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Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 13-18, abr./jun. 2009 15

NOTA BIOGRÁFICA*

Desembargador Márcio Antônio 
Abreu Corrêa de Marins

(1936-2009)

Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, mineiro
de Santos Dumont, nasceu em 8 de dezembro de 1936.
Era filho do bancário Marinho Corrêa de Marins e de
Dona Maria Luíza de Abreu Corrêa, e casado com a
Procuradora do INPS Marli de Castro Corrêa de Marins,
com quem teve dois filhos: Doutor Márcio e Senhor
Marcelo. 

Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano
de 1961.

Aprovado em concurso público para a
Magistratura, foi nomeado Juiz de Direito da Comarca
de Ervália, em 1966, onde entrou em exercício no dia 8
de outubro. Posteriormente, em 1º de junho de 1967, foi
promovido, por antiguidade, ao cargo de Juiz de Direito
de Entrância Intermediária, na Comarca de
Manhumirim. Em 18 de outubro de 1972, foi promovi-
do, por merecimento, ao cargo de Juiz de Direito de
Entrância Final, na Comarca de Lavras. Removido para
Belo Horizonte, em 1º de outubro de 1976, exerceu,
primeiramente, o cargo de Juiz de Direito Substituto de
3ª Entrância na 1ª Instância. Promovido, por mereci-
mento, para o cargo de Juiz de Direito de Entrância
Final, atuou na 7ª Vara Cível, sendo, em 17 de julho de
1980, removido para a 15ª Vara Cível.  Por dois biênios
foi Juiz da 26ª Zona Eleitoral e membro da Corte
Eleitoral, classe Magistrado (1977 e 1982). 

Em 1º de maio de 1984, foi promovido ao cargo
de Juiz do extinto Tribunal de Alçada, onde ocupou a
Presidência da 2ª Câmara Criminal.

Em 24 de agosto de 1988, atingiu o grau máximo
de sua carreira, promovido ao cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com-
pondo a 5ª Câmara Cível. Em 17 de agosto de 1989,
foi removido para a 4ª Câmara Cível e, em 9 de novem-
bro de 1999, para a 2ª Câmara Cível. 

Ocupou em 1998 a Vice-Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral e, em 2000, a Presidência desse
mesmo Tribunal.

De 22 de setembro de 2000 a 19 de setembro de
2002, no cargo de Segundo Vice-Presidente do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, atuou, conjuntamente, como
Diretor da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes. Com relação à votação para esse cargo, o
atual Superintendente da EJEF, Desembargador Reynaldo
Ximenes Carneiro, assim se expressou na sessão extra-
ordinária da Corte Superior do TJMG, realizada no últi-
mo dia 11 de novembro, com referência ao saudoso
Desembargador Corrêa de Marins: “mesmo imaginan-
do-se que houvesse maioria para ele, todos pensamos
que fosse haver alguns votos contrários, mas Sua
Excelência obteve a unanimidade de votos e foi con-
sagrado como uma pessoa acima de qualquer senti-
mento de facção ou de qualquer divergência”. Ainda
segundo o Desembargador Reynaldo Ximenes, o ex-
Presidente sempre atuou “com muita dignidade, cor-
reção, eficiência e, sobretudo, com muita humanidade,
tratando a todos com muita lhaneza e cordialidade”.

Eleito Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais para o biênio 2003-2005, aposentou-
se no dia 1º de dezembro de 2006, na 1ª Câmara Cível. 

Faleceu no último dia 2 de novembro. Na home-
nagem por ocasião de sua aposentadoria, prestada pela
Corte Superior, em sessão realizada no dia 22 de
novembro de 2006, o Desembargador Gudesteu Biber
Sampaio, escalado para falar em nome do Tribunal de
Justiça, assim se manifestou: 

Márcio Corrêa de Marins tem qualidades que estão, hoje,
escasseando entre as pessoas: a da serenidade, a da paz.
Isso ele demonstrou às inteiras e às largas, quando exerceu,
com muita galhardia e competência, a presidência deste
Tribunal...

O Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa
de Marins, em seu discurso de despedida, proferiu as
seguintes palavras: 

Chegou o momento de me despedir desta Casa. Foram mais
de quarenta anos de dedicação exclusiva, de completa har-
monia com os colegas, de total realização. Mas é hora de
partir. Se, por um lado, lamento a falta que certamente irei
sentir dos colegas e funcionários, de outro, a consciência do
dever cumprido, as amizades que fiz e as alegrias que todos
me proporcionaram me fazem plenamente satisfeito e imen-
samente feliz [...].

Para a Desembargadora Selma Marques, inte-
grante da 11ª Câmara Cível e conterrânea do
Desembargador Corrêa de Marins, “não podemos
esquecer que, nascido em Santos Dumont, Deus também
a ele confiou asas para voar e marcar a sua história com
dignidade, cultura e sabedoria”.

MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

________________________

* Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val e Tânia Maria Cunha Caçador, sob a supervisão do Desembargador Hélio Costa, Superintendente
da Memória do Judiciário Mineiro, em 15.05.2009.
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Em merecida homenagem prestada pelo TJMG, o
nome do saudoso Desembargador Corrêa de Marins foi
o escolhido para o Espaço Convivência, inaugurado no
último dia 27 de novembro, no 15º andar do Anexo II,
localizado na Rua Goiás. Esse local visa proporcionar a
integração dos desembargadores aposentados e ofere-
cer-lhes ambiente acolhedor na Instituição a que servi-
ram por longos anos. O Des. Bady Curi, que falou em
nome da família do homenagedo, ressaltou o espírito de
companheirismo e dedicação do ex-Presidente do TJMG.

RReeffeerrêênncciiaass 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Lista de
Desembargadores. Belo Horizonte. Disponível em:

http://www.tjmg.gov.br/institucional/desembargadores.
Acesso em: 05.dez.2006.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Nota
Taquigráfica de homenagem prestada pela Corte
Superior. Belo Horizonte. 22.nov.2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Nota
Taquigráfica de homenagem prestada pela Corte
Superior. Belo Horizonte. 11.nov.2009.

. . .
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NOTA HISTÓRICA

Museu, escola e suas relações com patrimônio e
memória*

A estreita relação entre museus e conhecimento é
tão antiga quanto o próprio museu se consideramos,
como nos afirma Julião (2006), que o mesmo era, em
seus primórdios na Grécia antiga, não um lugar para
deleite de obras e bens culturais, mas “... locais reserva-
dos à contemplação, aos estudos científicos, literários e
artísticos”1.

Já nos séculos XVI e XVII, com a multiplicação dos
gabinetes de curiosidades por toda a Europa, a ideia de
museus ganha a forma de um lugar para depósito de
objetos escolhidos por seu caráter exclusivo, pela beleza,
pela utilidade singular ou mesmo pelo exotismo. 

Segundo Cândido (2004), esse primeiro momento
é marcado pelo ecletismo, com uma valorização da
quantidade e diversidade do acervo, sem muita preocu-
pação com a organização e descrição dos objetos, mas
com a reação do restrito público visitante. Apesar disso,
ao tentarem abarcar todo o conhecimento humano de
forma enciclopédica, esses gabinetes de curiosidades
acabaram por preservar traços da cultura local, bem
como das descobertas científicas da época, além de
peças coletadas pelas missões científicas e viagens aos
novos territórios “descobertos”.

Após a Revolução Francesa (1789),2 os museus
começam a deixar de ser gabinetes particulares de
curiosidades, com o papel de conferir status de erudição
e poder a seus proprietários, assumindo paulatinamente
a função de “expor” bens culturais e, consequentemente,
servir como ferramenta de conhecimento e pesquisa. O
Iluminismo, em sua busca pelo conhecimento e esclare-
cimento do homem, acabou por dar uma nova
roupagem para os museus.

Ao mesmo tempo, novas funções são atribuídas a estas insti-
tuições, somando-se à coleção e ao desenvolvimento do
saber as missões educativa e de proteção do patrimônio,
além do reforço das identidades (CÂNDIDO, 2004:29).3

Segundo Falcão (2009), os museus de hoje, depois
de passarem por diversas transformações, permitem uma

relação diferenciada com o público, que se dá de forma
mais dinâmica no que tange à transmissão de conheci-
mento. Não se trata mais do conhecimento comparti-
mentado gestado no século XVIII, mas de uma apropria-
ção dos saberes pelo indivíduo, que é uma complemen-
taridade ao ensino convencional.

A educação museal funciona, nesse contexto,
como poderosa ferramenta de preservação do
patrimônio, visto que, por meio das ações educativas
não formais, pode-se ampliar o conhecimento adquirido
pelo visitante no seu cotidiano, desencadeando e/ou
reforçando laços de identificação com os bens culturais,
provocando uma conscientização quanto à necessidade
de protegê-los.

Entendemos que os museus são mais que
depositários de vestígios do passado: são depositários de
memória social e, portanto, espaços não formais de edu-
cação, privilegiados pela riqueza cultural de que são for-
mados.

Trabalhar-se-á aqui com a ideia de espaço educa-
tivo não formal, como aquele que, embora diverso da
escola, proporciona conhecimento e auxilia no processo
educativo e cultural de aprendizagem. Dessa forma, a
relação do conhecimento escolarizado com seu conteú-
do programático enriquecido pelo universo de possibili-
dades, propiciado por espaços como os museus e
arquivos, potencializa a aprendizagem.

Nesse sentido, os ganhos extrapolam os verificados
de maneira imediata; vão além do aprendizado propria-
mente dito, culminando em sentimentos de pertencimen-
to social para com o bem visitado, gerando o desejo de
saber mais informações e cuidar daquilo que agora,
através da afetividade gerada, é identificado como parte
integrante da história social e coletiva do indivíduo.

Acreditando que a história da Justiça se confunde
com a história da sociedade, há mais de duas décadas
foi criada a Memória do Judiciário Mineiro, que tem,
como objetivo maior, a defesa e a promoção da história
do Poder Judiciário em Minas.

Com um museu constituído por fragmentos diver-
sos dessa história, o acervo é formado por peças de usos
de época, indumentárias, processos, obras iconográficas
e documentos em vários suportes que são parte da
história da sociedade mineira e suas transformações,
explicitadas nas mudanças sofridas pelo fazer jurídico.

________________________

* Nota histórica elaborada por Andréa Vanessa da Costa Val, Assessora da Memória do Judiciário Mineiro, e Michelle de Mello Lara (esta-
giária da Mejud), sob a supervisão do Des. Hélio Costa, Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro em dezembro de 2009.
1 JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história dos museus. In: Caderno de Diretrizes Museológicas 1, Superintendência de Museus/
Secretaria de Cultura de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006 p. 20 em: http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-dire-
trizes/cadernodiretrizes_segundaparte.pdf 
2 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.
3 CÂNDIDO, Manuelina Marta Duarte. Arqueologia musealizada: Patrimônio cultural e preservação em Fernando de Noronha, p. 29, em
www.unirio.br/museologia/textos/arqueo-musea[2].pdf 
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O papel cultural e social dos museus extrapola, em
muito, o de guardar reminiscências do passado, objeti-
vando a pesquisa, a divulgação e a disponibilização do
conhecimento possibilitado pelo acervo. Pensando nisso,
a Mejud, desde sua criação, busca esse diálogo entre a
Instituição e o público, mediada pela comunicação
propiciada pela exposição museológica. 

Em 2006, procurando maior interação com a
sociedade em geral, foi lançado o Projeto Sempre
Memória, que conta com ações como exposições itine-
rantes, permanentes, trimestrais, realização de palestras,
fóruns, entre outros.

Nesse projeto, procurou-se valorizar a função
educativa do museu por meio da criação do Espaço do
Professor e do Jogo da Memória, em complementação
às demais ações de cunho educacional já existentes,
como elaboração de pesquisas e textos, visitas guiadas e
orientadas.

O Espaço do Professor tem como objetivo orientar
e ampliar os horizontes do conhecimento em relação à
importância do papel pedagógico e cultural do museu,
unindo aos conteúdos ministrados em sala de aula aque-
les que estão em conexão com o nosso passado. No
museu, o professor é convidado a conhecer e a investi-
gar, realizando uma análise reflexiva sobre acervo e
espaço, priorizando a metodologia da comunicação, em
que podem ser oferecidas oportunidades de aprendiza-
gem e divertimento.

O Jogo da Memória visa ao intercâmbio entre a
aprendizagem motivada pelo ambiente estimulador da
curiosidade que deu origem a questionamentos por
parte dos estudantes, levando-os à posse de um co-
nhecimento que transcende a esfera do espaço formal
da educação e estimulando a valorização afetiva da
memória e de seu patrimônio.

Desse modo, o jogo tem a finalidade de incentivar
os participantes a se tornarem conhecedores da
importância da conservação do patrimônio existente no
Museu da Memória do Judiciário e da interligação
memória-história. E isso por intermédio de um modo
prazeroso e informativo, que é a brincadeira.

Essas ações visam aproximar os educadores e as
escolas da história institucional do Judiciário, favorecen-
do uma apropriação do indivíduo pelo espaço e pela
história, da qual ele faz parte e é agente construtor.
Assim, espera-se contribuir para o reforço dos laços
identitários da sociedade, de que a memória coletiva é
parte fundamental, trabalhando na consolidação da for-
mação cidadã.

RReeffeerrêênncciiaass bbiibblliiooggrrááffiiccaass
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Breves comentários aos institutos da emendatio
e mutatio libelli, à luz da Lei nº 11.719/08*

Daniela Bertolini Rosa Coelho**

Sumário: 1 Introdução. 2 Da correlação entre a acusação
e a sentença penal. 3 Da emendatio libelli. 4 Da mutatio
libelli. 5 Conclusão. 6 Referências bibliográficas.

11 IInnttrroodduuççããoo

No intuito de promover alterações no Código de
Processo Penal, vêm sendo aprovadas pelo Congresso
Nacional leis que versam sobre reformas pontuais, de
grande relevância técnica e prática. 

As modificações se fundam na necessidade de ade-
quação do Código ao espírito da atual Constituição da
República, também se podendo perceber da leitura das
Leis 11.689, 11.690 e 11.719, todas de 2008, nítida
preocupação com a separação das funções dos sujeitos
do processo penal. 

Dentre as inovações trazidas, destaco no presente
artigo aquelas promovidas nos institutos da emendatio e
mutatio libelli, tecendo breves e preliminares comentários.

22 DDaa ccoorrrreellaaççããoo eennttrree aa aaccuussaaççããoo ee aa sseenntteennççaa ppeennaall

É regra comum ao direito processual penal e civil a
necessidade de correspondência entre o pedido formula-
do pela parte e a tutela jurisdicional concedida. Trata-se
do princípio da correlação ou da congruência. 

No âmbito do processo criminal, referido princípio
atua como garantidor do direito de defesa do acusado,
informando que: 

o fato imputado ao réu na peça inicial acusatória deve
guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido
pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação aos princí-
pios do contraditório e da ampla defesa (NUCCI, 2005, p.
638). 

Tutelando o devido processo legal, assegura-se
que o réu seja julgado pelas condutas que lhe foram
atribuídas, vedando-se a condenação pela prática de
fato não constante do libelo acusatório. 

De se ressaltar que, diferentemente do que ocorre
no processo civil, no âmbito penal é prescindível que a
sentença guarde correlação com o pedido propriamente
dito, o que se exige é que haja correspondência entre a
decisão e os fatos imputados pela acusação. 

Em razão disso, é corrente, na doutrina processua-
lista penal, a afirmação de que o pedido, nessa seara, é
sempre genérico. À acusação impõe-se de maneira
precípua a descrição dos fatos pelos quais espera haver
punição, a capitulação dada a tais fatos não vincula o
magistrado. 

A narrativa, de outro lado, atua como causa peten-
di e corresponde à imputação da prática de determina-
da conduta, comissiva ou omissiva, a princípio conside-
rada típica. É a imputação que individualiza a acusação
e delimita a pretensão punitiva. 

Impõe-se ressaltar que, uma vez que se atenha aos
fatos descritos, o juiz criminal pode atribuir a eles a con-
sequência jurídica que lhe parecer mais adequada, tanto
no que se refere ao enquadramento típico, quanto na
qualidade e quantidade de pena à qual será submetido
o sentenciado. Trata-se de atribuição inerente à função
jurisdicional, a qual é concretizada por meio da emen-
datio libelli.

Merece registro que, a par da imputação veiculada
na peça acusatória, podem surgir fatos novos no decor-
rer da instrução criminal, os quais não foram alcançados
pela narrativa inicial por serem desconhecidos. Esse
fenômeno autoriza procedimento denominado mutatio
libelli.

Resumidamente, a fim de possibilitar a adequação
ao direito aplicável dos fatos imputados na exordial e
daqueles porventura apurados no correr da ação, e por-
tanto imputáveis, possibilita o Código de Processo Penal
duas providências típicas do processo criminal - a emen-
datio e mutatio libelli. 

A distinção entre essas duas figuras está em que,
enquanto na primeira o juiz se vale apenas da narrativa
contida na peça de ingresso, adequando-a aos disposi-
tivos legais, na mutatio há elemento novo apenas verifi-
cado quando da instrução criminal.

33 EEmmeennddaattiioo lliibbeellllii

Partindo da premissa estabelecida pela máxima
jura novit curia, a figura da emendatio libelli destina-se a
permitir ao julgador a conformação do fato narrado na
acusação ao tipo penal previsto em lei, hipótese em que
não se verifica modificação da situação fática já descri-
ta, mas mera interpretação.

A atuação do juiz criminal nesse sentido consiste
apenas em amoldar os fatos já expostos na peça
acusatória a seu convencimento quanto ao juízo de tipi-
cidade. 
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DOUTRINA

_________________________

* Artigo apresentado no III Vitaliciar - Escola Judicial Des. Edésio Fernandes - EJEF.
** Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Não obstante haja respeitáveis críticas doutrinárias
em sentido contrário, não é necessária a prévia oitiva da
defesa, haja vista que o réu se defende dos fatos, e não
da definição típica destes. Sem modificar a narrativa fáti-
ca contida na denúncia ou queixa, poderá o juiz pro-
ceder à definição jurídica diversa da proposta, ainda
que, por via de consequência, tenha de aplicar pena
mais grave. 

No tocante à emendatio, não sobrevieram grandes
mudanças com a edição da Lei nº 11.719/08. Esta a
nova redação dada ao art. 383 do Código de Processo
Penal:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica
diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena
mais grave. 
§ 1º Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, hou-
ver possibilidade de proposta de suspensão condicional do
processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. 
§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo,
a este serão encaminhados os autos. (NR) 

O artigo transcrito, que anteriormente não conti-
nha subdivisões, passou a contar, pois, com dois parágrafos.

O primeiro deles apenas consagrou entendimento
jurisprudencial já consolidado por meio do enunciado de
Súmula 337 do STJ: “É cabível a suspensão condicional
do processo na desclassificação do crime e na procedên-
cia parcial da pretensão punitiva”.

O segundo explicita que, havendo alteração na
competência para o julgamento do feito em razão da
nova definição jurídica dada ao fato, o processo deverá
ser remetido ao juízo competente. Encerra-se, assim,
qualquer divergência doutrinária ou jurisprudencial rela-
tiva à competência diante de nova classificação. 

A par dessas modificações, foi integralmente
preservada a máxima narra mihi factum, dabo tibi jus,
permitindo-se, como já era previsto, que o juiz, sem
modificar a descrição fática contida na denúncia ou
queixa, atribua aos fatos a adequação típica que lhe
pareça mais ajustada, ainda que, por via de consequên-
cia, tenha de aplicar reprimenda mais severa. 

Trata-se de decorrência lógica da função jurisdi-
cional de dizer o direito ao caso concreto. 

44 MMuuttaattiioo lliibbeellllii 

A mutatio libelli é providência peculiar ao processo
penal, a qual possibilita que sejam alcançados pela
acusação fatos novos apurados no decorrer da instrução
processual. 

Enquanto na emendatio a definição jurídica refere-se unica-
mente à classificação dada ao fato, aqui, na mutatio libelli,
a nova definição será do próprio fato. Não se altera sim-
plesmente a capitulação feita na inicial, mas a própria
imputação do fato (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de, 2005, p.
479). 

Com efeito, a imputação é reconhecida de
maneira progressiva e não estática, permitindo-se a
inclusão de elementos da infração que não integravam
originariamente a descrição fática contida na peça inicial
por não serem conhecidos.

Tradicionalmente, a mutatio libelli era assim tratado
na redação do Código de Processo Penal: 

Art. 384. Se o juiz reconhecer a possibilidade de nova
definição jurídica do fato, em conseqüência de prova exis-
tente nos autos de circunstância elementar, não contida,
explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa,
baixará o processo, a fim de que a defesa, no prazo de 8
(oito) dias, fale e, se quiser, produza prova, podendo ser
ouvidas até três testemunhas.
Parágrafo único. Se houver possibilidade de nova definição
jurídica que importe aplicação de pena mais grave, o juiz
baixará o processo, a fim de que o Ministério Público possa
aditar a denúncia ou a queixa, se em virtude desta houver
sido instaurado o processo em crime de ação pública,
abrindo-se, em seguida, o prazo de 3 (três) dias à defesa,
que poderá oferecer prova, arrolando até três testemunhas.

Conforme se verifica do dispositivo transcrito, pela
regra originária, constatada, em razão de nova prova
existente nos autos, a possibilidade de se conferir ao fato
definição jurídica diversa daquela descrita na peça
acusatória, abriam-se ao julgador duas possibilidades.

Tratando-se de nova definição jurídica que não
importasse em agravamento da pena, o juiz criminal
remetia o processo à defesa para manifestação no prazo
de 8 (oito) dias, autorizando-se a produção de prova
com oitiva de até três testemunhas.

Nessa hipótese, embora pudesse haver modifi-
cação das condutas atribuídas ao réu, não era imperati-
va a manifestação da acusação. O juiz verificava de ofí-
cio a presença de circunstância elementar não contida
explícita ou implicitamente na peça acusatória e, a par-
tir de então, passava a agir, podendo proferir conde-
nação em conformidade com os novos elementos colhi-
dos, bastando a oitiva da defesa.

De outro lado, se em virtude da nova classificação
fosse aplicável pena mais grave do que aquela prevista
para a imputação inicial, o juiz remetia os autos ao
Ministério Público para aditamento da denúncia ou
queixa subsidiária, em crime de ação pública.

Nesse último caso, impunha a lei o aditamento a
fim de que o novo conteúdo fático passasse a integrar a
imputação. Havendo recusa por parte do Ministério
Público, ao julgador restava a via do delineada pelo art.
28 do Código de Processo Penal, prerrogativa que foi
mantida.

A opção legislativa era já há muito censurada pela
doutrina, sendo objeto de críticas a possibilidade real de
que o réu pudesse, sem qualquer intervenção do órgão
de acusação, vir a ser surpreendido ao final por conde-
nação decorrente de conduta diversa daquela da qual se
defendeu durante todo o processo, em visível ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. 
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Também alvo de censura a atuação positiva do jul-
gador, em reconhecer de ofício, para fins de conde-
nação, fatos não previstos na imputação inicial. A atua-
ção do juiz criminal nesse ponto confundia-se com a da
acusação, em nítido prejuízo ao sistema acusatório e ao
devido processo legal.

Provavelmente em atenção a essas críticas, no que
se refere à mutatio libelli, as inovações da Lei nº 11.719
foram de maior vulto. O art. 384 do Código de Processo
Penal passa a contar com a seguinte redação: 

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de
prova existente nos autos de elemento ou circunstância da
infração penal não contida na acusação, o Ministério
Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5
(cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o
processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o
aditamento, quando feito oralmente. 
§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao adi-
tamento, aplica-se o art. 28 deste Código. 
§ 2 º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco)
dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de
qualquer das partes, designará dia e hora para continuação
da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interro-
gatório do acusado, realização de debates e julgamento. 
§ 3 º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383
ao caput deste artigo. 
§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3
(três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz,
na sentença, adstrito aos termos do aditamento. 
§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. (NR)

A partir da vigência da lei, a principal premissa
sobre a qual passa a sustentar-se o instituto da mutatio
libelli é a de que aos órgãos de acusação compete exclu-
sivamente a iniciativa quanto à imputação de elementos
ou circunstâncias da infração penal verificados no
trâmite da instrução criminal. 

Prestigiando a força da imputação em detrimento
do montante da pena aplicada, a Lei nº 11.719/08 foi
clara ao determinar que será sempre necessário o adita-
mento da peça acusatória ante o surgimento de novas
provas.

A tônica deixa de ser a quantidade de pena e passa
a ser o conteúdo da imputação. Por via de consequên-
cia, independentemente da pena abstrata prevista, não
mais se atribui ao juiz o poder de reconhecer de ofício
novos fatos no decorrer da ação. 

Também não mais se atribui ao magistrado a prer-
rogativa de provocar a atuação do Ministério Público por
meio da remessa dos autos, tal como lhe autorizava a
redação original do art. 384 do Código. 

Doravante, deverá o aditamento ser ato espontâ-
neo realizado pelo Ministério Público após o encerra-
mento da instrução probatória. Discordando da inércia,
apenas resta ao juiz criminal a prerrogativa de proceder
em conformidade com o art. 28 do Código de Processo

Penal, remetendo os autos à apreciação do chefe da
instituição, a fim de que este mantenha a acusação nos
termos em que proposta, promova o aditamento da ini-
cial ou ainda designe outro membro do Ministério
Público para fazê-lo. 

O novo regramento dado à mutatio guarda agora
correspondência com aquele previsto para a instauração
da ação criminal, igualando o procedimento nas hipóte-
ses de discordância do magistrado quanto ao posiciona-
mento do Parquet, seja no arquivamento de inquérito
policial ou na recusa ao aditamento. 

55 CCoonncclluussããoo 

Pelo exposto, conclui-se que o legislador de 2008
privilegiou a titularidade da ação penal constitucional-
mente atribuída ao Ministério Público e deu tratamento
uniforme à imputação de fatos delituosos, sejam eles
apurados no início ou no decorrer da ação penal. 

A partir da vigência da Lei nº 11.719, desaparece
o lastro que autorizava o juiz criminal a proceder de ofí-
cio ao reconhecimento de imputações não descritas na
exordial; e, nesse sentido, a norma alterada aperfeiçoa
substancialmente o sistema acusatório, tornando o insti-
tuto da mutatio libelli mais compatível com a imparciali-
dade de que se deve revestir a atuação judicial. 

Com o fito de melhor definir as funções dos sujeitos
do processo criminal, a lei tornou certa a imprescindibili-
dade da congruência entre a imputação feita pela
acusação e a sentença penal ao final proferida, reforçan-
do sobremaneira os princípios do contraditório e da
ampla defesa e consagrando, ao que nos parece, as
diretrizes traçadas pela Constituição da República.

66 RReeffeerrêênncciiaass bbiibblliiooggrrááffiiccaass
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13ª remuneração dos agentes políticos
municipais *

José Rubens Costa **

II - DDiirreeiittoo aallhheeiioo ee pprróópprriioo - iinnccooeerrêênncciiaass

A edição da Emenda Constitucional nº 19/98 re-
novou uma curiosa polêmica, embora bastante restrita,
sobre o direito dos agentes políticos, rectius, mais pre-
cisamente - não se sabe a razão - controvérsia pratica-
mente limitada ao direito dos prefeitos e vereadores ao
recebimento da gratificação natalina ou décimo terceiro
salário ou subsídio, por causa do suposto confronto com
a regra inscrita no § 4º, art. 39, Constituição Nacional,
segundo o qual “o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusiva-
mente por subsídio fixado em parcela única”.

Todavia, se a qualidade de membro do Poder (=
agente político) impedisse o recebimento de 13º salário
ou subsídio, certamente magistrados, membros do Poder
Judiciário, igualmente estariam impedidos do recebi-
mento do 13º subsídio. Do mesmo modo, estariam des-
tituídos do direito social constitucional os servidores
públicos, para tanto suficiente a utilização da regra per-
missiva do subsídio fixado em parcela única, como se
dispôs no § 8º do mesmo art. 39. 

Caso se considerasse afastada a possibilidade de
percepção da gratificação natalina pela norma men-
cionada, os servidores públicos, todos, inclusive os
Promotores, não teriam direito ao 13º salário, porque a
todos estes se aplica o § 4º, art. 39, pela remissão e
ressalva do inciso XV, art. 37, da mesma Constituição, a
despeito da conferência expressa do § 3º, art. 39, invo-
cando o inciso VIII, art. 7º, direito, então, embora por
absurdo, soterrado pela EC 19/1998.

Duplamente desmerecedor (= rectius do 13º) seria
o membro do Ministério Público, por dupla remissão,
incidente a regra dos servidores públicos, dobrada no
art. 128, § 5º, I, letra c, Constituição Federal, letra
expressa, em estabelecendo ao membro da instituição a
garantia de: “c) irredutibilidade de subsídio, fixado na
forma do art. 39, § 4º”.

Também não herdariam (= rectius o 13º subsídio)
os magistrados, porque, igualmente a eles, impõe-se o

mesmo subsídio em parcela única, art. 92, V, “obedeci-
do em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39,
§ 4”, textos da mesma Constituição.

Perceba-se, ainda, e de plano, como a Seção II,
Dos servidores públicos, arts. 39 a 41, Capítulo VII, Da
Administração Pública, Constituição Nacional, embora
não devesse, mostrou-se pouco técnica, dispondo sobre
os servidores e os agentes políticos. Em outros tópicos,
repetitiva, v.g., na configuração de subsídio ao Ministério
Público; ou lacunosa, v.g., na Seção III, Dos militares,
mesmo Capítulo VII, art. 42, pois não esclarece, ficando
apenas na matéria, se o subsídio em parcela única se
aplica aos militares e, pior, não lhes dedica 13º salário
ou subsídio.

A rebeldia sem causa contra o direito subjetivo
constitucional dos agentes políticos ao 13º salário ou
subsídio não encontra apoio na doutrina, Celso Antônio
Bandeira de Mello (Curso de direito administrativo. 11.
ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 188): 

Como se verá logo em seguida - ao se tratar do limite remu-
neratório dos servidores públicos -, o disposto no art. 39, §
4º, tem que ser entendido com certos contemperamentos,
não se podendo admitir que os remunerados por subsídio,
isto é, por parcela única, fiquem privados de certas garantias
constitucionais que lhes resultam do § 3º do mesmo artigo,
combinado com diversos incisos do art. 7º, a que ele se
reporta. Por esta razão, quando for o caso, haverão de lhes
ser aditados tais acréscimos, deixando, em tais hipóteses, de
ser única a parcela que os retribuirá [...]
Assim, sendo as parcelas pleiteadas pela autora tidas como
regra na Administração Pública, inexistindo cargo em que
não são devidas, deve então o Município arcar com tais ver-
bas, sob pena de locupletamento ilícito e enriquecimento
sem causa por parte de tal ente federativo.

Corrobore-se com o constitucionalista José Afonso
da Silva (Curso de direito constitucional positivo. 18. ed.
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 667):

A gratificação expressa de qualquer adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remune-
ratória reforça o repúdio ao conceito tradicional e elimina o
vezo de fragmentar a remuneração com múltiplos penduri-
calhos, que desfiguram o sistema retributório do agente
público, gerando desigualdades e injustiças. Mas o conceito
de parcela única só repele os acréscimos de espécies remu-
neratórias do trabalho normal do servidor. Não impede que
ele aufira outras verbas pecuniárias que tenham fundamen-
tos diversos, desde que consignados em normas constitu-
cionais.
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IIII - PPrreessiiddeennttee,, VViiccee-PPrreessiiddeennttee,, MMiinniissttrrooss

O Presidente e o Vice-Presidente da República e
Ministros recebem o 13º subsídio, art. 4º do Decreto
Legislativo 6/95 1, tempo em que vigia, ao invés de sub-
sídio, o termo remuneração: 

No mês de dezembro de 1995, o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado perceberão
adicional correspondente à remuneração mensal resultante
da aplicação deste decreto legislativo.

Os parlamentares federais também se beneficiam
da 13ª remuneração ou 13º subsídio (=gratificação
natalina), indo até a 15ª remuneração, etc., Decreto
Legislativo 7/95:

Art. 2º. No mês de dezembro, os parlamentares farão jus a
importância correspondente à parcela fixa do subsídio,
acrescida das parcelas variável e adicional, em valor pro-
porcional ao efetivo comparecimento do parlamentar às
sessões deliberativas realizadas até 30 de novembro.
Art. 3º. É devida ao parlamentar, no início e no final previs-
to para a sessão legislativa, ajuda de custo equivalente ao
valor da remuneração.

O DL 7/95 permanece em vigor, prorrogação do
Decreto Legislativo 7, de 1999; Decreto Legislativo 444,
de 2002, art. 1º, § 1° (Na aplicação do disposto no
caput , ficam mantidos os critérios de pagamento e a
proporção entre subsídios fixos e variáveis e adicionais
fixada pelo Decreto Legislativo n° 7, de 1995, cuja vigên-
cia foi prorrogada pelo Decreto Legislativo n° 7, de
1999) e o Decreto Legislativo 1, de 2006 (altera o caput
e revoga o § 1º do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7,
de 19 de janeiro de 1995).

IIIIII - GGoovveerrnnaaddoorr,, VViiccee-GGoovveerrnnaaddoorr,, SSeeccrreettáárriiooss,,
DDeeppuuttaaddooss - MMiinnaass GGeerraaiiss

Igualmente o Governador, o Vice-Governador, os
Secretários de Estado e os Deputados mineiros, termos
da Lei 13.200, de 03.02.99 - posterior à EC 19/1998:

Art. 1º. A remuneração mensal do Governador do Estado,
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto, bem como a dos membros da Assembléia
Legislativa, a partir de janeiro de 1999, obedecerão [sic] ao

disposto, respectivamente, nas Resoluções nos 5.180, de 29
de dezembro de 1997, e 5.154, de 30 de dezembro de
1994, até que  sejam  fixados  os  subsídios de conformidade
com o disposto nos arts. 37, X e XI, e 29, § 4º, da
Constituição da República. 

A Resolução 5.180, de 1997, aplicável aos
agentes políticos do Executivo, não se refere à 13ª remu-
neração, tarefa da Resolução 5.154, de 30.12.1994,
excedente da 13ª, porque gratifica os agentes políticos
estaduais com 14ª remuneração, o que se aplica aos
agentes políticos do Executivo e do Legislativo:

Art. 1º. Os membros da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais  perceberão, na  legislatura a iniciar-se  em 1º
de fevereiro de  1995, como  remuneração, 75%  (setenta e
cinco por cento) do que perceberem os Deputados Federais.
Parágrafo único. É devida aos membros da Assembléia
Legislativa, no início e no final de cada  sessão legislativa,
ajuda de custo correspondente ao valor da remuneração.
[...]
Art. 5º. Os valores da remuneração mensal  do Governador,
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto, na data desta resolução, para vigorarem no exercí-
cio de 1995, correspondem ao da remuneração do
Deputado Estadual,  observados, respectivamente, os
seguintes fatores de ajustamento: I - 2,0 (dois vírgula zero);
II - l,5 (um vírgula cinco); III - 1,0 (um vírgula zero); IV - 0,8
(zero vírgula oito).

O 13º subsídio já existia antes da Constituição de
1988, art. 11, Lei 8.701, de 18.10.1984,  concedido ao
“pessoal civil e militar do Poder Executivo”, provindo a
dicção pessoal civil da Lei 4.320/64, estatui normas
gerais de direito financeiro, arts. 12 e 13, incluída na
correspondente dotação dos orçamentos toda e qual-
quer despesa com pessoal civil, servidores públicos e
agentes políticos, como se verifica, por exemplo, no
orçamento deste exercício de 2009, Lei nº
11.897/2008.

Não outra a disposição do art. 169 da
Constituição ao referir-se a despesa com pessoal, com-
preende servidores públicos e agentes políticos, como se
reitera nos arts. 18 e 19 da Lei de Responsabilidade
Fiscal: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se
como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do
ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensio-
nistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros de Poder. 

IIVV - MMaaggiissttrraaddooss - rreeccuussaa ddaa LLOOMMAANN

Se o § 4º, art. 39, proibisse a gratificação natali-
na, os magistrados, que também merecem a aplicação
daquela norma, remissão do art. 92, V, não mereceriam
a gratificação natalina, e sequer seria constitucional con-
cedê-la por lei diversa da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, que, a propósito, mantém-se omissa, não
prevê a gratificação natalina, no Título IV, Vencimentos,
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Vantagens e Direitos dos Magistrados, Capítulo I, Dos
Vencimentos e Vantagens Pecuniárias, arts. 61 a 65, em
que este último, incisos I a X, discrimina as vantagens,
sem, no entanto, gratificá-los com os constitucional-
mente devidos 13º subsídio e gratificação de férias.

Reiterada interpretação do Supremo Tribunal
Federal pontifica, v.g., porque, Rp. 1.155, RTJ 108:486,
il. Min. Moreira Alves, 

a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ao lado dos venci-
mentos, cataloga o máximo de vantagens que os magistra-
dos podem ter [...] e não obriga a União Federal ou os
Estados-membros a atribuir todas essas vantagens, mas lhes
veda que as ultrapassem.

Logo, como seria lícito ou adequado constitu-
cionalmente o recebimento da 13º remuneração ou 13º
subsídio, ou, no simpático nome, gratificação natalina,
pelos magistrados brasileiros? A mesma pergunta quan-
to à gratificação de férias.

A única resposta possível parece a do eg. Tribunal
de Contas da União, il. Min. Homero Santos, decisão
relativa ao direito dos magistrados, pois se trata de
garantia constitucional: 

adicional de férias e gratificações de natal, por se tratarem
de vantagens instituídas pela Constituição, sem distinção, a
todos quantos percebem remuneração sob a forma de
salário (Decisão de 16.5.89, TC-011.445/88-Adm., Rel.
Min. Luciano Brandão, BI n. 28/89; Decisão n. 021/91-
Adm., TC-000.409/91-0, Rel. Min. Carlos Átila, BI n.
59/91; Decisão n. 174/92 - 1ª C, TC-425.193/91-8, Rel.
Min. Adhemar Ghisi, Ata n. 14, de 12-5-92) [TC-
013.328/91-3, in BDA, dez./93, p. 717]. 

Não se confundam os nomes, remuneração,
salário, subsídio, variáveis nas sucessivas alterações do
semanário Constituição, desde a EC 19/1999, magistra-
dos, parlamentares e agentes políticos do Executivo,
todos eles, recebem pelo nome subsídio (= salário ou
remuneração).

Na Lei 10.228, de 12 de julho de 1990, que dis-
põe sobre os vencimentos da Magistratura, não se deta-
lhava o direito de magistrados ao 13º salário ou remu-
neração, mas recebiam-no assim mesmo, desde, pos-
sivelmente, a consagração como direito social dos tra-
balhadores brasileiros. Opor-se-iam os magistrados ao
princípio da legalidade, recebimento sem previsão legal;
à LOMAN, à Constituição, principalmente após a cria-
ção do subsídio em parcela única?

Somente com a LC 59, de 18.01.2001, os ma-
gistrados mineiros passaram a ter norma de regência, e
com o nome adequado, art. 114, inciso IV, subsídio
especial de Natal. Logo, o subsídio em parcela única, §
4º, art. 39, art. 92, V, Constituição, não impede a grati-
ficação ou subsídio natalino. Se o impedisse, manifesta
seria a inconstitucionalidade do benefício concedido à
magistratura mineira. Repita-se, também não consta da

LOMAN um terço dos subsídios como gratificação de
férias, legislada no mesmo art. 114, inciso V, a con-
cessão. Lembre-se, ainda, de não tolerar o subsídio
único qualquer outra gratificação ou espécie remune-
ratória.

O 13º salário e a gratificação de férias se loca-
lizam entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos
e rurais art. 7º, VIII  e XVII, direito, também, dos servi-
dores públicos, remissão do § 3º, art. 39 da
Constituição. No capítulo reservado ao Poder Judiciário
não se encontra o direito ao 13º subsídio e à gratifi-
cação de férias, mas na regra do § 4º, art. 39, sim. A
LOMAN, como visto, não prevê estas gratificações.
Como podem ser devidas aos agentes do Poder
Judiciário, senão como direitos deduzidos diretamente
da Constituição?

Confira-se, neste sentido, a Resolução 13, de
21.03.2006, Conselho Nacional de Justiça, para veri-
ficar de onde não provêm (LOMAN) e de onde provêm
(Constituição) estas duas gratificações, que não confli-
tam com a regra do subsídio de parcela única:

Art. 3º. O subsídio mensal dos Magistrados constitui-se
exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, de qualquer
origem. [...]
Art. 7º Não podem exceder o valor do teto remuneratório,
embora não se somem entre si e nem com a remuneração
do mês em que se der o pagamento:
I - adiantamento de férias; 

II - décimo terceiro salário; 
III - terço constitucional de férias. [...] 
Art. 10. Até que se edite o novo Estatuto da Magistratura,
fica vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecu-
niárias não previstas na Lei Complementar nº 35/79
(LOMAN), bem como em bases e limites superiores aos nela
fixados.

VV - SSeemm vveerriiffiiccaaççããoo ddee vviiggêênncciiaa - mmeemmbbrrooss ddoo MMPP ee
CCoonnsseellhheeiirroo TTCCEE

A Lei nº 9.741, de 14 de dezembro de 1988,
vencimentos dos cargos de Conselheiros e Auditores do
Tribunal de Contas, e a Lei nº 10.377, de 10 de janeiro
de 1991, vigentes o § 4º, art. 39, e letra c, I, § 5, art.
128, vencimentos dos membros do Ministério Público,
também não especificam direito a 13º remuneração ou
gratificação natalina. Terão os ilustres representantes
destas duas admiráveis instituições recebido sem direito?
Não se acredita. O direito consagrou-se pela incorpo-
ração como garantia constitucional.

VVII - SSuupprreemmoo TTrriibbuunnaall FFeeddeerraall - 1133ºº - VVeerreeaaddoorreess ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee

Na ADI 1.0000.08.486.655-7, TJMG, o il. Des.
Alexandre Victor de Carvalho concedeu cautela liminar
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para suspender os da Lei 8.938/2004, Município de
Belo Horizonte, previsão do décimo terceiro salário aos
Vereadores. Sustada a cautela, RCL 7.396-MG 2, em 17
de dezembro de 2008, pelo il. Min. Menezes Direito, de
saudosa memória.

VVIIII - PPrrooccuurraaddoorriiaa-GGeerraall ddee JJuussttiiççaa - MMiinnaass GGeerraaiiss

Na AC 195.508-7, confira-se fundamentado
parecer do il. Procurador João Câncio de Mello Júnior,
destacando, aimé, não ser esta a atual orientação do
Ministério Público mineiro: 

Ademais, é de nosso entendimento que, mesmo sem lei
específica, em não se tratando de majoração dos vencimen-
tos ou subsídios, do prefeito, do vice, e dos vereadores, o
13º salário já era devido por força constitucional.
Evidentemente que o 13º salário é direito constitucional de
todo trabalhador e servidor público, ex vi, do art. 39, § 3º,
c/c art. 7º, VIII, da Constituição Federal [...]
Portanto, mesmo que se discuta sobre o conceito de agente
público, agente político, e outros conceitos, o fato é que o
núcleo institucional, a saber, a natureza estatutária, destes
cargos é idêntica e se identificam. Trata-se do núcleo comum
entre todos os agentes que prestam serviços ao Estado den-
tro dos ditos três Poderes.
Logo, é direito comum a todos os exercentes de função
pública, que prestam serviços para o Estado ou outros entes
federativos, o direito à percepção do 13º salário.
Portanto, o 13º salário com base nos vencimentos ou subsí-
dios auferidos à época pelos apelantes já era devido inde-
pendente de lei específica porque tal rubrica encontra sua
matriz na própria Constituição federal e não em lei específi-
ca da unidade da Federação. 

TJMG - AC 1.0686.06.181.199-4, Des. Antônio
Sérvulo:

A autora realmente é detentora de cargo político, e desta
forma é remunerada por subsídios indivisíveis e insuscetíveis
de aditamentos e acréscimos de qualquer espécie, como se
colhe do art. 39, § 4º, da CF: [...]
E este tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal: ‘Ainda
que o regime de remuneração do servidor público se faça
através de subsídios, tem ele o direito incontestável ao rece-
bimento do 13º salário, posto que este constitui direito social
que lhe foi assegurado na Constituição Federal’ (Rel. Des.
Geraldo Augusto, AC 1.0686.05.166.206).

Em resposta à consulta formulada pela Câmara
Municipal de Mateus Leme, o il. Cons. Moura e Castro
manifestou-se pela legalidade do recebimento da gratifi-
cação natalina pelos agentes políticos:

Com relação à [...] questão, tenho que o art. 39, § 4º, da
Constituição da República, ao cuidar de pagamento mensal,
não afastou dos agentes políticos a percepção de verbas
anuais, como, por exemplo, a gratificação natalina e as
férias, que têm natureza jurídica diversa de subsídios.
A propósito, nesse sentido é a abalizada opinião da ilustre
Profª. Lúcia Valle Figueiredo, que, sobre a matéria, assim se
manifesta:
‘Relativamente à gratificação natalina, os 33,33% de abono
de férias, o salário-família, como outros direitos na
Constituição, nos termos do § 3º do art. 39, com a nova
redação dada pelo art. 5º da Emenda n. 19, [...] não tendo
havido exceção expressa a membros de Poder que recebem
subsídios, e como são eles servidores em sentido amplo,
entendemos que permanecem’.
E continua a renomada administrativista:
‘[...] no tocante às férias, 1/3 de abono constitucional e gra-
tificação natalina, a resposta é no sentido de que devem ser
preservados pela linha de argumentação já expendida, tal
seja, os direitos sociais, mantidos pela Emenda n. 19, não
excluem aqueles que recebem subsídios’ (in BDA - Boletim de
Direito Administrativo n. 1, jan./99, p. 6-7).

Nessa mesma linha, ao interpretar a EC 19/98, é
o entendimento do Juiz Federal Heraldo Garcia Vitta:

O servidor detentor de poder, como os políticos, os ma-
gistrados e outros agentes públicos, recebem subsídios, na
forma da lei, considerando-se tal o valor da parcela única,
vedado qualquer acréscimo remuneratório, excetuadas ape-
nas indenizações, como a ajuda de custo e diárias, além dos
direitos sociais mencionados no art. 39, § 3º, o qual igual-
mente se aplica ao servidor não-detentor de poder, ocupante
de cargo público (in BDA - Boletim de Direito Administrativo
n. 02, fev./99, p. 116).

VVIIIIII - DDeessccaabbiimmeennttoo ddee ddeevvoolluuççããoo ddee vvaalloorreess ppeerrcceebbiiddooss

Qual possa ser a interpretação, não se mostra
segura no sentido do descabimento do 13º subsídio,
pois, como visto, recebem-no todos os agentes políticos,
razão óbvia de não haver incompatibilidade com a regra
do § 4º, art. 39, comum a todos os agentes políticos.
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2 A decisão do il. Min. Menezes Direito suspendeu, inclusive, a tramitação da ação direta, por visualizar fundamento de confronto, se exis-
tente, entre a norma local e a Constituição Federal: "Em primeira análise, considero pertinentes as alegações do ora reclamante, ressaltan-
do que esta Suprema Corte já decidiu que os Tribunais estaduais não têm competência para processar e julgar representação de inconsti-
tucionalidade contra leis municipais, utilizando-se como parâmetro de controle a Constituição Federal. Também já manifestou este Supremo
Tribunal Federal posicionamento no sentido de que a circunstância de não ser o STF competente para processar o controle concentrado da
lei municipal não obsta o conhecimento da reclamação, tendo em vista que ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da
Constituição Federal, expungindo do sistema jurídico as normas que lhe venham contrariar e verificando a pertinência da ação direta de
inconstitucionalidade. Nessa linha a Rcl nº 1692/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 15.9.04." Redistribuída a Rcl 7396 ao  il.
Min. Dias Toffoli.
Defiro o pedido de liminar para suspender a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.08.486655-7/000, bem como os efeitos da
decisão liminar proferida naqueles autos.
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Ainda que se entendesse inconstitucional o recebi-
mento do 13º salário apenas no caso de prefeitos e
vereadores, deve ser aplicado, pelo menos, o chamado
erro interpretativo, excludente de qualquer obrigação de
devolver, precedente o RE 122.202-MG, il. Min.
Francisco Rezek, DJ de 08.04.94, p. 7.243, em que, a
despeito de julgar procedente ação popular contra
aumento da remuneração de magistrados, julgou
improcedente a pretensão popular de condenação ou
devolução dos valores: 

Acórdão que prestigiou lei estadual a revelia da declaração
de inconstitucionalidade desta última  pelo Supremo.
Subsistência de pagamento de gratificação mesmo após  a
decisão erga omnes da Corte. Jurisprudência do STF no sen-
tido de que a retribuição declarada inconstitucional não é de
ser devolvida no período de validade inquestionada da lei de
origem - mas tampouco paga após a declaração de incons-
titucionalidade.

Impende consagrar o entendimento da AC
1.0000.00.211.187-0, il. Des. Almeida Melo: 

Os Vereadores e o Prefeito de Baependi não agiram de má-
fé. Os valores em causa não são expressivos, para as
responsabilidades que exercem, e não se pode, portanto,
impressionar pelos percentuais do aumento, porque são re-
lativos a valores absolutos pequenos. [...] 
A devolução dos valores recebidos, indevidamente, deve ser
orientada pela inexistência de boa-fé. Em matéria intricada e
controvertida, envolvendo valores que não são exorbitantes,
mas compatíveis, prontamente controlados, presume-se a
boa-fé. 
No julgamento do MSQO-21715/RS, Relator o em. Min.
Sidney Sanches, pelo Tribunal Pleno, em 15 de fevereiro de
1995, publicação o DJ de 20 de abril daquele ano, foi
assimilada a acolhida, pelo colendo Tribunal de Contas da
União, do não ressarcimento de vantagens recebidas inde-
vidamente, mas de boa-fé, por falta de interesse de agir dos
impetrantes. 
Em diversos precedentes, o colendo Tribunal de Contas da
União, competente, pela Constituição, para o julgamento da
regularidade das contas dos ordenadores de despesa públi-
ca, entendeu, diante do conflito de inteligências e da dificul-
dade da interpretação dos diversos normativos que regem o
teto da remuneração, fixado pela Constituição Federal, deve
ser presumida a boa-fé dos beneficiários e dispensado o
recolhimento das quantias indevidamente pagas (Acórdãos
88/1993 - Plenário, Relator Ministro Substituto Bento José
Bugarin, julgado em 15 de setembro de 1993 e publicado
em 27 de setembro de 1993, na p. 14460 do DOU;
98/1993 - Plenário, Relator Min. Paulo Affonso Martins de
Oliveira, julgado em 29 setembro de 1993 e publicado na

p.15284 do DOU de 13 de outubro de 1993 e 99/1993 -
Plenário, Relatora Min.ª Élvia L. Castello Branco, julgado em
6 de outubro de 1993, publicado em 26 de outubro de
1993, na p. 16025 do DOU). 
No caso do teto de remuneração das estatais, foi necessário
que o em. Min. Homero Santos, Presidente do Tribunal de
Contas da União, apresentasse ao Plenário requerimento do
qual decorreu a Decisão 224/1993 - Plenário, de que foi
Relator o Min. Luciano Brandão Alves de Souza, julgada em
15 de julho de 1993 e publicada na p. 11.192 do DOU,
edição de 4 de agosto de 1993, no sentido de que se dei-
xasse ‘assente a inexistência de boa-fé, em caso de compro-
vado o recebimento a maior, em face das inúmeras manifes-
tações sobre o assunto, inclusive da CGR, da PGFN e do
próprio Comitê de Controle das Estatais’  [...]
A soberania popular é princípio básico da Constituição e da
sociedade democrática e, para despojar do mandato e dos
direitos políticos um ungido do povo, o pressuposto é a
improbidade dolosa ou mediante culpa grave. [...] 
Dou provimento [...] parcial às apelações, para decotar da
sentença a perda de função, a perda dos direitos políticos, a
multa, a indisponibilidade de bens e o recolhimento das
quantias indevidamente recebidas.

O mesmo fundamento no Ag 1.0051.05.012462-
0/001(1) do il. Des. Batista Franco: 

[...] e, quanto ao Prefeito Municipal, conforme já decidido
por esta 6ª Câmara Cível, Relator o caro Des. Ernane Fidélis,
‘somente responderá civilmente e pessoalmente quando agir,
no desempenho do cargo, com culpa manifesta, dolo ou
abuso de poder, causando assim, prejuízo patrimonial ao
ente público ou a terceiros’ (Apelação Cível nº
1.062901.001.863-4/001, j. em 1º.06.2004), e, no caso,
não se tem prova pré-constituída de que isso esteja se
dando. 

Não diverge o Superior Tribunal de Justiça, REsp
488.905/RS, il. Min. José Arnaldo da Fonseca; AgRg
REsp 675.260/CE, il. Min. Gilson Dipp;  REsp
645.165/CE, il. Min.ª Laurita Vaz; REsp 488.905/RS, il.
Min. Edson Vidigal; REsp 554.469/RS, il. Min. Hamilton
Carvalhido; AgRg REsp 808507/RJ, il. Min.ª Maria
Thereza de Assis Moura; EREsp 612.101/RN, il. Min.
Paulo Medina; AgRg REsp 679.479/RJ, il. Min. Arnaldo
Esteves Lima, divergência de interpretação e natureza
dos valores, “a título de vencimento ou de remuneração,
não servem de fonte de enriquecimento, mas de subsídio
dele e de sua família”.
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Repetição de indébito tributário - 
legitimidade ativa

José Benedito Miranda*

O Judiciário tem sido constantemente chamado a
pronunciar a ilegitimidade da incidência do ICMS sobre
determinadas operações que envolvem a circulação de
mercadorias ou prestações de serviços sujeitos ao impos-
to estadual, não sendo rara a cumulação do pedido com
a restituição do valor do imposto, com cujo ônus os con-
sumidores ou tomadores dos serviços alegam haver
suportado, incorporado que teria sido ao custo da mer-
cadoria adquirida ou ao valor do serviço prestado.
Demandas dessa natureza, quando instauradas por con-
sumidores finais, despertam o interesse de quem lida
com a matéria, especialmente no que concerne à identi-
ficação da parte legitimada para a ação.

Com efeito, segundo a dogmática processual,
parte na relação jurídica controvertida (res in judicium
deducta) corresponde a uma situação de direito material
- na medida em que de direito material é a pretensão
que constitui objeto do processo. Disso decorre que,
dada a estreita conexidade existente entre os conceitos
de parte legítima e parte de direito material, somente têm
legitimidade ativa e passiva para a causa aquelas mes-
mas pessoas que sejam titulares da relação jurídica subs-
tancial posta como objeto do juízo (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Litisconsórcio. 3. ed., Malheiros
Editores, p. 25).

Nesse contexto, avulta, então, de importância, a
legitimidade ad causam, uma das condições da ação,
que se inscreve no elenco dos pressupostos para o provi-
mento sobre o mérito, que ao juiz, em qualquer grau de
jurisdição, cumpre conhecer espontaneamente e cuja
presença lhe cabe preliminarmente sindicar (REsp
808.536), visto que a inobservância dos requisitos que
nelas se expressam compromete o próprio exercício da
jurisdição, segundo autorizadas manifestações
doutrinárias. 

É fácil compreender que assim seja, pois, segundo
Dinamarco, o direito processual civil apresenta sensível
vocação para a solução de situações jurídicas indivi-
duais, tendência essa que se evidencia pela tradicional
exigência de que o interesse de agir seja pessoal e dire-
to em relação a ei qui agit e, bem assim, que a legiti-
mação para a causa derive da coincidência entre a titu-
laridade da pretensão de direito material e a pessoa que
a pretende fazer valer, através do exercício do direito de
ação. 

Para a teoria geral do direito, a relação jurídica é
definida como o vínculo abstrato, segundo o qual, por

força da imputação normativa, uma pessoa, sujeito
ativo, tem o direito subjetivo de exigir de outra, denomi-
nada sujeito passivo, o cumprimento de certa prestação
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.
4. ed., Saraiva, p. 190). 

Na seara tributária, a relação jurídica estabelece-
se em face do que resulta da leitura conjunta dos arts.
119 e 121, ambos do CTN, entre a entidade política
competente para instituir e exigir o tributo e a pessoa
que, por manter relação direta com o respectivo fato ge-
rador, está obrigada a seu pagamento. 

Ocorrendo o fato gerador, há incidência do tributo
ou da regra jurídica sobre o fato, desencadeando-se,
como efeito típico, o surgimento da obrigação tributária
para uma pessoa determinada. 

Contribuinte do ICMS, segundo a lei complementar
a quem a Constituição confiou a uniforme disciplina do
imposto, é, então, a pessoa que realiza operações de cir-
culação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação (LC 87/96, art. 4º), isto é, a pessoa que realiza o
pressuposto da incidência tributária. 

A eleição do sujeito passivo da obrigação tribu-
tária, por conseguinte, é uma decorrência da noção de
fato gerador da obrigação tributária. A pessoa escolhida
pelo legislador para figurar no polo passivo da relação
tributária, o devedor do tributo, é, pois, o contribuinte
legal, ou contribuinte de direito (de jure).

Eis por que, no campo da relação jurídico-tribu-
tária, a obrigação nasce, desenvolve-se e extingue-se
não pelo modo que os particulares tenham determinado,
mas pela forma que a lei tenha disposto, tenha regula-
do, vale dizer, a obrigação tributária é uma obrigação ex
lege: nasce entre dois sujeitos e extingue-se com seu
cumprimento, ou por uma das hipóteses do art. 156 do
CTN. 

Entretanto, nem sempre, sob o ponto de vista finan-
ceiro, o sujeito passivo é gravado, definitivamente, pelo
tributo, por resultado da repercussão econômica, que,
segundo Souto Maior Borges, 

processa-se geralmente através dos mecanismos de for-
mação de preços, aos quais se incorpora a parcela corres-
pondente ao tributo, nas diversas etapas dos ciclos de pro-
dução, industrialização e comercialização do bem (in Teoria
geral da isenção tributária. 3. ed., 2. tiragem. Malheiros, p.
185 e seguintes).

Assim, como a carga tributária pode muitas vezes
ser transferida para o adquirente do produto ou tomador
do serviço, há que se distinguir, segundo Souto Maior
Borges, a incidência jurídica da incidência econômica: 
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A incidência jurídica do tributo pressupõe a inclusão de
determinado fato no campo da regra jurídica da tributação.
Ocorrendo o fato gerador, há incidência do tributo ou da
regra jurídica sobre o fato e, pois, desencadeia-se como
efeito típico o surgimento da obrigação tributária para uma
pessoa determinada. 
Economicamente, a carga tributária pode ser suportada por
pessoa distinta do contribuinte de direito. A incidência
econômica do tributo é sobre a pessoa que suporta em
definitivo o ônus monetário. O contribuinte percutido pode
eventualmente suportar em definitivo a incidência econômi-
ca do tributo. Mas, pode acontecer que o contribuinte per-
cutido faça repercutir a carga tributária sobre outrem.
Diz-se que a incidência econômica é direta quando recai
sobre o contribuinte percutido, e indireta quando assenta
sobre contribuinte repercutido.
Nas diversas fases do processo de repercussão econômica
do tributo, haverá um momento em que, esgotadas as pos-
sibilidades de translação, a carga tributária recairá sobre
alguém. A este momento, corresponde a incidência
econômica do tributo. O patrimônio ou a renda desse
alguém estará definitivamente submetido ao ônus fiscal.

As noções de incidência jurídica e incidência
econômica dos tributos correspondem, então, a con-
ceitos inconfundíveis. A repercussão ou translação é,
portanto, a transferência do ônus tributário do con-
tribuinte de direito (de jure) para o contribuinte de fato
(de facto).

Nesse contexto, em tema dos tributos que com-
portem a transferência do respectivo encargo financeiro,
denominados indiretos, assume especial relevância
jurídica a correta identificação do sujeito passivo da obri-
gação tributária, uma vez que o direito tributário
somente se interessa pelo contribuinte de jure, pessoa
que a lei escolhe para suportar na ordem jurídica o ônus
do tributo. 

E assim é, efetivamente, pois basta ver que, do
consumidor da energia elétrica, nada exige a lei, porque
ausente o indispensável vínculo jurídico. Entretanto, se o
contribuinte do imposto lhe transfere o respectivo encar-
go, que o consumidor supõe indevido na origem, nem
por isso estaria legitimado a acionar o sujeito ativo da
obrigação, satisfeita que foi por outrem, pelo sujeito pas-
sivo da obrigação tributária. 

Nessa linha de raciocínio, registra Zelmo Denari
que existe uma relação jurídica tributária de índole pu-
blicística, que se instaura entre Fisco e contribuinte, com
vistas à realização do crédito e da respectiva obrigação
tributária. Mas há, por outro lado, uma relação jurídica
que se trava entre contribuinte e consumidor. De fato,
anota o autor citado, a aquisição da mercadoria é ato
de compra e venda mercantil, e a relação jurídica dela
decorrente tem caráter privatístico (Repetição de
indébito, in Cadernos de Direito Tributário, nº 8, ERT,
1983). 

Bem observado, o consumidor - quer se trate de simples par-
ticular ou operador econômico - é um tertius estranho à

relação jurídica tributária que se instaura entre fisco e con-
tribuinte, mas, de todo modo, partícipe de uma relação
jurídica distinta da relação de direito público. 

Contribuinte, então, na hipótese de uma operação
que envolva um negócio jurídico com a energia elétrica,
é a empresa que explora o serviço outorgado, objeto da
concessão. Sendo assim, não é possível opor a realidade
econômica à forma jurídica (STF, AI-AgR 671.412), para
afirmar a legitimidade  do contribuinte de fato.

Por conseguinte, pretensão dessa natureza só
pode ser deduzida pelo sujeito passivo da obrigação, e
não pelo consumidor, que, alheio à relação que vincula
o sujeito ativo da obrigação a quem é dela devedora,
não exibe legitimidade ativa ad causam, nem interesse
jurídico a ser tutelado.

Não obstante, não se pode ignorar a existência de
inúmeras decisões, oriundas exatamente do órgão juris-
dicional a quem a Constituição confiou a aplicação do
direito federal - e que tem informado as decisões dos tri-
bunais inferiores - no sentido de que, em se tratando de
uma operação relativa ao fornecimento de energia elétri-
ca, a concessionária apenas repassa à Fazenda Pública
o numerário obtido, razão pela qual, nas ações que ver-
sam sobre a contratação de energia elétrica sob a sis-
temática de demanda reservada de potência, o consu-
midor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na
condição de contribuinte de direito e, ao mesmo tempo,
de contribuinte de fato; portanto, é parte legítima para
demandar visando à inexigibilidade do ICMS (AgRg no
REsp 857.543, Relator Min. Francisco Falcão; REsp
809.753, Relator Min. Teori Albino Zavascki; REsp
806.467, Relator Min. Luiz Fux e EREsp 279.491, Relator
Min. Peçanha Martins, inter plures). 

Esse entendimento, pelo que se infere dos votos
condutores dos acórdãos em que externado, formou-se
a partir do magistério de prestigiada doutrina, segundo a
qual a distribuidora de energia elétrica não pode ser
equiparada a um comerciante atacadista, que revende
ao varejista ou, mesmo, para o consumidor final mer-
cadorias de seu estoque, pois a energia elétrica não
pode ser estocada, para ulterior revenda aos possíveis
interessados. 

Segundo quem assim pensa, a distribuidora, ao
entregar a energia elétrica a seu adquirente, assume a
condição de mera responsável pelo recolhimento do
ICMS, devido por este último, porque, a rigor, não pra-
tica qualquer operação mercantil, mas apenas a viabi-
liza, uma vez que se limita a interligar a fonte produtora
ao consumidor final. O fato gerador somente ocorreria,
então, com o consumo efetivo da energia elétrica, sendo
o consumidor final o sujeito passivo da obrigação tri-
butária, acumulando a condição de contribuinte de direi-
to e, ao mesmo tempo, de contribuinte de fato.

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 19-54, abr./jun. 200928

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 28



Do
ut

rin
a

E,

na medida em que o sujeito passivo (contribuinte de direito)
é o consumidor final da energia elétrica, segue-se, por
imperativo lógico, que, se este for imune à tributação, dele
não poderá ser cobrado o ICMS, salvo na hipótese do art.
150, § 3º (CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 7. ed.,
Malheiros, p. 180). 

Entretanto, não parece que assim seja.
Com efeito, contribuinte é quem realiza o pressu-

posto da incidência, no caso, a fornecedora da energia
elétrica, e não o consumidor, sendo certo que, em face
das peculiaridades de que se reveste a operação de cir-
culação da energia elétrica, somente sua distribuição se
revela materialmente adequada para subsumir-se ao fato
gerador do ICMS, segundo Ulhôa Canto (in Direito tribu-
tário aplicado. Pareceres. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, p. 110/129), aperfeiçoando-se com sua
entrega no ponto de conexão, definido pela agência
reguladora. 

Ademais, a leitura do art. 34, § 9º, do ADCT e do
art. 9º, § 1º, II, da LC 87/96 talvez não permitisse a con-
clusão extraída, pois, segundo o que ali está dito, o valor
da operação própria realizada pela distribuidora - a base
de cálculo do ICMS -, cumulando ou não a condição de
contribuinte com a de responsável tributário pelas opera-
ções antecedentes, deve compreender o valor agregado
em todas as etapas anteriores. A energia consumida
outro significado não tem senão o de prestar-se como
medida da expressão financeira da materialidade da
hipótese de incidência do imposto. 

Portanto, a distribuidora, quando fornece ou sim-
plesmente transporta a energia elétrica, é, sim, sujeito
passivo da obrigação tributária, por débito próprio, e
não substituto tributário do consumidor; à sua custa e
por conta própria, é o imposto por ela recolhido, com-
prova-o a nota fiscal/fatura, em que dela se debita o
ICMS devido pela operação ou pela prestação do
serviço, não obstante não seja a produtora da energia
elétrica por ela fornecida ou transportada. Nesse sentido,
aliás, é o magistério de Sacha Calmon N. Coelho e
Misabel Abreu Machado Derzi (in Pareceres - direito tri-
butário da energia. Forense, 2004, p. 176).

Por outro lado, quando o consumidor é uma enti-
dade pública, nem por isso está a operação amparada
pela imunidade tributária, precisamente porque, como se
verá, não sendo o contribuinte de jure do ICMS, o impos-
to é devido por outrem, pela distribuidora, e não por ela.  

Aliás, a única hipótese em que o consumidor da
energia elétrica figura como contribuinte do ICMS se dá
quando a energia é por ele adquirida, para consumo
próprio, em operação interestadual (LC nº 87/96, art.
4º, IV), sendo devido quando de sua entrada no território
do Estado (LC 87/96, art. 2º, § 1º, III), expediente de
que se serviu o constituinte para assegurar ao Estado

importador a totalidade do ICMS incidente sobre a
operação interestadual, segundo a exegese do art. 155,
§ 2º, X, b, da Constituição Federal, ofertada pelo Pleno
do STF no julgamento do RE nº 198.088/SP, Relator Min.
Ilmar Galvão. 

É bem de ver que o entendimento que se reputa
incorreto rompe, ademais, com toda dogmática jurídica
construída em torno do tema e com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, quando ainda competente
para dizer por último sobre a aplicação do direito fede-
ral - embora não se tenha conhecimento de qualquer
alteração introduzida na legislação aplicável.

Com efeito, segundo o STF, a relação jurídica de
natureza tributária estabelece-se apenas entre o Poder
tributante e o contribuinte ou responsável nos termos da
lei, pouco importando a repercussão econômica do
imposto:

Imposto de consumo. Não há imunidade do antigo imposto
de consumo sobre produto vendido a pessoa jurídica de
direito público, embora para seu próprio uso, eis que a
relação tributária se estabelece, apenas, entre o poder tribu-
tante e o contribuinte ou responsável, nos termos da lei,
pouco importando, para efeito de imunidade ou de isenção,
a repercussão econômica do tributo. Precedentes, na
jurisprudência do Supremo Tribunal, a partir dos embargos
no RE 68.215, de 9.9.1970, recurso extraordinário conheci-
do e provido (RE-72862/SP, Relator Min. Eloy da Rocha). 

Em casos tais, 

Não é possível opor a realidade econômica à formula jurídi-
ca para excluir uma obrigação fiscal precisamente definida
em lei. O contribuinte de fato é estranho à relação tributária
e não pode alegar, a seu favor, a imunidade recíproca (RE
71.300 - SP - Relator Min. Bilac Pinto). 

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência daque-
la Corte (RE 114.977, RE 161.384, RE 113.149, RE
105.486/MG, RE 104.504/MG, RE 68.924, RE 67.814,
RE 68.741 e RE 78.623, inter plures).

Por guardar estreita relação com a matéria exami-
nada, não custa lembrar que, em tema de imunidade
tributária, existe unanimidade de entendimento no
âmbito de ambos os tribunais de sobreposição no senti-
do de que, sendo a concessionária do serviço o con-
tribuinte de direito do ICMS, ao município e à entidade
de assistência social, como consumidores ou tomadores
do serviço, contribuintes de fato, portanto, faltaria até
mesmo legitimidade ativa ad causam para postular o
direito de fruição da imunidade tributária na aquisição
de energia elétrica ou no uso do serviço de comuni-
cação, dado tratar-se precisamente de consumidores
finais, que, por isso mesmo, dela não se beneficiam (AI-
AgR 671.412 Relator Min. Eros Grau; RE 255.673,
Relator Min. Marco Aurélio; AC-MC 457, Relator Min.
Carlos Britto; AI 488132, Relator Min. Marco Aurélio;
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RMS 19711, Relator Min. Humberto Martins; REsp
1000557, Relator Min. Castro Meira; RMS nº 7.044,
Relator Min. Francisco Falcão e REsp 1033523, Relator
Ministro Humberto Martins). 

Diversamente, se a entidade de assistência social
realiza o pressuposto da incidência tributária, assumindo
então a condição de contribuinte de direito, goza de
imunidade na produção de bens ou prestação de
serviços (RE 193.969, Relator Min. Carlos Velloso; Emb.
Div. nos EDcl no RE 186.175, Relatora Min.ª Ellen
Gracie; AgRg no RE 225.571, Relator Min. Carlos
Velloso; AgRg no RE 452.031, Relator Min. Sepúlveda
Pertence e AgRg no RE 141.670, Relator Min. Nelson
Jobim).  

Não existe, então, razão aparente para o trata-
mento diferenciado que a jurisprudência do STJ dispen-
sa às duas situações, em tudo e por tudo idênticas, à
ótica jurídica.

Mostra-se, pois, de duvidosa procedência a
jurisprudência que afirma a legitimidade ativa do con-
sumidor final para acionar diretamente a Fazenda
Pública em razão de um imposto que, seguramente, foi
pago por terceiro pelas operações com ele realizadas,
nas quais, decididamente, o adquirente da mercadoria
não figurou como contribuinte de direito, como já teve
oportunidade de decidir o Min. Moreira Alves (RE
113.149). 

O terceiro - adquirente da mercadoria ou tomador
do serviço - só paga “preço”, nunca tributo devido, pois
a responsabilidade pelo pagamento do imposto, como
obrigação própria, ainda que indevido, é sempre do
sujeito passivo, nunca do consumidor final.

Embora a figura do consumidor não interesse ao
direito tributário, o art. 166 do CTN requisita sua partici-
pação, mas, tão só, para a outorga de autorização para
a repetição do indébito, na hipótese de o contribuinte
não comprovar ter absorvido em definitivo o ônus com o
pagamento do imposto, pois, em desfavor deste último,
milita a presunção, juris tantum, de transferência do
respectivo encargo - essa é a regra do mercado. 

Com isso, procurou o legislador evitar o locupleta-
mento ilícito do postulante da repetição,

mas, de qualquer maneira, o relacionamento entre o con-
tribuinte de direito e o contribuinte econômico sobre quem o
tributo foi repercutido nada tem a ver com o direito tributário
(CANTO, Gilberto de Ulhôa. Repetição de indébito, in
Cadernos de direito tributário, nº 8, ERT, 1983).

Com efeito, se o art. 165 do CTN confere ao
sujeito passivo da obrigação tributária - e somente a ele
- legitimidade ativa para o exercício da repetição contra
o Fisco, não se deve acolher exegese que partilhe essa
legitimidade com pessoa não qualificada como sujeito
passivo da obrigação tributária, embora não haja como

recusar-lhe legitimidade para, sob certas condições,
exercitar a actio in rem verso contra o contribuinte, no
âmbito de uma relação jurídica de direito privado, como
observa Zelmo Denari (ob. cit.). 

De resto, o fato de o solvens transferir o ônus finan-
ceiro do tributo não o exclui do pólo ativo da ação, única
parte legítima que é, razão pela qual, provando em juízo
ter assumido o encargo, ou, em caso contrário, estar
autorizado a fazê-lo por aquele a quem transladou o
respectivo ônus, estará atuando em defesa de um direito
próprio, e não de outrem.

Isso se deve a que, como a ação de repetição de
indébito assume inequívoca feição condenatória, para
que seja criado o título executivo judicial, há necessidade
de que, no processo de conhecimento, o ilícito seja inci-
dentalmente reconhecido e declarado.

A solução do problema da legitimação para agir
na ação de repetição do indébito passa, então, pela
definição legal, não só de quem figure como sujeito pas-
sivo de obrigação tributária posta em causa, como tam-
bém pela adequada interpretação que se empreste ao
art. 166 do Código Tributário Nacional.

Afasta-se, na forma exposta, qualquer dificuldade
na solução correta para o tema da legitimação para agir
na ação de repetição de indébito tributário, quando o
objeto da ação é um imposto que comporta a transfe-
rência do respectivo encargo financeiro.

Prestigiando a tradicional orientação fixada em
torno do tema e afastando-se da equivocada orientação
hoje ainda predominante, acórdão recentemente toma-
do no REsp nº 983.814/MG, com inegável acerto, assim
decidiu:

Recurso especial. Processo tributário. Ação declaratória de
inexigibilidade c/c repetição de indébito. ICMS. Tributo indi-
reto. Consumidor. ‘Contribuinte de fato’. Ilegitimidade ativa.
Apelo provido. 
1. Os consumidores de energia elétrica, de serviços de tele-
comunicação e os adquirentes de bens não possuem legi-
timidade ativa para pleitear a repetição de eventual indébito
tributário do ICMS incidente sobre essas operações. 
2. A caracterização do chamado contribuinte de fato presta-
se unicamente para impor uma condição à repetição de
indébito pleiteada pelo contribuinte de direito, que repassa o
ônus financeiro do tributo cujo fato gerador tenha realizado
(art. 166 do CTN), mas não concede legitimidade ad
causam para os consumidores ingressarem em juízo com vis-
tas a discutir determinada relação jurídica da qual não
façam parte. 
3. Os contribuintes da exação são aqueles que colocam o
produto em circulação ou prestam o serviço, concretizando,
assim, a hipótese de incidência legalmente prevista. 
4. Nos termos da Constituição e da LC 86/97, o consumo
não é fato gerador do ICMS. 
5. Declarada a ilegitimidade ativa dos consumidores para
pleitear a repetição do ICMS. 
6. Recurso especial provido. 

No julgamento, assentou a 2ª Turma do STJ, como
já o fizera em outras oportunidades, que os consumi-
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dores de energia elétrica não possuem legitimidade ativa
para pleitear a repetição de eventual indébito tributário
do ICMS incidente sobre essas operações, pois con-
tribuinte da exação é aquele que coloca o produto em
circulação, ou quem presta o serviço oneroso de comu-
nicação - vale dizer - a concessionária, que, num e
noutro caso, concretiza a hipótese de incidência legal-
mente prevista.

O contribuinte de fato - disse-o o voto condutor do
acórdão - não pratica o fato gerador, não faz parte da
relação jurídico-tributária que se estabelece com o
Estado e, na verdade, nada tem de contribuinte, no sen-
tido técnico da palavra e único que deveria ser utilizado.

O substancioso voto proferido pelo eminente Min.
Castro Meira, depois de transcrever manifestações
doutrinárias da melhor expressão, deixou consignado:

Os contribuintes do ICMS incidente sobre as operações com
energia elétrica e sobre os serviços de comunicação são as
respectivas concessionárias, que destacam o valor do impos-
to na emissão da nota fiscal. As autoras não participam da
cadeia de circulação da energia elétrica ou dos serviços de
comunicação. Apresentam-se única e exclusivamente como
consumidoras finais. [...]
Fato incontroverso é que as autoras não concretizam a
hipótese de incidência do ICMS. [...]
Arcando com o ônus financeiro do tributo na condição de
consumidoras, as associações autoras não possuem legitimi-
dade para repetir a exação a respeito da qual não são obri-
gadas a recolher para os cofres do Fisco, não se encontran-
do, por isso, na condição de contribuinte nem de responsá-
vel tributário, nos termos do art. 121 do CTN. [...]
Quem ocupa o lugar de sujeito passivo da obrigação - reali-
zando a circulação de mercadorias e a prestação de serviços
de comunicação e, por isso mesmo, podendo vir a ser exe-
cutadas pelo não-recolhimento do tributo - são as conces-
sionárias de energia e de telefonia, bem como aqueles que
vendem os bens para o ativo fixo das autoras.

Ainda recentemente, essa decisão foi invocada,
embora obter dictum, nas razões de decidir os EDcl no
RMS nº 21742, de que foi Relator o Min. Luiz Fux. No
mesmo sentido, colhem-se as decisões tomadas no REsp
nº 279.491, Relator  o Min. Peçanha Martins e no RMS
nº 19.921, Relator Min. Castro Meira, entre outros.

Incidência jurídica e incidência econômica do
imposto são, portanto, fenômenos inconfundíveis, acar-
retando conseqüências jurídicas distintas, mas, a
advertência é de Souto Maior Borges:

infelizmente essas noções nem sempre foram estudadas pela
doutrina (e nem pelos tribunais, pelo visto) com a necessária
clareza, mesclando-se não raro conceitos econômicos e

jurídicos, com o que se incorre numa indistinção conceitual
danosa para o progresso do direito tributário.

Por isso, a contaminação dos conceitos do direito
tributário com os princípios que informam as ciências das
finanças vem incrementando imprecisões terminológicas
e conceituais, comprometendo, como afirmado, toda a
dogmática construída em torno do tema, em prejuízo,
ademais, de uma correta prestação jurisdicional, bastan-
do ver que a orientação jurisprudencial predominante
parece não se conformar com expressa e específica dis-
posição legal, inscrita no art. 4º da Lei Complementar nº
87/96, editada que foi para conferir especificidade à
generalidade do enunciado do art. 121 do Código
Tributário Nacional, lei complementar à qual a
Constituição incumbiu baixar normas gerais em matéria
de legislação tributária (CF, art. 146, III, a, in fine). 

Não ostentando, então, o consumidor a condição
de contribuinte - status jurídico esse que lhe negou o
direito material - visto que reservada à empresa conces-
sionária da energia elétrica, e em se julgando proce-
dente a ação, da decisão proferida adviria um quadro
curioso: afastada a exigência do ICMS, a concessionária,
conquanto contribuinte do imposto devido pelo forneci-
mento da energia elétrica e obrigada a seu recolhimen-
to - e terceiro em relação à lide - passaria, não obstante,
a usufruir o direito postulado por outrem, forrando-se,
por arrastamento, do pagamento do tributo, embora a
sentença não pudesse beneficiar ou prejudicar quem não
fosse parte no processo (CPC, art. 472). 

Entretanto, ao consumidor final, alheio à relação
jurídica substancial e por não exibir a condição de pes-
soa legitimada para a ação, não é dado postular, em
nome próprio, direito alheio, visto que, em caso afirma-
tivo, estará atuando ao arrepio da vedação posta pelo
art. 6º do CPC.

Finalmente, como a definição do contribuinte do
ICMS constitui matéria sob reserva legal (CF, art. 155, §
2º, XII, a), provimento que afirmasse a legitimidade ad
causam do terceiro encontra limitação absoluta no
dogma constitucional da separação dos Poderes, uma
vez que equivaleria a conferir ao órgão jurisdicional,
desvestido da função legislativa, poderes que a própria
Constituição se negou a outorgar-lhe, segundo o ma-
gistério jurisprudencial, externado em contexto seme-
lhante, pelo eminente Min. Celso de Mello. 

Por conseguinte, deve realmente ser vista com
reserva, do ponto de vista doutrinário, a orientação
jurisprudencial atualmente predominante, não obstante a
autoridade do órgão de que provém.
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11 IInnttrroodduuççããoo

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a
importância do processo, como instituição constitu-
cionalizada da modelação procedimental, destinada a
assegurar o exercício dos direitos fundamentais. 

A teoria instrumentalista do processo centrava suas
atenções principalmente na celeridade com que o Estado
se desincumbe do mister de julgar, tendo como carac-
terísticas primordiais resultados práticos, estudando o
processo sob o ângulo quantitativo e cronométrico, pri-
mando pela quantidade e rapidez, visando a sua finali-
dade no provimento final (base teleológica) sem se preo-
cupar com a construção gradativa, pelas partes, tanto
autor quanto do réu, em contraditório e em equilíbrio,
deste provimento final. As partes, por via do contra-
ditório, constroem também o provimento, ou seja, elas
participam da formação da sentença, não podendo
jamais ficar à mercê do juiz (ser sacralizado e divinizado
pela teoria instrumentalista).

Este trabalho procurará demonstrar a importância
do processo como procedimento realizado em contra-
ditório pelas partes (autor e réu). Demonstrar-se-á a
importância que há na construção do provimento rea-
lizado em simétrica paridade pelas partes, reconstruindo
o caso concreto e construindo o discurso, preparando
assim o provimento final.

22 CCoonncceeiittoo ddee nnaattuurreezzaa jjuurrííddiiccaa 

Segundo Maurício Godinho Delgado1, a pesquisa
acerca da natureza de um determinado fenômeno supõe
a sua precisa definição (busca da essência) seguida de
sua classificação (busca de posicionamento comparati-
vo). Consiste em apreender os elementos fundamentais
que integrem sua composição específica, contrapondo-
os, em seguida, ao conjunto mais próximo de figuras
jurídicas, de modo a classificar o instituto enfocado no
universo de figuras existentes.

Conceituar a natureza jurídica do processo seria,
então, definir, comparar e classificar o Direito Processual
em sua essência, classificando-o e relacionando-o no
universo das figuras existentes, tais como processo e pro-
cedimento.

Conforme bem salienta Rodrigo Rigamonte
Fonseca2, historicamente, verifica-se que uma série de
escolas do pensamento jurídico tentou explicar, cada
uma a seu modo, a natureza jurídica do processo. No
entanto, embora algumas delas possuam grande número
de adeptos, como a Escola Instrumentalista, e influen-
ciem, ainda hoje, a elaboração de nossas leis, vê-se que
suas formulações são inconsistentes e não resistem às
críticas científicas, ou, até mesmo, destoam da realidade,
geralmente confundindo processo com outros institutos
jurídicos, principalmente com a jurisdição e o procedi-
mento.

Segundo Aroldo Plínio Gonçalves3, procedimento e
processo, devem ser tratados como realidades indepen-
dentes e distintas, sendo que este é uma espécie daque-
le. O mesmo Gonçalves4 revela, ainda, que, na con-
cepção fazzalariana, o procedimento seria uma atividade
preparatória do ato estatal, atividade esta regulada por
uma estrutura normativa, composta de uma “sequência
de normas”, que pressupõe uma sequência de atos; pos-
suindo “posições subjetivas, ou seja, posições de sujeitos
perante a norma”5 e é desenvolvida segundo uma
“dinâmica bastante específica”, tudo isso destinado a
preparar um provimento estatal.

Conforme anota André Leal6, a inserção de princí-
pios processuais no plano constitucional, operada pela
Constituição de 1988, sucita necessária problematiza-
ção das várias abordagens tradicionais dos institutos do
processo na infraconstitucionalidade e na própria
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* Assessor judiciário. 10ª Câmara Cível. Mestrando em Direito pela Universidade Fumec. Pós-graduado em Direito Público pelo IEC-
PUCMG. Pós-graduado em Direito Processual pelo IEC-PUCMG.
1 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 100.
2 FONSECA, Rodrigo Rigamonte. In LEAL, Rosemiro (coord.). Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre: Síntese, v. 1, 2003,
p.13.
3 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 78.
4 Idem, p.109.
5 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 75.
6 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p.19.
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Constituição, principalmente porque o processo, perante
a nova ordem constitucional, não mais pode ser tangido
como instrumento a serviço da paz social posto à dis-
posição do Judiciário, tendo em vista que tal implicaria a
negação de direitos fundamentais ínsitos ao processo do
paradigma do Estado Democrático de Direito, com
retorno aos paternalismos decisionais do Estado Social.

Como se ainda estivéssemos em um Estado Social
de Direito são atribuídos, paulatinamente, maiores
“poderes” aos magistrados, cidadãos que, pelo simples
fato de terem sido aprovados em concurso de provas e
títulos, carregam o peso, neste paradigma, de tornarem-
se, a partir de então, profundos conhecedores de todo o
“Direito” e poder “salvar” todos os “consumidores” dos
conflitos e fazer “Justiça”7.

O Estado Democrático de Direito não é compatível
com as teorias do processo do Estado Social. Aquele, ao
contrário deste, é, necessariamente, um paradigma que
valoriza a cidadania. Um Estado que não prescinde da
participação dos indivíduos no poder e nas tomadas de
decisão, principalmente quando estas decisões os afetem
diretamente. Não se poderia aceitar um modelo teórico
de processo civil baseado na justiça salomônica, em que
se espera do Estado-Juiz que dê uma boa sentença,
compondo adequadamente o litígio. Só pode ser de
Estado Democrático de Direito o modelo teórico que,
obviamente, respeitando a legalidade, contenha a par-
ticipação dos afetados pelo provimento na construção
do mesmo8.

É neste cenário que estaremos apresentando e dis-
cutindo as várias teorias sobre a natureza jurídica do
processo.

33 TTeeoorriiaass ssoobbrree aa nnaattuurreezzaa jjuurrííddiiccaa ddoo pprroocceessssoo

Demonstraremos a evolução das teorias da
natureza jurídica do processo, passando pela teoria con-
tratualista, pela teoria da relação jurídica (hoje instru-
mentalista ou relacionista/teleológica), teoria da situa-
ção jurídica, teoria do processo como instituição ou insti-
tucionalista, teoria do processo como procedimento em
contraditório ou fazzalariana, teoria constitucionalista do
processo, até chegarmos a evolucionária teoria neoinsti-
tucionalista do processo, buscando, com isso, relacionar
os conceitos de processo, procedimento, provimento,
jurisdição, contraditório, ampla defesa, devido processo

legal e isonomia (princípios ditos fundamentais). O pre-
sente trabalho pretende, desde o início, estar vinculado à
compreensão neoinstitucionalista do processo.

Aliás, grande parte da evolução dos conceitos de
processo e procedimento encontra-se descrita na exce-
lente coletânea de pesquisas jurídicas no curso de
Mestrado em Direito, coordenadas e organizadas pelo
ilustre processualista Rosemiro Pereira Leal9, professor da
PUC-MG e um dos idealizadores/construtores de uma
nova visão da ciência processual, especificamente em
seu volume V - Processo, ação e jurisdição em Carnelutti,
Liebman e Fazzalari.

33..11 PPrroocceessssoo ccoommoo ccoonnttrraattoo

Segundo os estudiosos, esta teoria, surgida nos
séculos XVIII e XIX, na doutrina francesa, liga-se à ideia
romana do processo. Colocava o pacto, ou seja, a von-
tade individual, como única fonte de direito e dever,
nada mais cabendo ao Estado senão atender aos pactos
advindos dos particulares.

Rosemiro Pereira Leal10 compara esta teoria com o
Direito Romano da fase formulista (processo formular),
em que se aboliu o sistema rígido das legis actiones e as
funções de árbitro (judex) foram exercidas pelos peritos
que se notabilizaram como juristas, surgindo a figura do
jurisconsulto e do pretor nomeado pelo governo (ma-
gistrado), que, por via de éditos, exercia funções jurisdi-
cionais de fornecer ao árbitro a fórmula (instrumento
regido pelo próprio pretor), que continha o resumo, limi-
tes e objeto da demanda (litiscontestatio), o nome do
árbitro livremente escolhido pelos demandantes e o com-
promisso, a ser assinado pelos litigantes, de seguirem os
modelos da fórmula e de obedecerem à decisão (sen-
tença) a ser proferida pelo árbitro11.

Cintra, Grinover e Dinamarco12 destacam que essa
teoria tem mero significado histórico, pois parte do pres-
suposto, hoje falso, de que as partes se submetem volun-
tariamente ao processo e aos seus resultados, através de
um verdadeiro negócio jurídico de direito privado (a litis-
contestação). Esta concepção também era aceitável em
face de um Estado ainda fraco, incapaz de impor, coerci-
tivamente, suas decisões. Ressalta-se que esta é uma fase
quase que limiar entre a autotutela e a jurisdição. Na
realidade, a sujeição das partes é o exato contraposto do
poder estatal (jurisdição), que o juiz impõe inevitavel-
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7 LEAL, Rosemiro (coord.). Dierle José Coelho Nunes, in Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre: Síntese, vol. IV 2004,
p.182.
8 Idem,  p.155.
9 LEAL, Rosemiro (coord.). Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre: Síntese, vols. I, II, III, IV e V, 2004.
10 LEAL, Rosemiro  Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 75.
11 Idem, p. 38.
12 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 279.
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mente às pessoas independentemente da voluntária
aceitação.

33..22 PPrroocceessssoo ccoommoo qquuaassee ccoonnttrraattoo

Segundo Rosemiro Pereira Leal13, esta teoria foi
defendida por Savigny e Guényvau (1850), insistindo em
enquadrar o processo na esfera do direito privado, afir-
mando que, em não sendo o processo tipicamente um
contrato, deveria ser um quase contrato, porque a parte
que ingressava em juízo já consentia que a decisão lhe
fosse favorável ou desfavorável, ocorrendo um nexo
entre o autor e o juiz, ainda que o autor não aderisse
espontaneamente ao debate da lide. 

Cintra, Grinover e Dinamarco14 atribuem a Arnaut
de Guényvau, autor francês do século XIX, esta teoria.
Segundo estes autores, esta teoria sistematizava que, se
o processo não era um contrato e se delito também não
poderia ser, só haveria de ser um quase contrato. Esta
teoria se baseava na necessidade de enquadrar o
processo, a todo custo, nas categorias do direito privado.

Tal teoria mostra-se insuficiente para o estudo da
natureza jurídica do processo, tendo em vista a jurisdição
já ser obrigatória naquela época, tornando assim
desnecessário o prévio consentimento da parte para que
o juiz pudesse proferir a decisão que lhe fosse favorável
ou desfavorável. O próprio Código Napoleônico da
época admitia a lei como a fonte principal das obri-
gações, devendo estar as partes e as decisões sempre
ligadas a esta.

33..33 PPrroocceessssoo ccoommoo rreellaaççããoo jjuurrííddiiccaa pprroocceessssuuaall oouu rreellaa-
cciioonniissttaa ((iinnssttrruummeennttaalliissttaa // tteelleeoollóóggiiccaa))

Essa doutrina é devida a Bülow, que, inspirado nos
ensinamentos de Búlgaro, a expôs em 1868, em seu livro
Teoria dos pressupostos processuais, obra considerada
como o início da construção de uma ciência própria do
direito processual15 e que abriu horizontes para o nasci-
mento da autonomia do processo ante o conteúdo do
direito material16.

Essa teoria, nascida do individualismo jurídico do
século passado, constituía-se em vínculos entre sujeitos,
em que um sujeito possuía o poder de exigir a conduta
de outro sujeito, sendo posteriormente, seguida e apri-
morada por Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei,

Liebman, Cintra, Grinover e Dinamarco, estes três últi-
mos, membros da Escola Instrumentalista no Brasil.  

Bülow afirmava em sua obra (La teoría de las
excepciones processuales y los pressupuestos proces-
sales) que o processo não se reduz a mero procedimen-
to, mero regulamento das formas e ordem dos atos do
juiz e partes, ou mera sucessão de atos17.

Salienta Aroldo Plínio Gonçalves18 que, no desen-
volvimento do Direito Processual Civil como ciência
autônoma, a doutrina, sob a influência do próprio Bülow,
reagiu contra a postura tradicional dos séculos passados,
que absorvia o processo no procedimento e considerava
este como mera sucessão de atos que compunham o rito
da aplicação judicial do direito. A teoria da relação
jurídica buscou a distinção entre processo e procedimen-
to e encontrou, em critérios teleológicos, a base da dife-
renciação. Tal teoria perdurou por longos anos, até que
novas idéias começaram a despontar, indicando ser pos-
sível considerarmos as relações entre procedimento e
processo.

Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco19, “o
grande mérito de Bülow foi a sistematização, não a intui-
ção da existência da relação jurídica processual, orde-
nadora da conduta dos sujeitos do processo em suas
ligações recíprocas. Bülow, na verdade, não criou a idéia
da relação jurídica processual e sua configuração trí-
plice: ele apenas a racionalizou e desenvolveu, propon-
do desdobramentos. Ressalte-se que, antes dele, já dis-
sera Búlgaro que “judicium est actus trium personarum,
judicis, actoris, rei”; as Ordenações do Reino diziam que
“três pessoas são por direito necessárias em qualquer
Juízo, juiz que julgue, autor que demande e réu que se
defenda” (L. III, XXX, p.); na obra de Bethmann-Holweg,
que o próprio Bülow refere na sua, igualmente havia
alusão à relação jurídica processual. 

Abrem-se aqui parênteses para lembramos da
polêmica instaurada por dois juristas alemães (Bernhard
Windscheid e Theodor Muther), em meados do século
XIX (por volta de 1850), em que Windscheid via na ação
o direito de a parte reclamar contra o adversário, pe-
rante a Justiça; já para Muther, a ação era direito públi-
co subjetivo, dirigido contra o Estado, para que este lhe
reconhecesse o direito, obrigando o adversário a cumprir
o que lhe era devido. Vê-se por que o conceito do direi-
to de ação, que iria surgir das posturas divergentes entre
esses dois juristas alemães, nasce sob o signo de um
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13 LEAL, Rosemiro  Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 75.
14 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 279.
15 GOLDSCHIMIDT, James. Teoria geral do processo. Campinas: Minelli, 2003, p. 14.
16 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 76.
17 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 282.
18 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica  processual  e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 63.
19 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 220.
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conceito da relação jurídica engendrado por uma noção
de direito subjetivo20.

Com Windscheid (séc. XIX), o conceito de direito
subjetivo deu origem ao de relação jurídica. O antigo
vinculum juris aperfeiçoou-se como o vínculo normativo
que liga sujeitos, em dois pólos, passivo e ativo, atribuin-
do ao sujeito ativo o poder de exigir do sujeito passivo
uma determinada conduta e impondo a este o dever de
prestá-la21.

A inovação racionalizadora, na ótica instrumenta-
lista, teve por mérito principal o destaque dos dois planos
do próprio ordenamento jurídico, a partir da visão da
relação jurídica processual e da relação de direito priva-
do como duas realidades distintas22. Houve, também,
bastante realce à existência de dois planos de relações:
a de direito material, que se discute no processo; e a de
direito processual, que é o continente em que se coloca
a discussão sobre aquela. Observou-se também que a
relação jurídica processual se distingue da de direito
material por três aspectos: pelos seus sujeitos (juiz, autor
e réu), pelo seu objeto (a prestação jurisdicional) e pelos
seus pressupostos (os pressupostos processuais). 

Os autores instrumentalistas consideram o proce-
dimento como mero aspecto formal do processo, ou
seja, meio extrínseco de desenvolvimento do processo,
meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da
ordem legal do processo até reduzi-lo à manifestação
exterior do processo, não se confundindo conceitual-
mente com este; os autos, por sua vez, são a materiali-
dade dos documentos em que se corporificam os atos do
procedimento.

Já o processo poderia ser encarado pelo aspecto
dos atos que lhe dão corpo e das relações entre eles e
igualmente pelo aspecto das relações entre os seus
sujeitos, ou seja, formado por um vínculo entre sujeitos.
Conceituavam o processo como relação jurídica entre
autor, réu e juiz.

Esta linha doutrinária que tenta separar o procedi-
mento do processo firmou-se sobre o critério teleológico
(pacificação com justiça23), pelo qual se atribui finalidade
ao processo e se considera o procedimento deles
desconstituído. Se o procedimento envolvera o processo,
a ponto de diluí-lo na mera sucessão de atos, aquele

seria diluído neste, absorvendo-o e anulando a sua
importância24.

Segundo o Prof. Aroldo Plínio Gonçalves25, a teoria
clássica da relação jurídica, proveniente do Direito Civil,
a se admitir o processo como relação jurídica, admitiria
que ele é um vínculo constituído entre sujeitos, em que
um pode exigir do outro uma determinada prestação, ou
seja, uma conduta determinada. Por isso, então, poder-
se falar em uma divisão entre “sujeito ativo” e “sujeito
passivo” na relação. O núcleo da relação jurídica esta-
va na autonomia da vontade. A clássica ideia de relação
jurídica constrói-se sobre a noção de que é ela um liame
normativo entre duas pessoas, através do qual uma pode
exigir da outra o cumprimento de um dever jurídico; essa
definição se deu, tendo em vista o paradigma da época
em que a base desta teoria foi elaborada, qual seja no
bojo do pensamento liberal que dominou o século XIX,
sustentando-se, assim, na noção fundamental de direito
subjetivo.

O conceito de relação jurídica não pode ser com-
preendido como um vínculo originado da vontade das
partes, mas sim “uma conexão de normas que determi-
nam a conduta dos indivíduos”26. Não há, verdadeira-
mente, relação entre sujeitos, mas apenas relações entre
normas e entre as condutas que são por elas reguladas,
formando o seu conteúdo27. Percebe-se, então, que, ao
adotar tal teoria, acaba-se por confundir a situação de
direito material com o processo, desfazendo-se toda a
proposta inovadora que tal pensamento propunha.

Rosemiro Pereira Leal28 ressalta que conceituar o
processo como relação jurídica entre autor, juiz e réu
(escolas da relação jurídica e instrumentalista do proces-
so) é manter-se fiel à ideia de Bülow, que refletia a
sujeição das partes ao regime de direitos subjetivos, de
conotação nitidamente voluntarista, em que o autor no
pólo ativo exige do réu, no polo passivo, cumprimento
de um direito de que se diz titular. 

Segundo relata o Prof. Rosemiro Pereira Leal29, os
estudiosos desse tema advertem que Bülow, para a cons-
trução desta teoria, valeu-se da máxima de Búlgaro
(jurista italiano do século XIII), que dizia: “judicium est
actum trium personarum: judicis, actoris et rei” (o proces-
so é um ato de três personagens: do juiz, do autor e do
réu). 
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20 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 89.
21 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 76.
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.19.
23 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 34.
24 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 66.
25 Idem, p. 97.
26 Idem, p. 81.
27 Idem, p. 82.
28 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral  do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 83.
29 Idem, p. 76.
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Nessa versão, o processo é meio, método ou fina-
lidade abstrata (metafísica) de se obter provimento, em
nada se distinguindo do procedimento, que, segundo os
adeptos desta escola instrumentalista, seria meio
extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve e termina o
processo; é a manifestação extrínseca deste, a sua reali-
dade fenomenológica perceptível; essa diferenciação
criada entre processo e procedimento seria o grande
ponto de destaque desta teoria, mas que na verdade
serviu apenas para misturar ainda mais os conceitos. 

Tal diferenciação ficou ainda mais difícil de ser
percebida quando os teóricos dessa teoria conceituaram
procedimento como manifestação fenomênica do
processo ou “meio extrínseco pelo qual se instaura,
desenvolve e termina o processo, este, por sua vez, seria
encarado pelo aspecto dos atos que lhe dão corpo e das
relações entre eles e igualmente pelo aspecto das
relações entre seus sujeitos”30.

Para piorar o quadro, os adeptos desta teoria
conectam o processo à jurisdição, através de escopos
metajurídicos, transformando o processo em “uma corda
a serviço da atividade jurisdicional nas mãos do juiz para
puxar pela coleira mágica a Justiça Redentora para todos
os homens, trazendo-lhes paz e felicidade”31. É posta em
destaque a função jurisdicional pacificadora como fator
de eliminação dos conflitos que afligem as pessoas e lhes
trazem angústia; de outro, para advertir os encarregados
do sistema quanto à necessidade de fazer do processo
um meio efetivo para a realização da justiça32. Rosemiro
Pereira Leal afirma que a jurisdição não é instituto fun-
damental da teoria do processo, sendo mero capítulo do
Direito Processual, pormenorizando, ainda, que a juris-
dição seria instituto fundamental da teoria do Estado, e
não da Teoria do Processo33. Evidente que, a aceitar sem
reservas tais colocações, o processo se configura em
estranha ritualística de judicância carismática, num retro-
cesso desalentador, que chega às raias do hermetismo,
porque só plenamente operável por uma sensibilidade
superior e imanente ao bom juiz, como donativo de
divindade34.

Os seguidores desta teoria envidam os maiores
esforços para fundamentar a legitimidade do exercício
do poder jurisdicional, entretanto não percebem o

anacronismo e a inadequação de tais esforços ao para-
digma de Estado Democrático de Direito constitucional-
mente consagrado. A jurisdição é um dever do Estado,
possuidor do qualificador poder e nunca um poder-
dever35.

Segundo os instrumentalistas, o processo é um
instrumento a serviço da paz social. Toda a atividade
exercida pelo Estado visa a um objetivo maior, que é a
pacificação social36, sendo o processo um meio efetivo
para a realização da justiça37. Falar em instrumentali-
dade é alertar para a necessária efetividade do proces-
so, ou seja, para a necessidade de ter-se um sistema
processual capaz de servir de eficiente caminho à ordem
jurídica justa.

Todavia, nota-se nesta teoria uma confusão
tremenda entre processo e procedimento, porque seus
adeptos, na ânsia de distingui-los, reforçam, ainda mais,
os conceitos de Bülow, ao declararem que o procedi-
mento (sequência de atos procedimentais - aspecto obje-
tivo) é apenas o meio extrínseco pelo qual se instaura,
desenvolve e termina o processo (relação jurídica -
aspecto subjetivo), sendo a manifestação extrínseca
deste; e, ainda mais, ao declararem que, tendo o proces-
so a noção essencialmente teleológica, porque ele se
caracteriza por sua finalidade de exercício de poder
(jurisdicional), ressaltam que a noção de procedimento é
puramente formal, não passando da coordenação de
atos que se sucedem; um aspecto formal do processo e
um meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da
ordem legal do processo.38

Segundo o Prof. Aroldo Plínio Gonçalves39, o mo-
delo de relação jurídica, que tinha como pilar o Direito
Subjetivo, construiu-se sobre a ideia de que é um enlace
normativo entre duas pessoas, das quais uma pode exi-
gir da outra o cumprimento de um dever jurídico, ou
seja, era uma relação de sujeição. Seus elementos se
definiram com a contribuição definitiva de Windscheid
para as novas bases científicas do Direito Subjetivo, a
partir das quais o “vínculo de exigibilidade” liga “sujeito
ativo” e “sujeito passivo”, por um poder de vontade. O
conceito de direito subjetivo deu origem ao de relação
jurídica. Tal vínculo de exigibilidade que liga sujeitos em
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30 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 277.
31 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 89.
32 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 37.
33 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 64.
34 Idem, p. 65.
35 LEAL, Rosemiro (coord.); SOARES, Carlos Henrique; SOARES, Gustavo Torres. Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre:
Síntese, 2004, v. IV, p.156.
36 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 41.
37 Idem, p. 37.
38 Idem, p. 277.
39 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 74.
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dois polos, passivo e ativo, atribuía ao sujeito ativo o
poder de exigir do sujeito passivo uma determinada con-
duta e impunha a este o dever de prestá-la, vínculo este,
de sujeição. 

33..44 PPrroocceessssoo ccoommoo ssiittuuaaççããoo jjuurrííddiiccaa

Com crítica à teoria do processo como relação
jurídica foi desenvolvida, por volta de 1925, na
Alemanha, a teoria da situação jurídica, cujo principal
expoente foi James Goldschmidt.

Goldschmidt contestou a validade da teoria da
relação processual e viu no processo simples situação
jurídica. Na visão do processualista alemão, o processo
representa uma situação jurídica de sujeição a um futuro
comando sentencial em que se materializam as expecta-
tivas dos contendores em relação a um resultado, que
pode ser favorável ou desfavorável. A norma jurídica,
enquanto estática, tem ínsito um provável direito subjeti-
vo, e, quando esta mesma norma é posta em atuação
pelo processo, dito direito se converte em uma expecta-
tiva, funcionando a norma como critério para o julgador.

Goldschmidt demonstrou que a relação jurídica de
direito privado gera fundamentalmente direitos e obri-
gações para as partes, o que não acontece, ou apenas
excepcionalmente acontece na relação processual, onde
nem o autor, nem o réu têm - enquanto sujeitos de tal
relação - direitos e obrigações um para com o outro.
Com efeito, todo o direito subjetivo trazido por seu titu-
lar ao processo, como objeto de uma controvérsia a ser
tratada por sentença judicial, pela simples contingência
de estar sujeito ao crivo do magistrado - que, por
definição, poderá negar sua existência -, transformar-
se-á, para aquele que se julga titular, numa simples
expectativa de direito. Não há entre autor e réu uma ver-
dadeira relação jurídica geradora de direitos e obri-
gações recíprocos, de tal modo que um pudesse exigir
do outro uma prestação positiva ou negativa. Saliente-se
que, ao mostrar que o direito processual, ao contrário do
direito material, caracterizava-se por um estado genera-
lizado de incertezas, nenhuma das partes poderia saber
os verdadeiros limites de seus direitos e obrigações. A
incerteza é, indiscutivelmente, para esta teoria, a marca
essencial da relação processual. 

Segundo Ernane Fidélis dos Santos40, de início,
nega-se, nesta teoria, a existência de direitos e obri-
gações entre os sujeitos do processo, sob fundamento de
que o juiz não tem nenhuma obrigação de sentenciar em
correspectividade com o direito as partes à sentença. O
dever é imposto pelo Estado e tem caráter extraproces-

sual. Para o réu, não se vê nenhuma obrigação, mas
apenas ônus, que é espécie de faculdade de contestar a
demanda. O direito subjetivo das partes existe e é pré-
processual. Este dependerá da sentença que poderá
decretá-lo como existente ou inexistente. Ficam assim as
partes, desde a instauração do processo, em tal posição
diante do direito subjetivo, que tudo se resume em mera
eventualidade de sua existência ou não. É uma situação,
e não relação jurídica. Não há, assim, direitos proces-
suais, senão meras expectativas de se obter vantagem. 

Continuando, o doutrinador observa que, segundo
esta teoria, a única relação jurídica que existe é a de
direito material que se faz valer no processo, definindo-
se a final e fazendo cessar a incerteza que com ele se
instaurou. É essa posição da parte diante da sentença
judicial que se espera, definindo o direito, é situação, e
não relação jurídica.

Aroldo Plínio Gonçalves41 relata que a teoria da
situação jurídica nasceu para superar a doutrina da
relação jurídica e para fornecer um critério “mais objeti-
vo” para se falar em direitos, não em “direitos objetivos”,
no direito como norma, mas em direitos constituídos
para um determinado sujeito, que assume sua titulari-
dade; ressalte-se que essa teoria não pretendeu eliminar
a noção de direito que decorre da norma para um deter-
minado titular.

Esta teoria afirmava não existirem direitos no
processo, mas possibilidades de êxito, expectativas e
ônus. Os direitos seriam precedentes ao processo.
Haveria um poder - direito material judicial -, visto que
decorrente do Estado, e não um direito subjetivo. O
processo seria um conjunto de situações legitimadas e,
no todo, uma situação legitimada42.

Goldschmidt concebeu sua teoria do processo,
como situação jurídica, em moldes de realização do
processo pela atividade jurisdicional em que o provi-
mento final (sentença) definiria simplesmente um duelo
entre partes, como se fosse um jogo das partes em busca
de uma vitória espetacular. O processo era uma forma
alegórica de canteiro judicial onde as partes lançavam
suas alegações, que poderiam ou não germinar pelo
adubo íntimo do entendimento do julgador43.

Cintra, Grinover e Dinamarco44, ao comentarem
esta concepção, relatam que se observa, nessa teoria,
inicialmente, o que sucede na guerra, quando o vence-
dor desfruta de situações vantajosas pela simples razão
da luta e da vitória, não se cogitando de que tivesse ou
não direito anteriormente; depois faz um paralelo com o
que ocorre através do processo. Aquilo que, numa visão
estática, era um direito subjetivo, agora se degrada em
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40 SANTOS, Ernane Fidélis. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 29.
41 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica  processual  e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 90.
42 FONSECA, Rodrigo Rigamonte. In LEAL, Rosemiro (coord.), ob. cit., p.14.
43 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 78.
44 GRINOVER, Ada Pellegrini et al.  Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 281.
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meras possibilidades de se praticarem atos para que o
direito seja reconhecido, expectativas de obter esses
reconhecimentos, perspectivas de uma sentença favorá-
vel e ônus para evitar uma sentença desfavorável. Onde
havia o direito, há agora meras chances de se alcançar
uma sentença favorável.

O despertar da doutrina jurídica para a fragilidade
do conceito de relação jurídica, como vínculo entre
sujeitos, vínculo de exigibilidade, não teve, como conse-
quência necessária, a destruição da concepção de dire-
itos decorrentes da norma, mas a modificação de seus
fundamentos e a sua visualização sob um novo prisma.
O direito que decorre da norma passou a ser visto não
mais com o um poder sobre outrem, mas como uma
posição de vantagem de um sujeito “em relação a um
bem”, posição que não se funda em relação de vontades
dominantes e vontades subjugadas, mas na existência de
uma situação jurídica em que se pode considerar a
posição subjetiva, a posição do sujeito em relação à
norma que disciplina. A teoria da situação jurídica
evoluiu de sua consideração como complexo de normas
para uma situação constituída por fatos e atos que a lei
reconhece como idôneos para sua formação45.

33..55 TTeeoorriiaa ddoo pprroocceessssoo ccoommoo iinnssttiittuuiiççããoo oouu iinnssttiittuucciioonnaa-
lliissttaa

Tal teoria tem como idealizador Jaime Guasp. Parte
da premissa sociológica de que o processo representa
uma escolha do grupo social. As escolhas de determina-
dos valores e comportamentos, quando alcançam um
grau de abrangência significativo, sejam escolhas
democráticas ou não, e neste último caso são impostas
por uma estrutura de poder apta a impô-las, atingem a
institucionalização, passando a valerem de per si, ou
seja, adquirem, dentro de um determinado espaço de
tempo, uma inquestionabilidade. O processo não deixa
de ser uma instituição, mas afirmar isto pouco acresce na
tentativa de delineá-lo corretamente.

Ressalte-se que Jaime Guasp, ao acolher o proces-
so como instituição, não poderia mesmo assentar essa
teoria em outros pilares, senão nos sociológicos, que,
entre os anos 30 e 40, com a propagação das ideias
positivistas, faziam sucesso entre os intelectuais. 

33..66 PPrroocceessssoo ccoommoo pprroocceeddiimmeennttoo eemm ccoonnttrraaddiittóórriioo

Com a ruptura paradigmática do Estado Social
para o Estado Democrático de Direito, faz-se necessária,

também, uma reconstrução do processo. Como primeiro
sinal dessa ruptura de paradigma, tem-se a teoria do
processo como procedimento em contraditório do
processualista italiano Elio Fazzalari, em 1978.

Elio Fazzalari, ao construir a teoria do processo
como procedimento em contraditório, já se preocupa
com o discurso democrático instituído pelas
Constituições de sociedades pós-modernas. O proces-
sualista partiu do conceito de procedimento para definir
a natureza jurídica do processo, mas para isso teve de
reelaborar aquele conceito. Procedimento, aqui, é a
atividade preparatória do provimento; “uma atividade
regulada por uma estrutura normativa, composta por
uma seqüência de normas, de atos e de posições subje-
tivas, que se desenvolvem em uma dinâmica bastante
específica”46.

Pode-se, então a partir daí, conceituar procedi-
mento como “estrutura técnica de atos jurídicos seqüen-
ciais numa relação espácio-temporal, segundo o mode-
lo legal, em que o ato inicial é sempre pressuposto
(condição) do ato conseguinte e este extensão do ato
antecedente e assim, sucessivamente, até o provimento
final”. Procedimento sem norma de comando estrutural é
um amontoado de atos não jurídicos sem qualquer legi-
timidade, validade e eficácia. O procedimento não é
atividade que se esgota no cumprimento de um único
ato, mas requer toda uma série de atos e uma série de
normas que os disciplinam, em conexão entre elas,
regendo a sequência de seu desenvolvimento. Por isso se
fala em procedimento como sequência de normas, atos
e de posições subjetivas47, de forma que o pressuposto
de incidência de uma norma é o cumprimento de uma
atividade prevista na norma anterior da série do com-
plexo normativo.

Fazzalari, em verdadeira renovação do conceito de
procedimento, assentou as bases da teoria que concebe
o processo como espécie de procedimento realizado em
contraditório entre as partes, afastando-se, assim, a ideia
de distinção entre processo e procedimento.  As carac-
terísticas do procedimento e do processo não devem ser
investigadas em razão dos elementos finalísticos, mas
devem ser buscadas dentro do próprio sistema jurídico
que os disciplina. E o sistema normativo revela que,
antes que distinção, há entre eles uma relação de
inclusão, porque o processo é uma espécie do gênero
procedimento48. Tal teoria teve o mérito de separar cien-
tificamente os conceitos de processo de procedimento,
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45 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica  processual  e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 93.
46 Idem, p.102.
47 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 83.
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colocando o primeiro como espécie do segundo. Assim,
o processo judicial deixou de ser um instituto flutuante,
etéreo, ritualístico, uma mera sequência atos praticados
pelas partes e pelo juiz, sem qualquer vínculo lógico-
jurídico, para ser caracterizado como procedimento rea-
lizado em contraditório49. 

Coube a Fazzalari a iniciação dos estudos para
ressemantizar o instituto do processo em conceitos que o
distinguissem do procedimento, que é a sua estrutura
técnico-jurídica, bem assim resgatá-lo de teorias que o
colocavam como mero veículo, método ou meio, fenô-
meno ou expressão, da atividade jurisdicional para pro-
duzir provimentos. Explicou, em sua obra, que o proces-
so não se define pela mera sequência, direção ou finali-
dade dos atos praticados pelas partes ou pelo juiz, mas
pela presença do atendimento ao contraditório entre as
partes, em simétrica paridade, no procedimento, que,
longe de ser uma sequência de atos exteriorizadores do
processo, equivalia a uma estrutura técnica construída
pelas partes sob o comando do modelo normativo
processual.50

Por sua vez, o provimento seria um ato do Estado,
de caráter imperativo, produzido pelos órgãos no âmbito
de sua competência, seja um ato administrativo, um ato
legislativo ou um ato jurisdicional. Nessa perspectiva, o
processo é o procedimento realizado em contraditório
entre os interessados, e a essência deste está na simétri-
ca paridade da participação, nos atos que preparam o
provimento, daqueles que nele são interessados, porque,
como seus destinatários, sofrerão seus efeitos.  Fazzalari51

considerava como sujeitos do processo não só o juiz e
seus auxiliares, mas também as partes: autor, réu, os litis-
consortes, no processo civil; o Ministério Público, o acu-
sado, “a parte civil” e o responsável civil, no processo
penal, etc., sendo que o provimento final deveria ser
construído em simétrica paridade e em contraditório
pelas partes.

Lutiana Nacur Lorentz52, invocando Gonçalves,
salienta que o processo, na fase atual de desenvolvi-
mento do nosso Direito, deve ser tomado não como a
conjunção de procedimento e relação jurídica, como
querem os integrantes da escola instrumentalista, ou
relacionistas, mas sim na sua acepção de procedimento
realizado em contraditório entre as partes. Contraditório

este que só se desenvolve em simétrica paridade entre as
partes, através da aplicação dos princípios constitu-
cionais, dentre os quais o contraditório. 

Nas palavras do mestre Aroldo Plínio Gonçalves, o
contraditório não é o dizer e o contradizer sobre matéria
controvertida, não é a discussão que se trava no proces-
so sobre a relação de direito material, não é a polêmica
que se desenvolve em torno dos interesses divergentes
sobre o conteúdo do ato final. Essa será sua matéria, o
seu conteúdo possível. O contraditório é a igualdade de
oportunidade no processo, é a igual oportunidade de
igual tratamento, que se funda na liberdade de todos
perante a lei. É essa igualdade de oportunidade que
compõe a essência do contraditório enquanto garantia
de simétrica paridade de participação no processo53. O
processo começa a se definir pela participação dos inte-
ressados no provimento na fase que o prepara, ou seja,
no procedimento54.

Fazzalari, aliás, não resume o fenômeno processo
apenas no campo do direito processual, mas o elege
como instituto de presença obrigatória no Estado
Democrático de Direito, nas funções jurisdicional, le-
gislativa e administrativa do Estado, além de reconhecê-
lo, também, na ordem privada.

Com efeito, o processo define-se por sua quali-
dade-regente do procedimento. Quando o procedimen-
to não se faz em contraditório, tem-se somente o pro-
cedimento, não processo. Isso não quer dizer que os pro-
cedimentos sem processo sejam ilegais, porque há vários
procedimentos que, embora legais, dispensam o contra-
ditório, já que muitos procedimentos não se fazem sob o
regime de contenciosidade, na qual o direito-garantia do
contraditório é imprescindível55. Procedimento, aqui,
como sequência de normas conexas, de atos completos
(cumpridos seus pressupostos), de posições subjetivas, e
não uma atividade que se esgota no cumprimento de um
único ato, um provimento.

Chega-se, assim, ao processo como espécie de
procedimento realizado, através do contraditório, entre
os interessados, conceito este que é incompatível com o
conceito de relação jurídica, que é o vínculo de exigibi-
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48 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 68.
49 LEAL, Rosemiro (coord.) Manuel Bravo Saramago, in Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre: Síntese, 2004, v. IV, p.176.
50 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral  do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 80.
51 LORENTZ, Lutiana Nacur. A coisa julgada coletiva: ultra partes, erga omnes e secundum eventum litis. Revista do Curso de Direito da
FUMEC. Belo Horizonte: Síntese, 2003, v. 6.
52 LORENTZ, Lutiana Nacur. Métodos extrajudiciais de solução de conflitos trabalhista - comissões de conciliação prévia, termos de ajuste
de conduta, mediação e arbitragem. São Paulo: LTr, 2002, p.111.
53 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p.127.
54 Idem, p.113.
55 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p.186.
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lidade, de subordinação, de supra e infra-ordenação, de
sujeição56.

Rosemiro Pereira Leal, analisando esta teoria,
ressalta que a reflexão fazzalariana do processo, para
sua validade jurídico-cientifica, terá de partir, na atuali-
dade, dos estudo dos fundamentos jurídico-institucionais
do processo, e não da qualidade de procedimento em si
mesmo57.

33..77 TTeeoorriiaa ccoonnssttiittuucciioonnaalliissttaa ddoo pprroocceessssoo

O estudo do processo, nas sociedades democráti-
cas atuais, passa necessariamente, pela Constituição,
pois é esta que vai instituir o modelo procedimental
garantidor do devido processo legal. O processo como
instituição constitucionalizada, ou seja, “direito-garantia
constitucional de construção dos provimentos e da
jurisprudência”58, apta a reger, em contraditório, ampla
defesa e isonomia, o procedimento, como direito-garan-
tia fundamental, revolucionou os conceitos até então
existentes.

Assim foi pensado por Andolina e Vignera, para
quem o processo obedece a um modelo constituciona-
lizado que estrutura os procedimentos jurisdicionais.
Afirma Andolina que “a constituição traçou um ver-
dadeiro modelo de processo jurisdicional, elevando o
nível de garantias constitucionais em alguns pontos
essenciais, colocando o processo no centro de toda a
estrutura de atuação das garantias constitucionais”59.
Andolina e Vignera vão além da proposta de Fazzalari e
se ocupam do estudo do processo como modelo consti-
tucionalizado a vincular a estruturação dos procedimen-
tos preparatórios dos provimentos juridicionais. Portanto,
a partir desses autores, o processo não é apenas pro-
cedimento em contraditório. Tais autores desenvolvem
uma teoria que se destina à explicitação dos aspectos
que devem ser atendidos para que os procedimentos
criados pela norma infraconstitucional se amoldem às
determinações presentes na Constituição60. Assim, bus-
cam demonstrar, em análises objetiva e subjetiva, que é
forçoso entender o processo como modelo constitu-
cionalizado a ser obedecido na construção dos procedi-
mentos na infraconstitucionalidade61.

O processo, em seus novos contornos teóricos na
pós-modernidade, apresenta-se como necessária institui-
ção constitucionalizada que, pela principiologia do insti-
tuto constitucional do devido processo legal, que com-
preende os princípios da reserva legal, da ampla defesa,
isonomia e contraditório, converte-se em direito-garantia
impostergável e representativo de conquistas históricas
da humanidade na luta secular empreendida contra a
tirania62. Somente a lei constitucional, que se origina
livremente do povo em paradigmas universais de dig-
nidade e liberdades humanas, assegurará o devido
processo como fonte jurisdicional da judicação e direito-
garantia das partes. O processo, na pós-modernidade,
se estrutura pela principiologia instituída constitucional-
mente, princípios estes que deixam de ser meros atribu-
tos do processo e passam à condição de princípio
(norma) determinativo de sua própria inserção na estru-
turação de todos os procedimentos preparatórios dos
atos jurisdicionais63.

No Estado Constituinte, o processo é cláusula
inderrogável de resistência jurídica com raízes na sobera-
nia popular (única fonte legítima de poder) na cons-
trução da Constituição, porque, não seguida a princi-
piologia do processo constituinte, não se pode falar em
legitimidade legislativa na geração da norma constitu-
cional. O legislador, nas sociedades políticas democráti-
cas de direito, uma vez eleito, submete-se aos princípios
do processo, como instituição jurídica balizadora da
soberania popular e da cidadania, cujos fundamentos,
se não assentados juridicamente, de forma legal, pree-
xistente e básica, como única fonte do poder constituinte,
assumem significações culturais antagônicas ao conceito
moderno de Estado Democrático de Direito64. 

33..88 TTeeoorriiaa nneeooiinnssttiittuucciioonnaalliissttaa ddoo pprroocceessssoo

Rosemiro Pereira Leal e as novas gerações apon-
tam uma nova e moderna visão do processo, construída
à luz do Estado Democrático de Direito: uma visão
neoinstitucionalista do processo. Processo visto como
tema central do estudo do Direito Processual.

Segundo o autor, a visão pós-moderna, não
hegeliana do Estado (partidário dos direitos naturais,
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56 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p.132.
57 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 51.
58 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria da defesa no processo civil, in Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v.1, n.1, 1o sem.
1998, p.109.
59 LEAL, Rosemiro (coord.). Terezinha Ribeiro Chaves in Estudos continuados de teoria do processo. Porto Alegre: Síntese, 2004, v. III, p.125.
60 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 87.
61 Idem, p. 88.
62 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 82.
63 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 88.
64 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 82.
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sagrados e inalienáveis, gravados por uma força sobre-
natural na razão ou intuição dos homens65: no caso da
teoria da relação jurídica esta força seria o poder-juiz-
Estado) é que tem que nortear o estudo atual do proces-
so e sua autonomia jurídica na constitucionalização
estrutural nas sociedades políticas66.

Esta teoria, ao criticar a relação jurídica, ressalta
como um dos pontos negativos desta a afirmativa de que
“a jurisdição se exerce através do processo” e que “este
é mero instrumento e meio do exercício da jurisdição”67.
Tal crítica se dá principalmente pelo fato de que o
processo, ao contrário da jurisdição, define-se hoje em
garantias principiológicas pela reserva legal de direito
antecipadamente assegurado nas leis fundamentais
(Constituições). A jurisdição, como atividade monopolís-
tica de o Estado reconhecer o direito (art. 5o, XXXV, da
CR/88), não traz em seu arcabouço garantias pela figu-
ra do juiz (ainda que íntegro, sapiente e culto) de criação
do direito68. A jurisdição, por si mesma, não pressupõe
critérios de julgar ou proceder, mas atividade de decidir
subordinada ao dever de fazê-lo segundo os princípios
fundamentais do processo69. O provimento, ou sentença,
não deve ser a síntese do sentimento do juiz, nem sua
convicção, sua discricionariedade, nem seu sentimento,
nem seu livre-arbítrio, nem suas convicções religiosas,
morais, culturais, deve sim ser o provimento construído
pelas partes, em contraditório, em igualdade e isonomia
de oportunidades dentro do processo, a fim de garantir
que o provimento seja o mais imparcial possível. 

O processo deve ser visto como instituição
jurídica que, ao lado do Estado, do povo, da cidadania,
da soberania popular, contém princípios próprios
definidos nas garantias do contraditório, da ampla defe-
sa, da isonomia, reunidos pelo instituto do devido
processo legal aliados à estrutura do Estado
Democrático de Direito.  

O processo deve ser estudado como instituição
constitucionalizada, direito-garantia constitucional de
construção dos provimentos e da jurisprudência pelo
contraditório e ampla defesa. Não é concebível a ideia
do “surgimento do processo a partir da arbitragem obri-
gatória70”, haja vista que o processo só surgiu recente-
mente com a conquista histórica das garantias e direitos
fundamentais constitucionalizados da isonomia, do con-
traditório e da ampla defesa.

Na pós-modernidade, o conceito de processo,
como instituição, não se refere pelas lições de Maurice
Harriou ou dos administrativistas franceses do século XIX
ou dos processualistas e juristas dos primeiros quartéis
do século XX, sequer pelas posições sociológicas de
Guasp e Morel, mas pelo grau de autonomia jurídica
como se desponta no discurso de nosso texto constitu-
cional, como conquista histórica da cidadania juridica-
mente fundamentalizada em princípios e institutos de
inerência universalizante e ampliativa em réplica ao colo-
nialismo dos padrões repressores de centração psicoló-
gica e política dos chamados Estados-nações hegemôni-
cos71. Não se pode aceitar a existência, no Estado
Democrático de Direito, de hierarquias entre as institui-
ções jurídicas ou a prevalência de umas sobre as outras
no bojo constitucional, como se fossem caixas de ferra-
mentas à escolha e a serviço do Estado absoluto72.

Nesta ótica, o autor propõe a construção de uma
teoria do processo avançado, à luz do Estado
Democrático de Direito, onde o processo evoluído não é
tido simplesmente como procedimento em contraditório,
mas como uma instituição jurídica, institucionalmente
definido e constitucionalizado pelos fundamentos norma-
tivos do contraditório, ampla defesa, direito ao advoga-
do e isonomia, ainda que o procedimento se faça em
contraditório, porque o contraditório há de ser princípio
regente (direito-garantia constitucionalizado) do proce-
dimento, e não atributo consentido por leis ordinárias
processuais ou dosado pela atuação jurisdicional em
conceitos e juízos personalistas de senso comum, de con-
veniência e muito menos de discricionariedade do jul-
gador73. Propõe então uma visão do processo ligada às
condições de legitimação das decisões judiciais, já ali-
nhadas ao paradigma do Estado Democrático de Direito.

O Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973) e o Código Civil Brasileiro (Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002) não se encontram,
hoje, em sintonia com as atuais e modernas teorias do
processo. Construídas sob o paradigma do Estado
Liberal, tais leis deram amplos poderes ao julgador, tido
como salvador, ético, sábio, puro, vestal ou prodiga-
mente justo e talentoso, sendo o processo visto apenas
como instrumento etéreo da jurisdição ou a serviço da
atividade jurisdicional, que, para os instrumentalistas,
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65 Idem, p. 23.
66 Idem, p. 48.
67

GRINOVER, Ada Pellegrini et all. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 27.
68 LEAL, Rosemiro  Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 40.
69 Idem, p. 41.
70 GRINOVER, Ada Pellegrini et all. Teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 27.
71 LEAL, Rosemiro  Pereira. Teoria geral  do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 48.
72 Idem, p. 49.
73 Idem, p. 49.
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também tem escatologias redentoras, nas varas mágicas
dos juízos de concorrer para a paz social e a felicidade
paradisíaca do homem74. A jurisdição é o centro gravita-
cional do processo, construído sobre um discurso estata-
lista, autocrático, anacrônico e pretoriano, em que o juiz
justiceiro supre a figura do advogado e a inércia da
parte, esquecendo-se de que nos termos do art. 133 da
CF/88: “O advogado é indispensável à administração
da justiça [...]”.

É justamente essa percepção de jurisdição/juiz sal-
vador que esta teoria tenta combater, propondo que o
processo, como instituição jurídica, defina-se como
bloco de condicionamentos do exercício da jurisdição na
solução dos conflitos e da validade da tutela jurisdi-
cional, que, não mais sendo um ato ou meio ritualístico,
sentencial e solitário do Estado-juiz, seja um provimento
construído pelos referentes normativos da estrutura insti-
tucional constitucionalizada do processo. O que não
pode ocorrer é, a pretexto de oferecer solução ao pro-
blema da efetividade, dotar o juiz de vasto poder dis-
cricionário, de uma clarividência, de uma ideologia
própria ou até mesmo de sua magnanimidade para jul-
gar com base em carateres subjetivos, sem fundamen-
tação, o que é incabível no paradigma de Direito
Democrático. O juiz não deve manejar o processo, este
deve ser construído pelas partes e não ficar à dis-
cricionariedade do mesmo, baseando-se em suas con-
cepções subjetivas sobre justiça para decidir. A atividade
jurisdicional não é mais um comportamento pessoal e
idiossincrático do juiz, mas uma estrutura procedimenta-
lizadora dos atos jurídicos sequenciais a que se obriga o
órgão jurisdicional pelo controle que lhe impõe a norma
processual, legitimando-o ao processo75. 

É importante salientar que o processo não busca
decisões justas, mas sim a garantia de que as partes pos-
sam participar em isonomia e contraditório na cons-
trução do provimento final, como, por exemplo, a sen-
tença; as partes devem construí-lo. Contraditório, aqui,
não é o dizer e o contradizer sobre matéria controverti-
da, não é discussão que se trava no processo sobre a
relação de direito material, não é a polêmica que se
desenvolve em torno dos interesses divergentes sobre o
conteúdo do ato final, e sim a igualdade de oportu-
nidade que compõe a essência do contraditório enquan-
to garantia de simétrica paridade de participação no
processo76. E é essa participação que o juiz deve buscar

e garantir, e não simplesmente acatar o pedido e ou a
defesa. Não devemos colocar o direito processual como
o direito da jurisdição salvadora pelas mãos sábias e
benevolentes dos juízes. Aliás, o processo não nasceu
com as atuais garantias fundamentais, ao simples e
automático exercício da jurisdição pelo Estado, pelo con-
trário, foi uma evolução construída, aos poucos, pela
ciência.

A concepção proposta, portanto, aproxima-se mais
da ideia de processo como modelo, como feito por
Andolina e Vignera, mas ultrapassa-a, na medida em
que já se conecta o processo à própria legitimidade das
decisões judiciais no Estado Democrático77. Com isso,
esta teoria gera impacto teórico direto sobre o entendi-
mento do exercício da própria atividade jurisdicional
estatal, haja vista que, no paradigma do Estado
Democrático de Direito, jurisdição e processo se rela-
cionam de maneira diversa da que propõe o Estado
Social78. A jurisdição, em face do estágio da Ciência
Processual e do Direito Processual, não tem qualquer
valia sem o processo, hoje considerado no plano do
direito processual positivo como complexo normativo
constitucionalizado e garantidor dos direitos fundamen-
tais da ampla defesa, contraditório e isonomia das partes
e como mecanismo legal de controle da atividade do
órgão-jurisdicional (juiz), que não mais está autorizado a
utilizar o processo como método, meio, ou mera exterio-
rização instrumental do exercício da jurisdição79. Não se
pode conceber que o magistrado, que recebe do Estado
a ordem-dever de tutelar direitos, possa ter faculdades
ou poderes de ditar o direito ao seu alvedrio ou senti-
mento. Conclui-se, pois, que não há para o órgão juris-
dicional qualquer folga de conduta subjetiva ou flexibi-
lização de vontade pelo árbitro ou discricionariedade, no
exercício da função jurisdicional, porque, a existirem tais
hipóteses, quebrar-se-ia a garantia da simétrica pari-
dade dos sujeitos do processo80.

44 CCoonncclluussããoo

Pela análise das teorias até aqui construídas no que
tange à natureza jurídica do processo, concluímos que,
no Estado Democrático de Direito, toda e qualquer
decisão que atinge direta ou indiretamente o indivíduo
deve ser construída pelas partes, com ampla partici-
pação isonômica dos interessados, em contraditório,
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74 Idem, p. 84.
75 Idem, p. 41.
76 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica  processual  e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p.127.
77 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Malheiros,
2002, p. 89.
78 Idem, p. 89.
79 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 42.
80 Idem, p. 41.
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com ampla defesa (inclusive com a participação técnica
e imprescindível do advogado). Conclui-se ainda que a
teoria moderna do processo não pode se render ao
instrumentalismo majoritário da doutrina que insiste em
colocar o processo como mero veículo, modo ou méto-
do de atuação de uma jurisdição mística e apostolar de
talentosa agilidade na solução dos conflitos de interesse
da sociedade atual. 

Não podemos conceber que, em uma República
Federativa constituída em Estado Democrático de Direito

(art.1o da Constituição Federal do Brasil), com objetivos
claros de construir uma sociedade livre, justa e solidária

(art. 2o da nossa Carta Maior), o estudo do Direito
Processual seja, ainda, realizado à luz de um Estado
Social, liberal, mas sim tenha a sua produção científica
reproduzida à luz dos direitos fundamentais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal. 

Em síntese, as autoridades responsáveis pela inter-
mediação na solução dos conflitos na sociedade, sejam
eles judiciais ou não, devem solucioná-los juntamente
com os interessados na demanda, respeitando sempre as
garantias do contraditório, do devido processo legal, da
isonomia, da ampla defesa (inclusive o direito à defesa
técnica pelo advogado) e não trazer para si a respon-
sabilidade de resolvê-los como se fossem deuses ou
sabedores maiores da sociedade.

Ressalte-se, ainda, a necessidade de termos a
construção das normas (leis), quando envolverem inte-
resses individuais ou difusos e as de grande repercussão,
à luz da consulta dos diretamente ou indiretamente
envolvidos, sob pena de serem legais, mas ilegítimas,
imorais, antidemocráticas e não atenderem aos reais
interesses dos maiores interessados: os cidadãos. 

Citem-se aí as leis dos Juizados, da Arbitragem, da
Justiça do Trabalho, onde se pregam procedimentos sim-
plificados, com a temida justificativa de uma justiça
célere, de uma prestação jurisdicional mais rápida e
mais efetiva. Observe-se, nestas normas, a não necessi-
dade de advogado (consequentemente a não obrigato-
riedade de fornecimento deste pelo Estado, através das
defensorias); a informalidade dos procedimentos e das
provas, onde as partes, muitas vezes, são pessoas sim-
ples, diante de grandes empresas, com grandes advoga-
dos, sem isonomia perante a “lei”, apenas sob o coman-
do e a proteção do juiz sabe-tudo, comandante do pro-
cedimento. Veja aí o perigo e a possibilidade de uma
“prestação jurisdicional” precária, ilusória, nem sempre
satisfativa. 

Verifica-se, então, a necessidade de repensarmos a
Ciência do Processo e construirmos uma teoria avança-
da à luz do Estado Democrático de Direito, onde o
processo evoluído não é tido simplesmente como pro-
cedimento em contraditório, mas como uma instituição
jurídica, institucionalmente definido e constitucionalizado.
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A legalidade da suspensão do fornecimento de
energia elétrica em virtude do inadimplemento

do usuário
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aplicáveis ao serviço público. 2.2 O fornecimento de
energia elétrica como serviço público essencial. 3 O corte
de energia elétrica em face do inadimplemento do
usuário. 4 Conclusão. 5 Referências bibliográficas.

11 IInnttrroodduuççããoo

O Estado, nos últimos anos, vem passando por
grandes transformações com relação à prestação de
serviços públicos. Várias atribuições, primordialmente
estatais, foram transferidas aos particulares. O marco
principal do processo de desestatização, no Brasil, deu-
se no início dos anos 90, quando houve a delegação da
prestação de serviços públicos a particulares mediante
permissões, delegações e concessões. Procurou-se com
esse processo a modernização, a melhoria e eficiência
na prestação dos serviços públicos à população, além da
redução do déficit financeiro do setor público.

Não obstante, o que se verificou foi uma mudança
significativa na prestação dos serviços, que passou a ser
desenvolvida com o fim de lucro e em moldes empre-
sariais. 

A partir desse momento, começaram a surgir
infindáveis controvérsias, tanto doutrinárias quanto
jurisprudenciais, acerca da forma de prestação pelos
particulares desses serviços públicos. O corte do forneci-
mento de energia elétrica em virtude do inadimplemento
do usuário vem apenas refletir um desses conflitos. 

Pretende-se, neste estudo, verificar a legalidade da
adoção pelo concessionário do serviço público em
comento do corte de energia elétrica como medida a
compelir o usuário ao pagamento de seu débito. 

22 SSeerrvviiççooss ppúúbblliiccooss

O conceito de serviço público não se encontra
prescrito expressamente na Constituição Federal de
1998. Porém, da leitura do art. 175, CF/88, conclui-se
que serviços públicos são todos aqueles prestados pelo
Poder Público, seja diretamente ou indiretamente, medi-
ante concessão ou permissão.

Leciona magistralmente Odete Medauar que o
serviço público “[...] refere-se a toda atividade presta-
cional, em que o poder público propicia algo necessário
à vida coletiva, como, por exemplo, água, energia elétri-
ca, transporte urbano” (MEDAUAR, 2006, p. 313).

É, assim, o serviço público sempre da competência
primeva do Estado, ainda que delegado ou concedido a
particulares, submetendo-se às regras e princípios de
direito público, sob pena de desvirtuamento de sua fina-
lidade precípua.

22..11 OOss pprriinnccííppiiooss aapplliiccáávveeiiss aaoo sseerrvviiççoo ppúúbblliiccoo

Em qualquer ciência, princípio será sempre
alicerce, ponto de partida. Tem a principal importância
de trazer ao ordenamento jurídico, seja implícita ou
explicitamente, coesão, facilitando a interpretação das
normas que guiam nossas condutas. Sendo um alicerce
do sistema, faz-se tão importante a análise e aplicação
dos princípios para a correta e satisfatória prestação dos
serviços públicos.

O primeiro princípio que se pode extrair da
Constituição Federal de 1988, com relação aos serviços
públicos, é o da adequação ou eficiência. O art. 175, V,
CF/88 prescreve que não basta que o Poder Público
apenas ofereça ou mantenha o serviço. Este deve ser,
também, adequado. Ou seja, “deve satisfazer, do ponto
de vista técnico, a necessidade que motivou a instituição”
(JUSTEN FILHO, 1997, p. 127).

Ademais, deve ser o serviço público prestado de
forma generalizada. Daí advém o princípio da generali-
dade. José dos Santos Carvalho Filho esclarece que esse
princípio se apresenta com dupla faceta. “Significa, de
um lado, que os serviços públicos devem ser prestados
com a maior amplitude possível, vale dizer, deve benefi-
ciar o maior número possível de indivíduos”. E comple-
menta que devem ser “prestados sem discriminação
entre os beneficiários, quando tenham estes as mesmas
condições técnicas e jurídicas para a fruição (CARVA-
LHO FILHO, 2003, p. 266).

Conclui-se que o serviço público deve ser prestado
a todos os interessados sem qualquer discriminação, sob
pena de violação dos princípios da isonomia e da impes-
soalidade.

Os serviços públicos ainda devem ser remunerados
de forma módica. O Poder Público não deve visar ao
lucro como principal objetivo, típico do sistema capita-
lista. 

Por fim, deve ser o serviço público prestado de
forma contínua, sem qualquer interrupção. Esse manda-
mento encontra-se previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei
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8.987/95. Tal princípio tem como fonte de sustentação
os princípios da indisponibilidade e da supremacia do
interesse público. O princípio em comento é tão impor-
tante e basilar na prestação dos serviços públicos que
Marçal Justen Filho afirma que é vedada a alegação de
exceção de contrato não cumprido para fundamentar a
suspensão do fornecimento (JUSTEN FILHO, 1997, p.
127).

22..22 OO ffoorrnneecciimmeennttoo ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa ccoommoo sseerrvviiççoo
ppúúbblliiccoo eesssseenncciiaall

Prescreve o art. 22, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, senão vejamos:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas,
concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer
serviços adequados, eficientes e seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos (BRASIL, 1990).

Indaga-se o que seria considerado como serviço
público essencial, já que não há previsão no Código de
Defesa do Consumidor. Tormentosa é a questão, uma
vez que, pelo simples fato de ser serviço público, já se
pressupõe, a princípio, a sua essencialidade.

Tem-se considerado, na doutrina e jurisprudência,
como serviço essencial o elenco descrito no art. 10, I, da
Lei nº 7.783/89, que regulamentou o art. 9º, § 1º, da
CF/88:

Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e dis-
tribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; (BRASIL,
1989).

Conclui-se, dessarte, que serviço público essencial
representa o mínimo de prestações a que todos os indi-
víduos têm direito, sob pena de violação do princípio e
fundamento da República Federativa do Brasil, qual seja
a dignidade da pessoa humana, esculpido no art. 1º, III,
da Constituição Pátria.

Do exposto acima, verifica-se que o serviço de pro-
dução e distribuição de energia elétrica é considerado
serviço público essencial. Sendo assim, caracteriza-se
como serviço indispensável à manutenção da vida e dos
direitos dos cidadãos. Mostra-se inimaginável a vida da
sociedade moderna sem energia elétrica, essencial tanto
na indústria e comércio, como nas atividades cor-
riqueiras da vida familiar. Até mesmo a saúde pública
estaria em risco sem esta.

A essencialidade do serviço público de energia
elétrica, bem como sua continuidade são descritas hoje
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Bem
expressivo desse posicionamento é o aresto abaixo
ementado:

Ementa: Administrativo - Agravo regimental - Recurso espe-
cial - Energia elétrica - Serviço público essencial - Corte de
fornecimento - Consumidor inadimplente - Impossibilidade.
- Esta Corte vem reconhecendo ao consumidor o direito da
utilização dos serviços públicos essenciais ao seu cotidiano,
como o fornecimento de energia elétrica, em razão do
princípio da continuidade (CDC, art. 22).
- O corte de energia, utilizado pela companhia para obrigar
o usuário ao pagamento de tarifa em atraso, extrapola os
limites da legalidade, existindo outros meios para buscar o
adimplemento do débito.
- Precedentes. Agravo regimental improvido (BRASIL, 2001).

Oportunamente esclarece Amadeu dos Anjos
Vidonho Júnior e Mário Antônio Lobato de Paiva sobre a
natureza da norma prevista no art. 10 da Lei 7.783/89:

Tal norma, sob o ponto de vista hermenêutico, pode ser clas-
sificada tecnicamente como uma norma jurídica nacional, ou
seja, que atinge a coletividade sem distinção e, portanto, é
autônoma no que pertine à referida matéria, podendo ser
estendida a quaisquer casos ou condições que levem a inter-
rupção de serviço de natureza essencial e não só nas greves,
até porque, em sua própria ementa insculpe que ‘define as
atividades essenciais’, e não somente em situações de greve
(VIDONHO JÚNIOR; PAIVA, 2006, p. 3-4). 

Sendo a Lei 7.783/89 classificada como norma
nacional e inexistindo lei específica a determinar o rol
dos serviços públicos essenciais, é pacífica a sua apli-
cação para caracterizar e determiná-los, mesmo que não
se trate de caso específico de greve.  

33 OO ccoorrttee ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa eemm ffaaccee ddoo iinnaaddiimmpplleemmeenn-
ttoo ddoo uussuuáárriioo

As dúvidas quanto à possibilidade do corte de
energia elétrica em face do inadimplemento do usuário
começaram a surgir, primeiramente, com o advento da
Lei nº 8.987/95, disciplinadora dos institutos da con-
cessão e permissão dos serviços públicos. Prescreve o
art. 6º, § 3º, II, da citada lei:

Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas perti-
nentes e no respectivo contrato.
[...]
§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio
aviso, quando:
[...]
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade (BRASIL, 1995).

Por sua vez, a Lei 9.427/96, em seu art. 17, cor-
robora com a norma em epígrafe, senão vejamos:

Art. 17 - A suspensão, por falta de pagamento, do forneci-
mento de energia elétrica a consumidor que preste serviço
público ou essencial à população e cuja atividade sofra pre-
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juízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao
Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual (BRASIL,
1996).

No mesmo sentido, tem-se o art. 91 da Resolução
546, de 29 de novembro de 2000, da Aneel, que prevê
expressamente a possibilidade de suspensão do forneci-
mento na hipótese de inadimplemento, mediante prévio
aviso do consumidor.

Consubstanciada nas normas acima descritas,
diversas decisões, como a abaixo colacionada, foram
proferidas declarando a legalidade da interrupção de
energia elétrica por inadimplemento do usuário. Com
base nesse entendimento, não há qualquer óbice na
interrupção do serviço público de energia elétrica, desde
que haja o aviso prévio por parte da concessionária,
senão vejamos:

Ementa: Administrativo. Serviço Público. Concedido. Energia
Elétrica. Inadimplência.
1. Os serviços públicos podem ser próprios e gerais, sem
possibilidade de identificação dos destinatários. São finan-
ciados pelos tributos e prestados pelo próprio Estado, tais
como segurança pública, saúde, educação, etc. Podem ser
também impróprios e individuais, com destinatários determi-
nados ou determináveis. Neste caso, têm uso específico e
mensurável, tais como os serviços de telefone, água e ener-
gia elétrica.  
2. Os serviços públicos impróprios podem ser prestados por
órgãos da administração pública indireta ou, moderna-
mente, por delegação, como previsto na CF (art. 175). São
regulados pela Lei 8.897/95, que dispõe sobre a concessão
e permissão dos serviços públicos.
3. Os serviços prestados por concessionárias são remunera-
dos por tarifa, sendo facultativa a sua utilização, que é regi-
da pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta, remuneração
do serviço público próprio.
4. Os serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa,
porque prestados por concessionárias do serviço, podem
sofrer interrupção. quando há inadimplência, como previsto
no art. 6º, § 3º, II, da Lei  8.987/95. Exige-se, entretanto,
que a interrupção seja antecedida por aviso, existindo na Lei
9.427/97, que criou a ANEEL, idêntica previsão.
5. A continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, que-
bra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o
enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito (arts. 42
e 71 do CDC, em interpretação conjunta).
6. Recurso Especial Provido (BRASIL, 2003).

Argumenta-se que se deve preservar a manutenção
econômico-financeira da concessão, uma vez que a gra-
tuidade não se presume. Não cabe, dessarte, à conces-
sionária suportar esse ônus.

A relação estabelecida entre o fornecedor de ener-
gia elétrica e o usuário se formaliza mediante um con-
trato sinalagmático. Assim, o contratante só pode exigir
a continuidade da prestação do serviço a cargo do con-
tratado quando estiver cumprindo regularmente a sua
obrigação. Não havendo o referido cumprimento, é legí-
timo o ato da concessionária ao cortar o fornecimento

de energia elétrica. Admitir a impossibilidade de suspen-
são do fornecimento seria o mesmo que estimular a
inadimplência.

Além disso, segundo essa corrente, deve-se
respeitar o princípio da igualdade de tratamento entre os
destinatários dos serviços públicos, uma vez que, assim
como o particular, as concessionárias também teriam a
faculdade de se negar a prestar o serviço. Se assim não
fosse, estaríamos admitindo, por um lado, o enriqueci-
mento sem causa do usuário e, de outro, o desvio de
recursos públicos por mera inatividade da conces-
sionária, sem prejuízo da ofensa ao princípio da igual-
dade de tratamento entre os destinatários do serviço
público.

A única exceção à possibilidade do corte de ener-
gia elétrica por inadimplemento do usuário, a teor do
descrito no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, é o interesse
da coletividade. Assim, se a ausência do serviço causar
prejuízo a interesses coletivos, fica suprimida a possibili-
dade do prestador. 

Por outro lado, há inúmeros julgados considerando
ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica por
ofender princípios constitucionais, como o da ampla
defesa, supremacia do interesse público, inocência pre-
sumida, dentre outros. A ementa desse julgado está
vazada nos seguintes termos:

Ementa: Administrativo. Direito do Consumidor. Ação de
Indenização. Ausência de pagamento de tarifa de energia
elétrica. Interrupção do fornecimento. Corte.
Impossibilidade. Arts. 22 e 42 da Lei nº 8.078/90 (Código
de Proteção e Defesa do Consumidor). 
1. Recurso especial interposto contra acórdão que entendeu
não ser cabível indenização em perdas e danos por corte de
energia elétrica quando a concessionária se utiliza de seu
direito de interromper o fornecimento a consumidor em
débito. O corte de energia, como forma de compelir o
usuário ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limi-
tes da legalidade.
2. Não resulta em se reconhecer como legítimo o ato
administrativo praticado pela empresa concessionária
fornecedora de energia e consistente na interrupção do
fornecimento da mesma em face de ausência de pagamen-
to de fatura vencida. 
3. A energia é, na atualidade, um bem essencial à popu-
lação, constituindo serviço público indispensável, subordina-
do ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que
se torna impossível a sua interrupção.
4. O art. 22 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor assevera que ‘os órgãos públicos, por si ou por
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos’. O seu parágrafo único expõe
que, ‘nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na
forma prevista neste código’. Já o art. 42 do mesmo diplo-
ma legal não permite, na cobrança de débitos, que o deve-
dor seja exposto ao ridículo, nem que seja submetido a qual-
quer tipo de constrangimento ou ameaça. Os referidos dis-
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positivos legais aplicam-se às empresas concessionárias de
serviço público.
5. Não há que se prestigiar atuação da Justiça privada no
Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômi-
ca e financeiramente mais forte, em largas proporções, do
que o devedor. Afrontaria, se fosse admitido, os princípios
constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. 
6. O direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos
essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpreta-
do com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.
7. É devida indenização pelos constrangimentos sofridos
com a suspensão no fornecimento de energia elétrica.
8. Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem a fim de que, e nada mais, o MM.
Juiz aprecie a questão do quantum a ser indenizado (BRASIL,
2002).

Segundo esta corrente, o fornecimento de energia
elétrica é um serviço público concedido e caracterizado
como uma relação de consumo. Sendo assim, deve-se
aplicar a essa relação o Código de Defesa do
Consumidor, inclusive o princípio que proíbe a sua inter-
rupção.

Em nenhuma parte, o art. 6º, § 3º, II, da Lei
8.978/95 faz referência expressa aos serviços essenciais.
Assim, necessária é a exclusão destes da autorização de
suspensão do serviço por inadimplemento do usuário.
Ao revés, o art. 22, caput, do Código de Defesa do
Consumidor expressamente descreve que os serviços
essenciais devem ser contínuos.

Deve-se ressaltar, ainda, que o serviço público
essencial, mesmo quando delegado, continua público,
não sendo afastada a obrigação estatal de prestá-lo. Por
sua vez, não resta suprimido o direito público subjetivo
do usuário de exigir a sua prestação.

Relevante salientar o ensinamento de Fernanda
Stracke Moor:

Considerando que o subsistema do Direito do Consumidor e
o Regime Público de Delegação são aplicáveis nas relações
envolvendo serviços públicos delegados, a aplicação do art.
22 do CDC deve se sobressair como meio de garantir maior
proteção ao usuário do serviço público essencial, pois, além
de ser o direito do consumidor considerado direito funda-
mental, é esta a vontade implícita no regime público, tendo
em vista que o sentido do princípio da continuidade dos
serviços públicos não se resume ao disposto no art. 6º da Lei
8.987/95, pelo qual muitas decisões estão sendo funda-
mentadas, mas ao contrário, o princípio da continuidade dos
serviços públicos decorre do princípio básico do regime
público, que é o Princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público. Por este o Estado não pode dispor do Interesse
Público, no caso o serviço público, o que se estende ao
regime de delegação, na medida em que o Estado continua
titular do serviço e o delegatário passa a ser responsável pela
execução desse serviço público. Com esse fundamento, a
interrupção do serviço pela falta de pagamento passa a ser
uma medida que afronta a ampla proteção que o regime
público quer assegurar, diante da importância dos serviços
públicos essenciais na vida cotidiana (MOOR, 2005, p.
112-113).

Asseveram, ainda, os defensores dessa corrente
que o mero custo financeiro devido às concessionárias
não é motivo suficiente para justificar o corte no forneci-
mento do serviço de energia elétrica. O risco de inadim-
plência deve ser previsto no custo do serviço.

Valores constitucionais como a liberdade e a dig-
nidade do ser humano são superiores ao interesse
econômico da cobrança. Essa afirmação é bem demons-
trada na Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
no Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, no
Decreto 678, de 6 de novembro de 1962.

Necessário se faz lembrar, também, que os débitos
imputados aos consumidores pelas concessionárias de
serviço público não gozam de presunção de veracidade.
Eventuais quantias devidas devem ser apuradas em pro-
cedimento próprio que assegure o contraditório e a
ampla defesa.

O exercício arbitrário das próprias razões e a atua-
ção da justiça privada no Brasil há muito foram abolidos
do nosso sistema. Admitir o uso desses instrumentos seria
o mesmo que regredir e violar importantes normas e
princípios constitucionais. Débitos pendentes devem ser
cobrados pelas vias ordinárias competentes. O corte ou
suspensão do fornecimento de energia elétrica só pode
ser possível quando não for forma de cobrança, mas sim
reflexo de uma decisão judicial.

No entendimento de Rizzato Nunes, há apenas
uma possibilidade de interrupção do serviço de energia
elétrica: quando houver fraude praticada pelo usuário
(NUNES, 2005, p. 106).

Importante citar o art. 5º, incs. XXXV, LIV, e LV, da
Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 5º - [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito; 
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
(BRASIL,1988).

Admitir a possibilidade do corte de energia pela
concessionária, sem o devido processo legal, seria o
mesmo que violar o princípio da igualdade, já que qual-
quer cidadão só está autorizado a pleitear a cobrança ou
a promover a execução de seus créditos de acordo com
as normas prescritas no Código Processual Civil Pátrio
(CPC). Ademais, nenhum dispositivo legal autoriza a
concessionária de serviço público a interromper o
fornecimento do serviço de energia elétrica sem o devi-
do processo legal, ainda mais por ser este essencial,
devendo ser prestado de forma contínua, conforme
demonstrado ao longo do presente estudo. Os litígios
são compostos pelo Poder Judiciário, e não pelos
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particulares. Ademais, deve-se aplicar, igualmente, o
princípio da proporcionalidade. Assim, não seria razoá-
vel ou proporcional a utilização do corte no fornecimen-
to de serviço essencial, qual seja a energia elétrica,
como forma a compelir o usuário ao pagamento do seu
débito. Há meios mais adequados, legais e justos para o
recebimento de referidos créditos.

Marçal Justen Filho sugere que a solução dessa
questão se efetue entre o poder concedente e o conces-
sionário, atendendo, assim, ao princípio da soli-
dariedade social:

Nesses casos, o Estado dispõe de duas escolhas. A primeira
é promover a cobrança compulsória do valor correspon-
dente à tarifa, para haver do usuário o montante correspon-
dente aos serviços que continuam a ser prestados. A segun-
da é verificando a carência de recursos, custear a
manutenção da prestação dos serviços (inclusive e se for o
caso, através da elevação das tarifas) cobradas dos demais
usuários. Nesta última alternativa, a comunidade arcará com
o custo dos serviços. A carência de recursos não autoriza a
supressão da existência e da dignidade da pessoa humana
(JUSTEN FILHO, 1997, p. 130).

A própria Lei 8.987/95, em seu art. 13, prevê a
possibilidade de fixação de tarifa social ou subvenciona-
da em virtude da ausência de recursos por parte do
usuário.

Art. 13 - As tarifas poderão ser diferenciadas em função das
características técnicas e dos custos específicos provenientes
do atendimento aos distintos segmentos de usuários (BRASIL,
1995).

Comentando a norma acima, esclarece Marçal
Justen Filho:

O primeiro tópico a se discutir refere-se a admissibilidade da
vinculação das tarifas a circunstâncias subjetivas patrimo-
niais dos usuários. Aplicar-se-ia uma modalidade do princí-
pio da capacidade contributiva, de molde a que os desvali-
dos do destino recebessem tratamento mais favorecido. Não
parece questionável a validade (aliás, obrigatoriedade)
dessa solução em face dos princípios constitucionais funda-
mentais. [...] A solidariedade consagrada constitucional-
mente significa, como inúmeras vezes afirmado, que a
ausência de recursos não pode constituir obstáculo à fruição
de serviços públicos. Aliás, muito ao contrário, a pobreza
exige intervenção protetora do Estado e pressupõe necessi-
dade muito mais intensa de receber serviços aos quais o indi-
víduo não tem acesso por outra via (JUSTEN FILHO, 1997,
p. 164).

O professor Reynaldo Andrade da Silveira ainda
propõe uma opção em detrimento do abrupto corte de
energia.  Segundo este, “uma posição intermediária
poderia ser a do racionamento desses serviços. Assim,
não paga a fatura mensal, a empresa fornecedora pode-
ria ir racionando o fornecimento desses bens, por uma,
duas ou mais horas por dia” (SILVEIRA, 1999, p. 211).

44 CCoonncclluussããoo

A noção de serviço público modificou-se e apri-
morou-se com o passar dos anos e com a evolução da
própria sociedade. A transformação mais significativa
deu-se na forma da própria prestação do serviço públi-
co com as concessões, delegações e permissões dadas
às empresas particulares.

Como demonstrado ao longo do presente estudo,
alguns serviços públicos como o de energia elétrica, por
serem imprescindíveis para a sociedade, são considera-
dos essenciais, ainda que não se tenha norma legal
expressa. O Estado deve fornecer os serviços públicos,
principalmente os essenciais, de forma a proporcionar
uma vida digna ao próprio cidadão.

O Código de Defesa do Consumidor prescreve que
os serviços públicos devem ser prestados de forma efi-
ciente, adequada, segura. E, em especial, determina
que, sendo o serviço essencial, deve ser prestado de
forma contínua. Tal norma é lógica, pois, sendo o serviço
essencial, em nenhuma hipótese se poderia admitir sua
interrupção, salvo as hipóteses de caso fortuito ou força
maior.

A dúvida quanto à interrupção do serviço público
por inadimplemento do usuário surgiu com o advento
das Leis 8.987/95, art. 6º, § 3º, II, e 9.427/96, art. 17.
Ambas contêm regra que permite a suspensão na
prestação do serviço público em virtude de inadimple-
mento, salvo em prejuízo da coletividade.

Como ressaltado e demonstrado no decorrer do
presente estudo, essa questão ainda é tormentosa tanto
na doutrina quanto jurisprudência. Percebe-se que os
defensores da legalidade no corte da energia elétrica uti-
lizam como fundamento o fato de o serviço público não
poder ser prestado de forma gratuita. Ou seja, cabe ao
concessionário fornecer o serviço e ao usuário pagar por
essa prestação. Não cumprindo o usuário o seu dever
primordial, surge para o concessionário o direito de sus-
pender o referido serviço, desde que haja prévia comu-
nicação. 

Ao revés, os defensores da ilegalidade no corte do
fornecimento de energia elétrica sustentam que as Leis
8.987/95 e 9.427/96 não fazem nenhuma referência a
serviços públicos essenciais. Asseveram que, sendo o
serviço público considerado essencial, deve ser prestado
de forma contínua, não sendo admitida a sua inter-
rupção.

A Constituição Federal de 1988 é nossa Lei
Suprema e soberana. Desta é que todas as demais nor-
mas buscam a sua validade e fundamento. No texto
constitucional, há vários dispositivos, notadamente o art.
5º, assegurando a todos o direito à ampla defesa e con-
traditório, o direito ao devido processo legal e, princi-
palmente, o direito de acesso ao Poder Judiciário. Essas
normas são classificadas como direitos e garantias fun-
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damentais de todo cidadão. São consideradas cláusulas
pétreas, com base no art. 60, § 4º, CF/88, não poden-
do, em nenhuma hipótese, ser abolidas ou suprimidas do
nosso sistema constitucional. Admitir a hipótese de corte
no fornecimento de energia elétrica, serviço público
essencial, seria afrontar e desrespeitar a própria
Constituição Pátria.

Não se busca, aqui, justificar a inadimplência do
usuário. Ao revés, defende-se a proteção da vida
humana e as básicas condições para o seu desenvolvi-
mento. E isso está acima do lucro perseguido pelas con-
cessionárias e pelo próprio Poder Público.

Porém, se há dívidas, elas devem ser discutidas
pelas vias ordinárias, onde serão assegurados todos os
princípios e normas acima descritos. Não se pode retirar
da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou
ameaça a direito. O que é inadmissível é a utilização de
ameaça ficta ou real pelas concessionárias, com a sus-
pensão do serviço essencial até então prestado. O abuso
de poder é sempre ilícito. Não se pode valorizar a atua-
ção da justiça privada no Brasil, ainda mais quando
imposta unilateralmente por credor econômica e finan-
ceiramente mais forte que o consumidor.

Há diversas alternativas para esse impasse e para
o recebimento dos créditos, como já explicitado nos
capítulos anteriores, sem que haja necessidade da
adoção desta medida drástica, qual seja o corte no
fornecimento de energia elétrica por mero aviso prévio.
Poder-se-ia utilizar o racionamento do serviço ou a insti-
tuição de subvenções ou compensações para a conces-
sionária. Além disso, é plenamente aceitável que, não
tendo o cidadão como pagar por esse serviço, ele seja
fornecido de forma gratuita, mediante a inclusão do
cidadão, pelo Estado, num programa de assistência
social. Deve-se observar, sobretudo, o princípio da
razoabilidade. Assim, já ocorre no atendimento hospita-
lar, educacional, dentre outros. O direito de crédito não
pode sacrificar bem maiores como a vida, a saúde e a
dignidade da pessoa humana.

Vislumbra-se, assim, que o problema defendido
nesse trabalho, sem prejuízo das posições contrárias,
encontra amparo não só legal, mas também doutrinário
e jurisprudencial. Incontroverso é o fato de que o con-
sumidor não pode estar vulnerável quanto à suspensão
de serviço essencial, já que a vida é o bem maior a ser
tutelado pelo Estado, sendo inadmissível, em qualquer
hipótese, que o consumidor tenha suspenso o forneci-
mento de serviço público que lhe seja essencial.
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A nova Reforma do Código de Processo Penal:
absolvição sumária e recurso de ofício 

na Lei nº 11.689, de 2008*

Eduardo Ferreira Costa**

O Código de Processo Penal, em seu art. 411,
estabelece o seguinte:

Art. 411. O juiz absolverá desde logo o réu, quando se con-
vencer da existência de circunstância que exclua o crime ou
isente de pena o réu (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 1º, do
Código Penal), recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este
recurso terá efeito suspensivo e será sempre para o Tribunal
de Apelação.

Doutrinariamente, convencionou-se designar as
hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal, o
qual incide na fase de pronúncia do procedimento refe-
rente aos crimes dolosos contra a vida, como de
absolvição sumária, pois, em tais circunstâncias, o réu
não é submetido ao Tribunal do Júri, porquanto a pre-
tensão punitiva estatal é, desde logo, julgada improce-
dente pelo próprio juiz singular. Sobre o assunto, escreve
Rangel (2005, p. 553):

A absolvição sumária é decisão de mérito, onde o juiz julga
improcedente o pedido do Ministério Público, formulado na
denúncia, com conseqüente absolvição do acusado, face à
presença de uma excludente, seja de ilicitude ou de culpa-
bilidade.
[...]
Trata-se de um verdadeiro e único caso de julgamento ante-
cipado da lide no processo penal brasileiro, pois o juiz na-
tural da causa é o Tribunal do Júri, porém, neste caso, o juiz
singular (presidente do Tribunal do Júri, que dirige o proces-
so), verificando a presença dos requisitos previstos no art.
411 do CPP, antecipa o julgamento e dá ao réu o status li-
bertatis.

No entanto, a norma jurídica em comento esta-
belece, ainda, que o juiz deverá, nos casos de absolvição
sumária, recorrer, de ofício, de sua própria decisão. A
previsão legal em tela é reforçada, ainda, pelo art. 574,
inciso II, do Código de Processo Penal nos seguintes ter-
mos:

Art. 574.  Os recursos serão voluntários, excetuando-se os
seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício,
pelo juiz:
[...]
II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na
existência de circunstância que exclua o crime ou isente o
réu de pena, nos termos do art. 411.

Com o advento da Constituição da República de
1988, a constitucionalidade desse recurso de ofício pas-
sou a ser questionada, especialmente diante do art. 129,
inciso I, do texto constitucional que prevê, como função
funcional privativa do Ministério Público, a promoção da
ação penal pública, circunstância que tornaria impossí-
vel a existência de recurso de ofício, interposto pelo
próprio julgador, uma vez que a iniciativa recursal
caberia apenas às partes e, especificamente nos casos
de absolvição, ao órgão ministerial. Nessa linha de
raciocínio, escrevem Marrey, Franco e Stoco (2000, p.
286):

Quando tenha de decidir por ocasião a pronúncia, poderá
o juiz convencer-se, pela prova colhida no processo, da
existência de circunstância que exclua o crime ou isente de
pena o réu (Parte Geral/84 do CP, arts. 20, 22, 23, 26 e
28). Nesse caso, o juiz absolverá desde logo o acusado,
recorrendo de ofício de sua decisão. O recurso terá efeito
suspensivo e a instância ad quem será o Tribunal de Justiça
(CPP, art. 411).
Contesta-se, entretanto, a pertinência desse recurso oficial,
manifestado na própria sentença absolutória, pelo juiz sen-
tenciante. É que, segundo o disposto no art. 129, I, da
CF/88, constitui função institucional e privativa do Ministério
Público promover a ação penal. Descaberá, portanto, recur-
so de ofício, que obrigue ao seu prosseguimento e reexame,
substituindo inexistente recurso privativo do autor da ação
penal pública, quanto se verifique absolvição, pelo juiz de
direito, por ocasião da pronúncia.
Segundo nosso entendimento, é de toda procedência tal
orientação.

Entretanto, prevaleceu o entendimento de que o
recurso de ofício é constitucional, o que pode ser obser-
vado pelo teor da Súmula Criminal nº 09 do TJMG:
“Está sujeita a recurso ex officio a sentença que absolver
sumariamente o acusado (art. 411 CPP) e a que con-
ceder a reabilitação”.

No campo doutrinário, Nucci (2007, p. 703)
defende a constitucionalidade do recurso de ofício da
decisão de absolvição sumária, sob o prisma do for-
talecimento da instituição do júri por meio do duplo grau
de jurisdição obrigatório, e afirma:

O controle das decisões de absolvição sumária, proferidas
pelo juiz singular, no processo do júri, é relevante e encon-
tra respaldo constitucional. Registre que a competência para
decidir acerca dos crimes dolosos contra a vida é do
Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, CF), soberano para dar
qualquer destino ao caso (art. 5º, XXXVIII, c, CF), de forma
que o duplo grau de jurisdição somente fortalece a institui-
ção do júri, não permitindo que sua competência seja
esvaziada infundadamente. Se o magistrado absolve
sumariamente o réu, é natural que este não apresente recur-
so, dependendo do representante do Ministério Público o
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questionamento da sentença. Se, porventura, o promotor
não o fizer, mas estando o juiz equivocado, deixará o
Tribunal Popular de emitir sua soberana decisão sobre um
delito doloso contra a vida. Assim, cremos existente o “recur-
so de ofício”, justamente para servir de anteparo aos princí-
pios regentes da instituição do júri no Brasil.

Assim, na atual sistemática processual penal, a
possibilidade de absolvição sumária nos crimes dolosos
contra a vida circunscreve-se às causas de exclusão da
ilicitude ou de isenção de pena, estando sujeita, em
qualquer hipótese, ao recurso de ofício.

Contudo, a Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008,
que entrará em vigor sessenta dias após sua publicação,
portanto, no dia 10 de agosto de 2008, acabou por
alterar a maior parte dos dispositivos que tratavam do
procedimento do Tribunal do Júri, com sensíveis alte-
rações no que diz respeito à absolvição sumária.

Nesse sentido, a novel norma jurídica ampliou as
hipóteses de absolvição sumária, que passará a abarcar
as seguintes circunstâncias, a partir da vigência da nova
redação do art. 415 do Código de Processo Penal:

Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá desde
logo o acusado, quando:
I - provada a inexistência do fato;
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III - o fato não constituir infração penal;
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão
do crime.

Portanto, a demonstração da inexistência do fato
ou de que o réu não agira como autor ou partícipe, ou,
ainda, a comprovação de que a conduta imputada ao
acusado não constitui crime serão consideradas, com a
vigência da nova lei, circunstâncias caracterizadoras de
absolvição sumária - e não de impronúncia -, como
ocorre atualmente. Permanecem, como na norma ainda
vigente, as hipóteses de absolvição sumária decorrentes
das causas de exclusão de crime e de isenção de pena.

Por outro lado, no que diz respeito ao presente
estudo, há que se considerar um outro ponto, cujo ques-
tionamento é trazido pela nova lei: a permanência ou
não do recurso de ofício em relação às decisões de
absolvição sumária no procedimento do Tribunal de Júri.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o novo
art. 415 do Código de Processo Penal, que vem substi-
tuir o art. 411, não menciona, ao tratar da absolvição
sumária, a necessidade de reexame necessário da sen-
tença, circunstância que poderia ensejar a conclusão,
sem maiores delongas, de que a nova reforma proces-
sual penal baniu o recurso de ofício da sistemática do
Tribunal do Júri.

Todavia, a questão torna-se controvertida na medi-
da em que a novel legislação manteve o art. 574, inciso
II, do Código de Processo Penal, que, como visto ante-
riormente, prevê o recurso de ofício das decisões de

absolvição sumária. Assim, faz-se necessário perquirir se
a menção ao recurso de ofício no mencionado dispositi-
vo legal é suficiente para mantê-lo em nosso ordena-
mento jurídico ou se, ao contrário, as alterações na
redação dos arts. 411 e 415 do Código de Processo
Penal demonstram, de per si, a abolição do duplo grau
de jurisdição obrigatório no procedimento penal dos
crimes dolosos contra a vida.

De início, é importante asseverar que a permanên-
cia da redação atual do art. 574, inciso II, do Código de
Processo Penal constitui, ao que parece, um equívoco da
Lei nº 11.689, de 2008, que, em verdade, deveria tê-lo
revogado. Realmente, o dispositivo legal mencionado faz
alusão ao art. 411, que, com sua nova redação, trata da
audiência de instrução - e não mais da absolvição
sumária -, circunstância que demonstra o anacronismo
da sua manutenção no Código.

Assim, se houvesse real interesse na manutenção
do recurso de ofício, caberia à novel legislação alterar,
também, o art. 574, inciso II, do Código de Processo
Penal, com o fim de remetê-lo ao disposto no art. 415,
que passará a cuidar dos casos de absolvição sumária,
o que não foi feito.

Junte-se a isso o fato de o art. 416 do Código de
Processo Penal, na sua nova redação decorrente da Lei
nº 11.689, de 2008, dispor que “contra a sentença de
impronúncia ou de absolvição sumária caberá
apelação”.

Constata-se, dessa forma, a menção expressa ao
cabimento de recurso voluntário de apelação - e não de
recurso de ofício - para os casos de absolvição sumária.

Sobre o tema, escreve Nucci (2008, p. 97-98):

A atual redação do art. 415 do CPP, tratando da absolvição
sumária, omitiu, por completo, qualquer referência ao dever
do juiz de remeter ao tribunal, para reavaliação, a sua
decisão. Ao contrário, inseriu-se no art. 416 do CPP, expres-
samente, caber apelação contra a sentença de absolvição
sumária. Ora, apelação é um recurso voluntário da parte.
Poder-se-ia dizer que o recurso de ofício permaneceria por
força do disposto pelo art. 574, II, do CPP. É evidente que o
legislador deveria ter expressamente revogado esse disposi-
tivo. Sem tal previsão, torna-se imperiosa uma interpretação
lógico-sistemática do sistema recursal.
O mencionado inciso II do art. 574 dispõe caber recurso de
ofício da decisão ‘que absolver desde logo o réu com fun-
damento na existência de circunstância que exclua o crime
ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411’. Ora, em
primeiro lugar, não mais subsiste o conteúdo do antigo art.
411, substituído que foi pelo art. 415. Observando-se a
redação deste último, inexiste qualquer referência ao recur-
so de ofício. Logo, a remissão feita pelo art. 574, II, do CPP,
para dar sustentação ao mencionado recurso de ofício
perdeu o sentido.
Sob outro enfoque, seguindo-se, apenas, o disposto pelo
art. 574, II, do CPP, em interpretação literal, somente
caberia o recurso de ofício quando houvesse absolvição
sumária lastreada em excludente de ilicitude ou de culpabi-
lidade. E os outros três novos casos que comportam a
mesma decisão, previstos nos incisos I, II e III, do art. 415?
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Ficariam privados do recurso de ofício, por ausência de dis-
posição legal a respeito. Eis, nesse contexto, o contra-senso
instaurado. Não é possível supor que haja obrigatoriedade
de recurso em relação a dois fundamentos da absolvição
sumária, mas não se proceda da mesma forma no tocante
aos outros três motivos possíveis.
Quer-se deduzir, portanto, que a supressão do recurso de
ofício do art. 415 do CPP, substituto do antigo art. 411,
esvaziou, por completo, a previsão feita pelo art. 574, II, do
CPP.
Enfim, não mais existe o recurso de ofício no contexto da
absolvição sumária no procedimento do júri.

Dessa forma, ainda que remanesça a previsão do
recurso de ofício no art. 574, II, do Código de Processo
Penal, tem-se que o dispositivo em questão se encontra
tacitamente revogado, pois, a partir da vigência da Lei nº
11.689, de 2008, não mais existirá no procedimento do
júri o reexame necessário das sentenças de absolvição
sumária.

Por fim, há que se reconhecer que tal alteração
demonstra a intenção do legislador em extirpar da sis-
temática processual penal brasileira sua anterior índole
inquisitória, que ainda permanece em algumas normas

esparsas, e privilegiar o sistema acusatório, de matriz
constitucional, no qual os atos processuais se encontram
repartidos entre os atores da relação processual, e não
concentrados, de modo excessivo, na figura do julgador,
cabendo exclusivamente às partes, no que diz respeito
aos recursos, a iniciativa de provocar a atuação revisora
da segunda instância.
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Mandado de segurança - Servidor aposentado -
Proventos - Pagamento - Erro da Administração -
Devolução dos valores - Boa-fé - Impossibilidade

Ementa: Mandado de segurança. Servidor aposentado.
Proventos. Pagamento. Erro da Administração.
Devolução dos valores. Boa-fé. Impossibilidade.
Segurança concedida.

- Constatado que o erro na forma de pagamento dos
proventos decorreu de ato da Administração, não se
afigura possível a determinação ao servidor de boa-fé
para devolução dos valores já pagos, com desconto em
folha, diante dos princípios da estabilidade e segurança
jurídicas.

Concedida a segurança.

MMAANNDDAADDOO DDEE SSEEGGUURRAANNÇÇAA NN°° 11..00000000..0088..447722339999-
88//000000 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - IImmppeettrraannttee:: MMaarriiaa
ddaass GGrraaççaass ddooss AAnnjjooss GGuuiimmaarrããeess PPeerreeiirraa - AAuuttoorriiddaaddee
ccooaattoorraa:: PPrreessiiddeennttee ddoo TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. KKIILLDDAARREE CCAARRVVAALLHHOO

AAccóórrddããoo

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

Belo Horizonte, 13 de maio de 2009. - Kildare
Carvalho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

PRESIDENTE (DES. CLÁUDIO COSTA) - Está impe-
dido de participar deste julgamento o Des. Alexandre
Victor de Carvalho.

DES. KILDARE CARVALHO - Trata-se de mandado
de segurança impetrado por Maria das Graças dos Anjos
Guimarães Pereira contra ato do Presidente do Tribunal
de Justiça, que indeferiu requerimento administrativo, por
ela formulado, de abstenção de descontos efetuados em
seus proventos.

Alega a impetrante que o ato combatido ofende os
princípios do contraditório e da ampla defesa, na medi-
da em que passou a promover descontos em seus
proventos referentes a pagamento equivocado do bene-
fício, sem, contudo, o prévio procedimento administrativo.

Aduz ainda que não se afigura possível a restituição aos
cofres públicos dos valores recebidos por erro da
Administração, seja em razão da boa-fé do servidor que
nada concorreu para o ato, seja pelo caráter alimentar
da verba. Cita julgados que entende aplicáveis à espécie
e finaliza requerendo a concessão da segurança, para
que seja anulado o ato administrativo que reconheceu
erro no cálculo dos valores relativos aos seus proventos,
sem observância do devido processo legal, anulando-se,
por consequência, os descontos realizados nos seus
proventos.

Liminar deferida nos termos da decisão de f.
51/53-TJ.

Informações da autoridade coatora às f.71/78-TJ,
argumentando a legalidade do ato perpetrado, uma vez
se tratar de “erro operacional da Administração”, e não
de interpretação equivocada ou má aplicação da lei.
Questiona, lado outro, a alegação de boa-fé da impe-
trante, entendendo que, desde o momento da aposenta-
doria, era a servidora conhecedora da proporcionali-
dade de seus proventos. Requer, ao final, a denegação
da ordem.

Compulsando o feito, verifica-se que pretende a
impetrante, por esta via, anular o ato da Presidência
deste Tribunal de Justiça que reconheceu o erro na forma
de pagamento dos seus proventos e passou a descontar
os valores já pagos.

Extrai-se dos autos que a Diretoria de Pessoal deste
órgão, após revisão efetuada nas pastas funcionais dos
servidores da segunda instância para encaminhamento
ao Tribunal de Contas, constatou que, desde a aposen-
tadoria da impetrante, publicada em 05.03.1998 com
efeitos retroativos a 04.02.1998, eram a ela creditados
proventos integrais, ao invés de proporcionais, como de
direito.

Segundo o Ofício nº 15/2001,

[...] por um lapso, desde a época da aposentadoria, ou seja,
04.02.98, não consideramos esta proporcionalidade para
efeitos de remuneração, que, até março de 2001, vem
sendo creditada integralmente.

Foi apurado o débito de R$ 96.732,54 (noventa e
seis mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e qua-
tro centavos), valor que, fracionado em 10% dos proven-
tos, passou a ser descontado mensalmente no benefício
da requerente.

Em novembro de 2007, a impetrante formulou
requerimento administrativo, no qual sustenta a ilegali-
dade dos descontos, haja vista que o erro teria sido
exclusivo da Administração, pleiteando, ao final, a ces-
sação dos débitos a título de reposição em sua folha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
CORTE SUPERIOR
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pagamento, bem como a devolução das quantias já
recolhidas.

O pedido foi indeferido pelo digno Presidente deste
Tribunal, originando o presente mandamus.

No entanto, à luz dos preceitos orientadores conti-
dos na Súmula nº 106 do Tribunal de Contas da União,
tenho entendido que não são obrigatórios os descontos,
para fins de repetição, de importâncias recebidas de
boa-fé pelos servidores.

Com efeito, percebe-se que a impetrante em nada
contribuiu para o errôneo cálculo dos proventos por ela
percebidos, até porque tal cálculo é efetuado com base
em interpretação do próprio órgão público.

In casu, os princípios da segurança jurídica e da
boa-fé sobrepõem-se ao interesse patrimonial da
Administração, de forma a preservar a estabilidade das
relações jurídicas.

Vale dizer, no caso, o gozo da aposentadoria já
estava se dando há certo tempo, o que confere um
caráter de estabilidade ao ato revisto pelo coator, ense-
jando ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
lealdade, também entendida por proteção da confiança
dos administrados.

A respeito, a lição doutrinal de Gomes Canotilho:

Estes dois princípios - segurança jurídica e proteção da con-
fiança - andam estreitamente associados a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da proteção da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança
jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de ori-
entação e realização do direito - enquanto a proteção da
confiança se prende mais com as componentes subjectivas
da segurança, designadamente a calculabilidade e previsi-
bilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos
atos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da con-
fiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionali-
dade e transparência dos atos do poder; (2) de forma que,
em relação a eles, o cidadão veja garantida a segurança nas
suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus
próprios atos. Deduz-se já que os postulados da segurança
jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante
qualquer ato de qualquer poder - legislativo, executivo e
judicial.

A jurisprudência já se manifestou acerca da
questão dos autos:

Processual civil. Administrativo. Servidor público. Valores
pagos indevidamente pela Administração. Restituição. Não-
cabimento. Matéria pacífica no STJ. Recurso especial co-
nhecido e improvido.
1. O Superior Tribunal de Justiça, revendo seu posiciona-
mento, firmou o entendimento no sentido de que, nos casos
em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de
servidor público, em decorrência de interpretação equivoca-
da ou de má aplicação da lei por parte da Administração e
havendo o beneficiado recebido os valores de boa-fé,
mostra-se indevido o desconto de tais valores.
2. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp
663831/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de
27.02.2007.)

Administrativo. Agravo regimental. Pagamento indevido efe-
tuado pela Administração e recebido de boa-fé pelo servidor.
Restituição dos valores. Inviabilidade. Nova orientação desta
Corte. - Firmou-se o entendimento, a partir do julgamento
do REsp nº 488.905/RS, por esta Quinta Turma, no sentido
da inviabilidade de restituição dos valores erroneamente
pagos pela Administração - em virtude de desacerto na inter-
pretação ou má aplicação da lei - quando verificada a boa-
fé dos servidores beneficiados. Precedentes. Agravo regi-
mental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag nº 785552/RS, 5ª
Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 21.11.2006.)

Assim, não há falar em devolução dos valores já
pagos à impetrante desde a sua aposentadoria, em
1998, por não ter a mesma em nada concorrido para a
aventada irregularidade no pagamento do benefício.

Diante de tais considerações, concedo a segurança
rogada, para reconhecer a nulidade dos descontos efe-
tuados nos proventos da impetrante, a título de
“reposição ao TJMG”.

Sem honorários, nos termos das Súmulas nº 105
do STJ e nº 512 do STF.

DESEMBARGADORES BRANDÃO TEIXEIRA, ALVIM
SOARES, ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL, EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS, WANDER MAROTTA, CAE-
TANO LEVI LOPES, AUDEBERT DELAGE, NEPOMU-
CENO SILVA, MANUEL SARAMAGO, RONEY OLIVEIRA,
HERCULANO RODRIGUES, ALMEIDA MELO, JOSÉ
ANTONINO BAÍA BORGES, JANE SILVA, BELIZÁRIO DE
LACERDA, PAULO CÉZAR DIAS, VANESSA VERDOLIM
HUDSON ANDRADE e SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA
- De acordo.

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.
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Responsabilidade civil - Dentista - Tratamento
odontológico imperfeito - Obrigação de resultado -
Dano moral - Dano material - Indenização devida

Ementa: Responsabilidade civil do dentista. Tratamento
odontológico imperfeito. Obrigação de resultado. Danos
morais e materiais. Indenização devida. 

- Verificada a imperfeição do tratamento odontológico,
mediante dados concretos, completos e a convencer da
existência de ato ilícito, moldado em ação/omissão do
profissional, resta configurada a responsabilidade inde-
nizatória. Com relação aos cirurgiões-dentistas, mesmo
que em alguns casos se possa dizer que a sua obrigação
é de meio, na maioria das vezes apresenta-se como obri-
gação de resultado. 

Preliminar rejeitada e recurso não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00554499..0055..000011662233-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee RRiioo CCaassccaa - AAppeellaannttee:: CClliiddeecc - CCllíínniiccaa
DDeennttáárriiaa EEssppeecciiaalliizzaaddaa CCuurraa DD’’AArrss LLttddaa.. - AAppeellaaddaa::
DDaallvvaa VViieeiirraa ddaa SSiillvvaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEERREEIIRRAA DDAA SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 5 de maio de 2009. - Pereira da
Silva - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PEREIRA DA SILVA - Trata-se de recurso de
apelação, interposto por Clidec - Clínica Dentária Espe-
cializada Cura D’Ars Ltda. contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz da Comarca de Rio Casca, que julgou par-
cialmente procedente o pedido inicial, nos autos de uma
ação de indenização proposta por Dalva Vieira da Silva. 

A sentença condenou a requerida a pagar à reque-
rente a importância de R$4.000,00, a título de danos
materiais, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como
R$2.500,00 a título de danos morais, com juros de 1%
ao mês, a partir da sentença. 

Inconformada, a ré apelou às f. 322/350 e, em
suas extensas razões, requer, preliminarmente, a aprecia-
ção do agravo retido interposto. No mérito, aduz que, ao
contrário do afirmado na sentença, a obrigação do
cirurgião dentista é de meio, e não de resultado. 

Alega que, no presente caso, trata-se de responsa-
bilidade subjetiva, e se tratando de responsabilidade
odonto-cirúrgica, por inadimplência contratual, não basta
que o tratamento não tenha produzido o efeito esperado,
sendo indispensável a prova de ter havido conduta negli-
gente, imprudente ou imperita, por parte do profissional,
para a busca de sua responsabilidade civil.

Assevera que houve culpa exclusiva da autora para
ocorrência do dano, uma vez que inúmeras consultas
foram canceladas, como demonstra relatório acostado
junto com a contestação, e o mau resultado pode resul-
tar de situações adversas do profissional, como ausência
de consultas e negligência da própria paciente. 

Afirma que o laudo oficial referendou as faltas e o
abandono do tratamento por parte da requerente, desta-
cando os danos que a descontinuidade e a interrupção
do tratamento podem causar ao paciente. 

Destaca a impossibilidade, no presente caso, da
inversão do ônus da prova, visto a ausência dos pressu-
postos para tanto. 

Requer, por fim, a reforma da sentença no tocante à
distribuição dos ônus de sucumbência, sendo que os
honorários periciais não foram analisados na mesma pro-
porção, não devendo a ré ressarcir em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas às f. 256/271. 
Este, o breve relatório. 
Passo a analisar as razões recursais. 
Conheço do recurso, por se encontrarem presentes

todos os pressupostos de admissibilidade. 
Passo, em seguida, ao exame da preliminar. 
Preliminar: agravo retido.
Pleiteia a agravante que seja apreciado o agravo

retido interposto, sendo que o MM. Juiz denegou o pedi-
do de indeferimento da inicial, por alegada inépcia. 

Alega a agravante que a petição inicial é de tal
forma confusa, impedindo o manejo de uma defesa hígi-
da. Entretanto, razão não lhe assiste. 

Observo que a peça inicial apresenta todos os re-
quisitos relacionados no art. 282, do CPC, tendo os fun-
damentos de fato e de direito, coerência e lógica, possi-
bilitando, portanto, plena condição para elaboração de
peça de defesa. 

Entendo, ainda, que o feito se encontrava na fase
saneadora, sendo a decisão das preliminares medida
que se impõe, não havendo que se falar em decisão
equivocada proferida em audiência pelo magistrado. 

Sem maiores delongas, mantenho a decisão de f.
237 dos autos e, assim, rejeito a preliminar suscitada. 

Mérito.
Conclui-se cingir a controvérsia à responsabilidade

civil do profissional, dentista, e primeiramente deve-se
reconhecer a existência de relação de consumo entre as
partes, já que a apelada presta serviços aos seus clientes. 

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL
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Evidenciada a relação de consumo, são aplicáveis
as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive
com a adoção da responsabilidade objetiva do prestador
de serviços, que é a empresa apelada. 

Assim, não é necessária a apuração de culpa na
conduta da requerida para que se configure sua responsa-
bilidade indenizatória por dano causado ao consumidor. 

Uma vez configurada a relação de consumo, res-
tam presentes os requisitos do inciso VIII do art. 6º do
CDC, que condicionam a inversão do ônus da prova,
quais sejam verossimilhança das alegações ou hipossufi-
ciência, mediante a vulnerabilidade técnica e econômica
do consumidor. 

O inciso VIII do art. 6º do mencionado Código
deve ser entendido como uma forma de orientação para
o magistrado, quando da avaliação dos elementos trazi-
dos aos autos, no momento do julgamento da ação. 

A inversão ora debatida serve, dessa forma, como
regra de julgamento, que não afasta, por si, a norma
processual geral contida no art. 333 do Código de Pro-
cesso Civil, apenas isentando o consumidor de eviden-
ciar o nexo de causalidade entre o fato articulado e o
dano reclamado, de sorte a transferir à parte contrária
somente o ônus quanto à contraprova. 

Lado outro, importante ressaltar sobre a natureza
da obrigação dos cirurgiões-dentistas, e a melhor dou-
trina assenta que: 

[...] a obrigação de resultado mais se evidencia quando se
cuide de tratamento dentário que envolva a colocação de
prótese, restauração, limpeza, etc., voltadas para o aspecto
estético (STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpre-
tação jurisprudencial. 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 1997, p. 172). 

Guimarães Menegale, citado por Aguiar Dias,
observa com propriedade que o compromisso profissio-
nal do cirurgião-dentista envolve mais acentuadamente
uma obrigação de resultados porque: 

A patologia das infecções dentárias corresponde a etiologia
específica e seus processos são mais regulares e restritos,
sem embargo das relações que podem determinar com de-
sordens patológicas gerais; conseqüentemente, a sintoma-
tologia, a diagnose e a terapêutica são muito mais definidas
e é mais fácil para o profissional comprometer-se a curar
(Responsabilidade profissional do cirurgião-dentista, in RF
80/47, Aguiar Dias, ob. cit., p. 332, n. 121). 

Nesse sentido, a jurisprudência é majoritária nos
nossos tribunais: 

Responsabilidade civil de dentista - Cirurgia dentária -
Trabalho dentário imperfeito - Obrigação de resultado -
Responsabilidade objetiva - Laudo pericial - Dano moral -
Indenização - Arbitramento. 
Responsabilidade civil de cirurgião-dentista. Cirurgia bucal
para implante dentário. Resultado insatisfatório, obrigando o
paciente a recorrer a outro profissional para cirurgia
reparatória. - A locação de serviços técnicos configura con-
trato de resultado. Não alcançado o fim colimado, fica o

locador obrigado a compor danos emergentes. É a chama-
da responsabilidade contratual, ou objetiva, que exclui a dis-
cussão acerca da eventual culpa aquiliana, de resto incom-
provada na hipótese. Dano moral. No arbitramento do valor
indenizatório, deve prevalecer o princípio da moderação,
não devendo o ressarcimento transformar-se em fonte de
lucro (TJRJ, Apelação Cível nº 7068/95. Rel. Des. Luiz Carlos
Motta, j. em 27.02.96). 

Pois bem, no caso em questão, a autora impõe à
ré a responsabilidade sobre o dano ocorrido no trata-
mento odontológico realizado por esta, e, a meu ver,
razão lhe assiste. 

Conforme se vê, o perito afirma com clareza que a
ré apresentou um prontuário incompleto, o que dificultou
o exame pericial, sendo que é dever do profissional ela-
borar fichas clínicas e conservá-las em arquivo próprio. 

Observo que a ré não cuidou de juntar o pron-
tuário completo, nem mesmo os exames radiológicos da
paciente, não afastando sua obrigação de indenizar,
visto que não conseguiu provar, como devia, que não
concorreu para o dano causado à requerente. 

Ora, ademais, ainda que não tenha restado confir-
mado pelo laudo apresentado que o dano ocasionado à
autora esteja relacionado ao tratamento realizado pela ré,
resta evidente, conforme fotografias juntadas às f. 69/72,
que houve a ocorrência do dano, com a existência de fixa-
ção de pinos metálicos intracanais pouco retentivos. 

No que tange a alegação da ré de que a autora
teria culpa para ocorrência do evento danoso por ter-se
ausentado a diversas consultas, entendo, também, que
seu inconformismo não prospera. Segundo consta nos
autos, a autora compareceu a 104 consultas entre o
período do 2º semestre do ano de 1997 e o 2º semes-
tre de 2002. 

Portanto, assim como consignado pelo ilustre Juiz
em seu trabalho decisório de f. 312, percebo que é de se
concluir que: 

[...] demonstrado o dano causado à autora e o nexo de causa-
lidade, percebem-se falhas no tratamento odontológico rea-
lizado pela empresa ré, devendo ser condenada à restituição
do valor gasto pela autora com o tratamento mal sucedido. 

Por fim, no tocante aos ônus de sucumbência, a
decisão não merece reforma, uma vez que é inegável
que arcará com o valor da perícia quem nela sucumbiu. 

Com tais considerações, nego provimento ao
recurso aviado, para manter, integralmente, o trabalho
decisório de primeiro grau de jurisdição, que bem apli-
cou o Direito ao caso concreto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CABRAL DA SILVA e ELECTRA BENEVIDES. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .
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Execução fiscal - Bem de família - Residência 
da entidade familiar - Penhora - Impossibilidade -

Parte comercial do imóvel - 
Possibilidade de constrição

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Execução fiscal. Bem de família. Residência da entidade
familiar. Penhora. Impossibilidade. Parte comercial do
imóvel. Possibilidade de constrição. Recurso parcial-
mente provido. 

- Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, é impenhorá-
vel a residência do casal, mas, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a penhora da
parte comercial do imóvel, mesmo sem que haja matrí-
culas distintas, prevalecendo como bem de família ape-
nas a parte residencial. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00001166..9988..000033999922-
55//000011 - CCoommaarrccaa ddee AAllffeennaass - AAggrraavvaanntteess:: JJoosséé
WWuurrtteemmbbeerrgg MMaannssoo ee ssuuaa mmuullhheerr - AAggrraavvaaddaa:: FFaazzeennddaa
PPúúbblliiccaa ddoo MMuunniiccííppiioo ddee AAllffeennaass - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMOO-
RREEIIRRAA DDIINNIIZZ 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Moreira
Diniz - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de agravo de
instrumento (f. 13/18) aviado por José Wurtemberg
Manso, contra decisão (f. 42/45) do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Alfenas, que, nos autos
de uma execução fiscal promovida pelo Município de
Alfenas, manteve a penhora do imóvel do recorrente. 

O agravante alega que reside no imóvel penhorado
há mais de vinte anos; que não possui outro imóvel para
residir; que o imóvel é impenhorável; que o próprio exe-
quente reconhece que a residência do autor se localiza na
Rua Joaquim Guarda, 156, tanto que requereu a citação
no referido endereço. 

À f. 67, o efeito suspensivo foi indeferido, e a
emenda de f. 65 não foi conhecida. 

O art. 1º da Lei 8.009/90 dispõe: 

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade fami-
liar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de

dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei. 

O dispositivo é claro no sentido de que a residên-
cia do executado é impenhorável. Mas, para que haja a
proteção prevista na lei, é necessária a comprovação de
que se trata, de fato, da residência da entidade familiar. 

No caso, o próprio exequente requereu a citação
do executado na Rua Joaquim Guarda, 156. Portanto,
desde o ajuizamento da execução, o credor tinha conhe-
cimento de que o devedor residia naquele endereço. 

Por outro lado, o fato de o executado possuir ou-
tros imóveis não exclui a garantia de impenhorabilidade
de sua residência, mesmo porque os demais imóveis não
são utilizados como residência alternativa, não se aplican-
do o disposto no art. 5º da Lei 8.009/90. Ressalte-se que
a penhora não pode recair sobre a residência da entidade
familiar, mas a Lei 8.009/90 não impede que recaia sobre
a parte comercial do imóvel em que reside o devedor. 

Nesse sentido, Theotônio Negrão, em comentário
ao art. 1º da Lei 8.009/90, cita decisão do Superior
Tribunal de Justiça: 

[...] admitindo a penhora da parte comercial do imóvel,
mesmo sem que haja matrículas distintas, prevalecendo
como bem de família apenas a parte residencial: STJ-3ª Tur-
ma, REsp 515.122/RS, Rel. Menezes Direito, j. em 16.12.03,
deram provimento, v.u, DJU de 29.3.04, p. 233 (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 37. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 1.209). 

No caso, o próprio executado reconhece que parte
do imóvel foi reformada e transformada em lojas. Aliás,
é o que se constata nas fotos de f. 49. Assim, é certo que
a referida parte do imóvel pode continuar penhorada,
excluindo-se, tão somente, a parte em que residem o
devedor e sua família. 

Com tais apontamentos, dou parcial provimento
ao agravo, para excluir da penhora a parte do imóvel em
que residem o agravante e sua família, permanecendo a
constrição sobre a parte do imóvel utilizada para fins
comerciais. 

Custas recursais, 60% pelo agravante; suspensa a
exigibilidade, ante os termos da Lei 1.060/50. O restante
fica a cargo do agravado, que é isento, por força de lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e ALMEIDA
MELO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

. . .
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Passagem forçada - Imóvel rural - Encravamento
causado pelo alienante - Obrigatoriedade de 

passagem pela área remanescente -
Confrontante - Ilegitimidade passiva - 

Art. 1.285 do Código Civil - Voto vencido

Ementa: Ação de passagem forçada. Encravamento do
imóvel rural causado pelo alienante. Obrigatoriedade de
passagem pela área remanescente. Polo passivo preten-
samente imposto ao confrontante. Ilegitimidade passiva
configurada. Inteligência do art. 1.285 do Código Civil. 

- A ação que visa à passagem forçada de imóvel rural
encravado não pode ter no polo passivo o confrontante,
se a situação de encravamento decorreu da alienação de
parte de outra gleba rural, quando há saída do prédio
remanescente para a via pública. 

- V.v.: - Ação ordinária. Agravo retido. Preliminares rejeita-
das. Servidão de passagem. Sentença mantida. - O inde-
ferimento de intimação do perito, para prestar esclareci-
mentos, revela cerceamento de defesa somente se as
questões a serem esclarecidas forem de absoluta rele-
vância para a decisão da demanda, cabendo destacar
que instruir e julgar o litígio não representam simples fa-
culdade conferida ao magistrado, mas verdadeira imposi-
ção da Lei Adjetiva, aplicável sempre que haja provas a
serem produzidas na espécie, sob pena de inobservância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa con-
sagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

- As questões incidentais já decididas nos autos, contra
as quais as partes não se manifestaram, consubstan-
ciam-se em coisa julgada formal, doutrinariamente clas-
sificadas como preclusão, sobre as quais, no mesmo
processo, não cabe mais decisão em contrário. 

- A servidão de passagem decorrente do exercício
aparente e continuado de determinado local se assenta
na utilidade e necessidade de um prédio encravado ter
acesso às vias públicas. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00660044..0077..000044885599-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSaannttoo AAnnttôônniioo ddoo MMoonnttee - AAppeellaannttee:: LLaammaarr
EEnnggeennhhaarriiaa ee CCoomméérrcciioo LLttddaa.. - AAppeellaaddoo:: AAffoonnssoo LLiinnoo
MMaarrttiinnss ddooss SSaannttooss - RReellaattoorr:: DDeess.. OOttáávviioo PPoorrtteess - RReellaattoorr
ppaarraa oo aaccóórrddããoo:: DDEESS.. JJOOSSÉÉ MMAARRCCOOSS VVIIEEIIRRAA 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM ACOLHER

A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA,
DE OFÍCIO, PELO VOGAL, REPOSICIONANDO-SE O
RELATOR E O REVISOR, E EXTINGUIR O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2009. - José
Marcos Vieira - Relator para o acórdão. - Otávio Portes -
Relator vencido. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pela apelante, o Dr.
Orlando Gomes Gonçalves. 

DES. OTÁVIO PORTES - Reunidos os pressupostos
necessários à admissibilidade recursal, conhece-se do
apelo. 

Trata-se de ação de servidão de passagem propos-
ta por Afonso Lino Martins dos Santos em face de Lamar
Engenharia e Comércio Ltda., alegando que adquiriu da
empresa requerida o imóvel descrito na exordial e que o
mesmo se encontra encravado, não havendo passagem
para vias urbanas, pugnando, assim, pelo estabeleci-
mento de seu direito de passagem, arcando a ré com os
encargos de sucumbência. 

O MM. Juiz de primeiro grau (f. 144/151) julgou
procedente o pedido, obrigando a ré a dar o acesso
reclamado pelo autor à via pública, conforme laudo
pericial juntado aos autos, sendo indenizado pelo supli-
cante de eventual prejuízo que lhe advenha com a aber-
tura do caminho, arcando o requerido com o pagamen-
to das custas processuais e honorários advocatícios fixa-
dos em 15% sobre o valor da causa. 

Inconformada, apela Lamar Engenharia e
Comércio Ltda. (f. 153/163), requerendo a apreciação
de agravo retido interposto nos autos e alegando prelimi-
nar de coisa julgada. No mérito, aduz que a certidão
imobiliária acostada revela que não existia encravamen-
to do imóvel quando foi adquirido. Salienta que tal pas-
sagem foi obstruída e houve ação de reintegração de
posse que teve a finalidade de sua desobstrução, sendo
julgada improcedente, o que revela coisa julgada mate-
rial sobre o assunto. Afirma que o douto Juiz de primeiro
grau se valeu indevidamente de prova produzida na ação
de reintegração de posse para decidir o presente feito,
mesmo sem demonstração do encravamento do imóvel
em objeto, concluindo a prova pericial por ser mais
onerosa para as partes a solução adotada na decisão ora
combatida, pugnando, assim, pela sua reforma.

Contrarrazões recursais às f. 166/171. 
Agravo retido - cerceamento de defesa. 
A propósito do alegado no agravo retido de f.

121/123, importa registrar que a ampla defesa constitui
princípio basilar do ordenamento jurídico, consignando
o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
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acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Consoante dispõe o Código de Processo Civil, o jul-
gamento da lide conforme o estado do processo, ou a dis-
pensa de determinadas provas pretendidas pelas partes,
mostra-se cabível apenas se estas se apresentarem desne-
cessárias ou irrelevantes, ou porque a questão de mérito é
unicamente de direito, inexistindo qualquer controvérsia
fática na espécie, ou quando, apesar da existência de
matérias de fato, as mesmas não dependam de prova
oral, pericial ou quaisquer outros esclarecimentos. 

Efetivamente, consubstancia requisito imprescindí-
vel para que se permita o decisum antecipado, previsto
no art. 330 do mencionado diploma legal, que o Magis-
trado, logo após o encerramento da fase postulatória,
encontre-se em condições de julgar, seguramente, o
mérito da causa, o que ocorreu na espécie. 

Nota-se que a prova pericial deixou devidamente
evidenciada a situação de encravamento do imóvel em
objeto, bem como o que seria necessário para a solução
menos onerosa da questão, direcionando o caminho a
ser percorrido pela servidão de passagem. 

Os esclarecimentos pretendidos às f. 115/117 não
trariam de fato qualquer relevância para o julgamento
do feito, mormente porque restou claro que se tratava da
distância de 139,62 metros mencionada no laudo, vale
dizer, maior distância a ser percorrida pela servidão com
a solução encontrada pelo perito do que se passasse por
outras terras que não as da ré. 

Todavia, ainda que maior a servidão a ser efetua-
da com a solução encontrada pelo perito, menor custo
teria, tendo em vista as situações dos terrenos vizinhos. 

Também deixou claro o expert as questões rela-
cionadas à preservação da mata existente no terreno da
suplicada, inexistindo necessidade dos citados esclareci-
mentos, sendo certo que as outras questões menciona-
das são estranhas à decisão da lide. 

Dessa forma, nega-se provimento ao agravo retido
e passa-se à análise das preliminares constantes da
apelação. 

Preliminares de ofensa à coisa julgada e ao art.
268 do CPC. 

Nesse sentido, faz-se necessário destacar, antes de
mais nada, que as referidas preliminares foram anali-
sadas e rejeitadas pelo douto Juiz de primeiro grau à f.
60, não tendo havido qualquer recurso a respeito pelas
partes, conforme certidão de f. 61. 

Assim, já tendo as matérias sido decididas nos autos,
sem recurso a respeito ofertado pelos interessados, for-
mou-se coisa julgada formal, estando preclusa a oportuni-
dade de rediscussão das matérias nos presentes autos. 

Saliente-se que o art. 467 do Código de Processo
Civil determina que a decisão anteriormente proferida no
feito, sobre a qual não tenha havido recurso das partes,
perfaz-se em coisa julgada, sendo formal, se não o

decidiu através de sentença de mérito, ou material neste
último caso, ambas revelando posicionamento imutável,
ainda que por um ato legislativo posterior. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Sahione Fadel: 

a coisa julgada ‘certa ou errada’ é imutável, ou seja, não
poderá de nenhum modo ser alterada, ampliada ou restrin-
gida. Tem força de lei, de título oponível a quem quer que
seja; deve ser obrigatoriamente acatada e cumprida. Outro
requisito da coisa julgada é a sua indiscutibilidade, o que
afasta novas indagações e divagações acerca de seu
alcance, da justiça ou injustiça de suas conclusões, enfim de
sua forma e de seu fundo (Código de Processo Civil comen-
tado, III, p. 37). 

Do mesmo teor, a lição de Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery: 

Coisa julgada formal é a inimpugnabilidade da sentença no
processo em que foi proferida. Ocorre a coisa julgada for-
mal quando a sentença não mais está sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário [...], quer porque dela não se
recorreu; quer porque se recorreu em desacordo com os re-
quisitos de admissibilidade dos recursos ou com os princípios
fundamentais dos recursos; quer, ainda, porque foram esgo-
tados todos os meios recursais de que dispunham as partes
e interessados naquele processo. A denominação coisa jul-
gada formal é equívoca, mas se encontra consagrada na
doutrina. Trata-se, na verdade, de preclusão e não de coisa
julgada [...] As sentenças proferidas com base no CPC 267
são atingidas somente pela preclusão (coisa julgada formal),
mas não pela coisa julgada material, que só alcança as sen-
tenças de mérito, isto é, as que encerram o processo nos
casos do CPC 269 ou as decisões que têm como conteúdo
as matérias constantes do rol do CPC 269 (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante. 7. ed.
São Paulo: RT, p. 789). 

Essa a posição da jurisprudência: 

Ementa: Ação reivindicatória - Preliminar de coisa julgada -
Limite. - A coisa julgada formal e a material têm campo dis-
tinto de abrangência: a primeira torna imutável o comando
da sentença no mesmo processo; a segunda impede que a
relação de direito material já decidida seja decidida noutro
feito, possuindo, entretanto, traço em comum: a imutabili-
dade que consagram refere-se às mesmas partes; a coisa jul-
gada formal porque ocorre no âmbito do mesmo processo,
enquanto a coisa julgada material verifica-se em processo
diverso, mas também entre as mesmas partes (Apelação
Cível nº 0275.359-3, TAMG, 3ª Câmara Cível, Rel. Juiz
Wander Marotta, j. em 10.03.99). 

Embargos à arrematação - Penhora - Bem de família -
Nomeação pelo devedor - Irregularidade na avaliação -
Coisa julgada formal - Lanço - Preço vil - Não ocorrência -
Edital - Anulação - Arrematante - Legitimidade ativa. - A
coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão dentro do
mesmo processo por falta de meios de impugnação possí-
veis, e de sua existência decorre a impossibilidade de rea-
preciação de matéria já dirimida. Conquanto não fixe o
Código de Processo Civil um parâmetro para que se caracte-
rize a vileza do lanço, o preço que se oferece em hasta pú-
blica deve merecer balizamento razoável, podendo-se per-
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feitamente entender como válido o que atingiu o patamar de
60% do valor da avaliação. O arrematante, e só ele, tem
legitimidade para pleitear a anulação da arrematação com
fulcro na inobservância do art. 686, V, do CPC (Apelação
Cível nº 0434.770-0, TAMG, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz
Domingos Coelho, j. em 05.05.04). 

Dessa forma, por inércia da parte interessada em
apresentar recurso contra a decisão que rejeitou a ale-
gação de existência de coisa julgada material e ofensa ao
art. 268 do CPC, tornou-se preclusa a presente manifes-
tação a respeito, pelo que se rejeitam também estas pre-
liminares e passa-se ao exame do mérito da apelação. 

Mérito. 
A fim de dirimir a lide, assinala-se que revelam os

autos a inexistência de passagem do terreno adquirido
pelo autor para as vias públicas locais, sendo necessária
a instituição de servidão forçada. 

Sobre o assunto, leciona Caio Mario da Silva,
reportando-se às lições de Lafayette e De Page, in verbis: 

nem sempre reunindo o prédio em si todas as condições de
que o proprietário há mister, nasce a necessidade da consti-
tuição de direitos, por efeito dos quais uns prédios servem
aos outros. E, se uma ampliação conceitual permite classi-
ficá-las como restrições aos direitos do proprietário, determi-
nação mais rigorosa, aplicada às servidões propriamente
ditas, proclamam que elas resultam da necessidade ou da
conveniência do comércio social (Instituições, p. 210/211). 

Advém dessa conceituação de que a existência da
servidão se encontra condicionada a uma necessidade
do prédio dominante, entendimento este consolidado no
art. 704 do Código Civil e na doutrina, que a sua pre-
sença não pressupõe nem exige a inexistência de outra
saída ou acesso para ser instituída, podendo, ainda, ser
imposta a um prédio para tornar um outro mais útil, mais
profícuo, mais cômodo, conforme explicitado por
Carvalho dos Santos (Código Civil interpretado, v.
IX/105) e assinalado por Arnaldo Rizzardo, in verbis: 

Na servidão de trânsito, as causas de instituição são diversas
e podem se assentar na utilidade ou mera facilidade. Tanto
que, na maioria das vezes, é estabelecida convencional-
mente. Não requer a inexistência de outro caminho para
atingir-se um prédio distinto ou via pública (in Das servidões,
p. 206). 

Nota-se das lições expostas que não necessaria-
mente deve ser adotada a servidão que seja menos
onerosa para as partes, devendo ser realizada aquela
que se torne mais útil ou ainda mais cômoda para o
interessado. 

Assim, independentemente de haver menor distân-
cia a ser percorrida pela servidão no terreno vizinho ao
da requerida, de um senhor chamado Juarez, do que no
terreno da própria ré, como consta da prova pericial, tal
solução não se revelou mais adequada, tampouco
menos gravosa para as partes e para o meio ambiente

em que vivem e devem preservar, haja vista a existência
de mata nativa no local em questão. 

Concluiu a prova pericial que, caso não fosse insti-
tuída a servidão de passagem no terreno da empresa
suplicada, deveria haver uma passagem no córrego da
divisa com o Sr. Juarez, com seu manilhamento em
18,80 metros, para escoamento natural do córrego e
captação de águas pluviais, e correção da estrada em
função de desnível do terreno, o que geraria um custo de
R$ 9.521,00, contra o custo de apenas R$ 1.892,00
com a solução encontrada pelo perito. 

Dessa forma, constata-se que a solução adotada
pela sentença de fato se revela melhor e mais cômoda,
tanto para as partes quanto para a preservação do meio
ambiente, haja vista que não necessitará a nova estrada
de derrubada de mata nativa, mas apenas poda de
alguns galhos, como ressaltado pelo expert. 

Saliente-se, finalmente, que as demais questões
abordadas pelo recurso são estranhas à solução da lide,
relativas ao preço pago pelo autor pelo terreno em objeto
ou possível conluio com o vendedor por motivos não reve-
lados, somente interessando estar de fato o imóvel do autor
encravado e ser necessária a instituição de passagem
forçada pelo terreno da suplicada, o que ora se verificou. 

Mediante tais considerações, nega-se provimento
ao recurso, para que seja mantida sentença, por seus
próprios fundamentos. 

Custas recursais, pela apelante. 

DES. WAGNER WILSON - De acordo com o
Relator. 

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTA O VOGAL. O RELATOR E O
REVISOR NEGAVAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETI-
DO, REJEITAVAM AS PRELIMINARES E NEGAVAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pela apelante, o Dr.
Orlando Gomes Gonçalves. 

DES. BATISTA DE ABREU (PRESIDENTE) - O julga-
mento deste feito foi adiado na sessão do dia
15.04.2009, a pedido do Vogal. O Relator e o Revisor
negavam provimento ao agravo retido, rejeitavam as
preliminares e negavam provimento à apelação. 

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Pedi vista dos autos
na sessão de julgamento do dia 15.04.2009, após a
sustentação oral, para melhor examinar os pontos levan-
tados da tribuna. 
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Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ilegiti-
midade passiva da apelante, pois, tratando a lide em
debate de ação de passagem forçada, tenho que a ré
não poderia ter figurado no polo passivo da demanda. É
que o imóvel rural fora adquirido pelo autor, ora apela-
do, do Sr. Juarez Luiz da Silva (f. 09-TJ - escritura e f. 86-
TJ - levantamento planialtimétrico), como desmembra-
mento de gleba do vendedor, cuja área remanescente
continuou com saída para a via pública (cf. f. 86-TJ), e
que vendeu a gleba de terra ao autor apelante, de modo
a torná-la encravada. 

Foi como, aliás, reconhecido pelo próprio Julgador
monocrático (f.147-TJ), ao transcrever depoimento teste-
munhal do Dr. Adalberto José Rodrigues: que, da área ven-
dida [pelo Dr. Adalberto José Rodrigues] para o Dr. Juarez,
ele [este] destacou uma fração que vendeu para o autor. O
vendedor do terreno ao autor, pelo que está bem caracteri-
zado, realizou o desmembramento da área vendida. 

Mais enfaticamente, foi como reconhecido pelo
mesmo Julgador monocrático, em sua sentença do outro
processo (nº 1.0604.07.004859-9.001), em que julga-
da improcedente a reintegração de posse de servidão
pelo terreno da ré, ora apelante, conforme transcrição
na sentença apelada (f. 146-TJ): o autor comprou no
ano de 2005 13 (treze) hectares de terras que foram
desmembrados da propriedade rural do vendedor, o Dr.
Juarez Luiz da Silva, empresário e advogado desta cida-
de. O Dr. Juarez para transitar no percurso que vai até à
sua fazenda nunca se utilizou de estrada que passasse
pelas terras da ré. Tinha e tem caminhos garantidos. 

Ocorre, porém, que a sentença apelada passou de
tal premissa, verdadeira, a uma suposição, d.v., imperti-
nente e a uma conclusão, d.v., equivocada. 

Eis a suposição (f. 147-TJ): possível, até, que tenha
realizado a venda dessa área devido à impossibilidade de
acesso a ela. (Note-se que, no Processo nº 1.0079.06.-
000352-1, restou provada a possibilidade de acesso à
área do autor apelado, quando pertencente ao vende-
dor, pela área remanescente. Logo, a impossibilidade de
acesso é suposição impertinente.) 

Eis a conclusão (f. 151-TJ): garantindo ao autor o
direito de acesso, caberá a este arcar com os custos da
empreitada e indenizar os eventuais prejuízos que experi-
mente o réu pela volta do caminho. 

Data venia, não cabe a volta do caminho, mesmo
ante a inexistência de coisa julgada ante a possessória
improcedente, a qual, é verdade, não excluiria, por si só,
a passagem forçada, mesmo inexistente ou extinta pelo
desuso a servidão de passagem. Não cabe a volta do
caminho, simplesmente porque quem haveria de suportar
a passagem forçada é o vendedor da fração desmem-
brada, aquele que, ao promover o desmembramento,
transferiu ao autor apelado uma fração encravada. 

Assim, impõe-se a observância do disposto no art.
1.285 do Código Civil, que disciplina o instituto da pas-

sagem forçada, sendo de salientar que os respectivos §§
2º e 3º, indisputavelmente aplicáveis à espécie, excluem
a aplicação do § 1º, in verbis: 

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via
pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de
indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passa-
gem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. 
§ 1º Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais
natural e facilmente se prestar à passagem. 
§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que
uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou
porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. 
§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda
quando, antes da alienação, existia passagem através de
imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangi-
do, depois, a dar uma outra. 

Dessarte, não pode a apelante ser parte legítima
para figurar no polo passivo da lide que visa a dar pas-
sagem forçada ao apelado, uma vez que a situação do
encravamento decorreu da alienação de parte da gleba
rural pertencente ao confrontante Juarez Luiz da Silva, cujo
imóvel, antes da alienação, não se encontrava encravado. 

Com efeito, se o alienante da gleba de terra foi
quem ocasionou o encravamento do imóvel do apelado,
é ele que deveria tolerar a passagem do atual
adquirente, por força do disposto no art. 1.285, § 2º, do
Código Civil retrotranscrito. 

A propósito, a questão debatida nos autos é a
hipótese tratada na doutrina de Pontes de Miranda, com
a antevisão de tê-la produzido sob o Código Bevilácqua,
embora na linha do Código Reale, de regra mais precisa
(e cogente) sobre a matéria: 

Se o dono do imóvel aliena parte desse, de modo que fica a
parte que não vendeu, tornada res, sem saída, é ao prédio
que vendeu e não ao de outrem que há de reclamar pas-
sagem forçada. Se à parte que vendeu é que falta saída, ao
prédio do vendedor é que há de a reclamar o prédio do
comprador (Tratado de direito privado.  4. ed. São Paulo: RT,
1983, tomo XIII, p. 330). 

À luz de tais considerações, suscito ex officio a pre-
liminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o proces-
so, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,
do CPC, invertidos os ônus sucumbenciais. 

Custas recursais, pelo apelado. 

DES. OTÁVIO PORTES - Rejeito a preliminar levan-
tada pelo Des. José Marcos Vieira, porque entendo que
a Lamar é parte legítima para compor o feito. 

DES. WAGNER WILSON - Recebi a divergência e
confesso que, embora tenha tentado, não tive acesso aos
autos e peço vista para apreciar esta preliminar. 

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR QUANTO À
PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO VOGAL
APÓS O RELATOR REJEITÁ-LA. 
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. BATISTA DE ABREU (PRESIDENTE) - O julga-
mento deste feito foi adiado na sessão do dia
20.05.2009, a pedido do Revisor quanto à preliminar
suscitada, de ofício, pelo Vogal após o Relator rejeitá-la. 

DES. WAGNER WILSON - Em reposicionamento de
voto, estou de acordo com o Vogal, acolhendo a preliminar. 

DES. OTÁVIO PORTES - Em reposicionamento de
voto, também estou acompanhando o Vogal. 

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITI-
MIDADE PASSIVA SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO
VOGAL, REPOSICIONANDO-SE O RELATOR E O REVI-
SOR, E EXTINGUIRAM O PROCESSO, SEM RESOLU-
ÇÃO DE MÉRITO.

. . .

que o recorrente arcasse com os ônus da prova pericial
por ele requerida, por entender que a prova não poderá
ser realizada pela Central de Perícias, já que o Estado
recorrente não é amparado pela gratuidade. 

Busca a reforma do decisum, argumentando, em
apertada síntese, que a prova pericial requerida seria
imprescindível no caso dos autos. Diz que, ainda que a
prova pericial fosse de interesse exclusivo do Estado, a
negativa de sua realização pela Central de Perícias não
seria razoável, haja vista ser o recorrente um ente públi-
co custeado pelo contribuinte, que também mantém a
referida central. Afirma que, independentemente de
quem requeira a perícia, esta seria indispensável para a
apreciação da tutela pleiteada pelo beneficiário da
justiça gratuita, devendo, dessa forma, se realizar por
intermédio da Central de Perícias. Diz que não seria ve-
dada a utilização da referida central quando o Estado a
requer em processo em que não há pagamento de cus-
tas, por força da assistência judiciária concedida. For-
mula, ao final, pedido de efeito suspensivo ao recurso. 

Por meio da decisão de f. 42/43, conheceu-se do
recurso e foi deferida a suspensão dos efeitos da decisão
recorrida. 

O agravado apresentou resposta às f. 48/57. 
O MM. Juiz de primeiro grau prestou informações

de f. 60. 
Deixou-se de remeter os autos à douta

Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a mesma
não se vem manifestando em feitos desta natureza. 

Conforme anteriormente salientado, quando do
recebimento do recurso, verifica-se que a pretensão
deduzida nos autos envolve questão referente à possibili-
dade ou não de a Central de Perícias realizar perícia
médica, ainda que o recorrente não esteja amparado
pela gratuidade exigida para tanto. 

O il. Magistrado de primeiro grau fundamentou sua
decisão no fato de que, nos termos da Portaria 1.475/03
do TJMG, somente a parte carente teria direito à perícia
realizada pela Central de Perícias do referido tribunal.

A meu ver, merece censura a decisão agravada. 
É que, embora não exista previsão acerca da uti-

lização pelo recorrente da referida central sem o devido
pagamento de honorários, mostra-se razoável a realiza-
ção da prova requerida, sem ônus para o ente público,
haja vista ser o próprio Estado quem custeia o funciona-
mento da Central de Perícias. 

Ademais, verifico que o indeferimento do pedido
oneraria, de forma excessiva, o Estado, que, mesmo
dispondo de um órgão específico para a realização da
prova, teria que arcar com custos adicionais para atingir
o mesmo objetivo. 

Por oportuno, colaciono os seguintes entendimen-
tos jurisprudenciais deste Tribunal nesse sentido: 

Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Prova
pericial requerida pelo Estado de Minas Gerais. Realização

Perícia - Requerimento pelo Estado - Realização
pela Central de Perícias - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Prova pericial requerida
pelo Estado. Realização pela central de perícias.
Possibilidade. 

- Embora não exista previsão acerca da utilização pelo
Estado da Central de Perícias sem o devido pagamento
de honorários, mostra-se razoável a realização da prova
requerida, sem ônus para o ente público, haja vista ser o
próprio Estado quem custeia o funcionamento da referi-
da central. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..0088..000088669933-
77//000022 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: EEssttaaddoo
ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddoo:: JJoosséé AAuugguussttoo FFeerrrreeiirraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AAUUDDEEBBEERRTT DDEELLAAGGEE 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimida-
de de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2009. - Audebert
Delage - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. AUDEBERT DELAGE - O Estado de Minas
Gerais agrava de parte da r. decisão de f. 29-TJ, que, em
autos de ação ordinária contra si ajuizada, determinou
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pela Central de Perícias. Possibilidade legal. - Impor ao
Estado de Minas Gerais que custeie a realização de perícia
por perito nomeado pelo juízo onerará sobremaneira os
cofres públicos, redundando em despesas, em princípio,
desnecessárias, o que autoriza que a realização da prova
pericial seja feita pela Central de Perícias Médicas do TJMG
(Agravo de Instrumento nº 1.0024.07.440930-1/002, Rel.
Edivaldo George dos Santos, j. em 13.05.08). 

Agravo de instrumento. Perícia requerida pelo Estado.
Recusa de realização pela Central de Perícias. Impossibilida-
de. - A Central de Perícias não pode se recusar a realizar
prova requerida pelo agravado, visto que o próprio Estado é
quem arca com as despesas. Recurso provido e conhecido
(Agravo de Instrumento nº 1.0024.05.696273-1/001, data
do julgamento: 08.03.07). 

Ação para concessão de medicamento. Autor sob o pálio da
justiça gratuita. Perícia médica requerida pelo Estado.
Realização pela Central de Perícias Médicas do TJMG. - Se
o autor da ação para concessão de medicamento é benefi-
ciário da justiça gratuita, a perícia médica, ainda que reque-
rida pelo Estado, pode ser realizada pela Central de Perícias
Médicas do TJMG, desde que disponha de especialista
capaz de responder pela especialidade requerida pela
doença do autor (Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.
127138-3/001, Rel. Maurício Barros, j. em 06.05.08). 

Ante tais considerações, dou provimento ao recur-
so, para reformar parcialmente a decisão de primeiro
grau e determinar que a perícia médica requerida pelo
recorrente seja realizada pela Central de Perícias da
Comarca de Belo Horizonte. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e ALMEIDA
MELO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .

- No que tange à impenhorabilidade e à nulidade da
penhora, entendo que, por ser matéria de ordem públi-
ca que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, deve-
ria o julgador primar pela devida instrução processual
nos termos do art.130 do CPC. 

- Não havendo comprovação sobre a indivisibilidade do
imóvel, deve ser penhorada parte suficiente do bem para
segurança do juízo e quitação da dívida, tudo isso
através de perícia. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00009911..0077..000088885511-22//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee BBuueennoo BBrraannddããoo - AAppeellaannttee:: MMáárrcciioo ddee MMoorraaeess
DDaannttaass - AAppeellaaddaa:: BBuunnggee FFeerrttiilliizzaanntteess SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS..
NNIICCOOLLAAUU MMAASSSSEELLLLII 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEA-
MENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2009. - Nicolau
Masselli - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. NICOLAU MASSELLI - Presentes os pressupos-
tos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recur-
so, dele conheço. 

Trata-se de embargos de devedor interpostos por
Márcio de Moraes Dantas contra a execução aviada por
Bunge Fertilizantes S.A. em seu desfavor com objetivo de
receber o valor de R$9.537,54 (nove mil quinhentos e trin-
ta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) consubstan-
ciados em uma duplicata cujo valor histórico era de
R$7.900,05 (sete mil e novecentos reais e cinco centavos). 

O embargante defende preliminarmente que há
nulidade de penhora, haja vista que foi penhorado bem
de família, único bem do executado, que se constitui de
sua morada e de sua família. Pugna, assim, pela exclu-
são do imóvel penhorado. 

No mérito, sustenta que a dívida cobrada já se en-
contra quitada através de negociação junto ao represen-
tante da embargada, quando foram emitidos cheques de
titularidade de seu irmão César de Moraes Dantas, totali-
zando o valor de R$8.387,00 (oito mil trezentos e oitenta e
sete reais). Afirma que os valores foram nominais à embar-
gada e que, portanto, o título não é líquido nem certo. 

A embargada apresentou impugnação aos embar-
gos às f. 17/24 rebatendo todas as alegações, pugnan-
do pela improcedência destes, sob o fundamento de que

Embargos à execução - Cerceamento de defesa -
Penhora - Bem de família - Alegação de 

impenhorabilidade - Destinação do imóvel -
Moradia - Comprovação necessária - Sítio -
Divisão do imóvel - Possibilidade - Perícia

Ementa: Apelação cível. Cerceamento de defesa.
Alegação de impenhorabilidade de imóvel. Prova
necessária da destinação para moradia. Penhora de
sítio. Possibilidade de divisão do imóvel. Necessidade de
perícia. Acolhimento de ofício. 

- Não se exige que a parte interessada comprove ser o
único imóvel de sua propriedade, mas que haja prova de
que o mesmo se destina à moradia. 
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o imóvel não se constitui em bem de família, haja vista
que este último se declarou ao tempo da avença proprie-
tário de três imóveis. 

Defende, ainda, que as fotocópias dos cheques
jungidas aos autos não comprovam que se referem ao
pagamento da duplicata ora cobrada, principalmente
porque foram emitidos por terceira pessoa, em favor de
uma representante comercial que não possuía poderes
para receber tal numerário. 

Aduz, ainda, que o título continua na posse do cre-
dor, o que, por si só, já prova que não houve qualquer
quitação e que os cheques não lhe foram entregues. 

Sobreveio a decisão de f. 54/56, na qual o Juiz
primevo julgou improcedentes os embargos, sob o funda-
mento de que o embargante não produziu provas suficien-
tes de suas alegações, principalmente no que diz respeito
à alegação de ser bem de família. Quanto à comprova-
ção de pagamento, rechaça as cópias dos cheques, afir-
mando que estes não comprovam a quitação. 

Inconformado, o embargante Márcio de Moraes
Dantas aviou o recurso de apelação nas f. 58/64, onde
combateu a r. sentença pugnando por sua reforma, ale-
gando preliminarmente que houve cerceamento de defe-
sa no momento em que o Juiz primevo promoveu o jul-
gamento antecipado da lide e que o bem penhorado é
bem de família, imóvel destinado a sua moradia. 

No mérito, afirma que os embargos mereciam ser
julgados procedentes, pois a cópia dos cheques com-
prova o pagamento da dívida. 

Contrarrazões apresentadas nas f. 68/74. 
Passo a analisar as razões recursais. 
O apelante/embargante afirma que houve cercea-

mento de defesa no momento em que o Juiz promoveu
o julgamento antecipado da lide. 

Talvez a princípio tal alegação não merecesse
guarida. Isso porque, à f. 49 dos autos, foi proferido des-
pacho determinando que as partes especificassem e jus-
tificassem as provas que desejavam produzir, sendo que
tal determinação foi devidamente publicada conforme
certidão de f. 50. Ocorre que, conquanto oportunizada
a produção de provas, o apelante quedou-se inerte. 

Porém, houve alegação de que o imóvel penhora-
do é aquele onde o embargante reside com sua família,
portanto, bem de família. Assim, no que tange à impe-
nhorabilidade e à nulidade da penhora, entendo que, por
ser matéria de ordem pública que pode ser reconhecida
de ofício pelo juízo, deveria o Julgador primar pela devi-
da instrução processual nos termos do art. 130 do CPC. 

Da análise do documento de f. 25, assevera-se que
o apelante declarou ser proprietário de outros bens além
do imóvel penhorado. Daí que caberia ao mesmo pro-
duzir prova suficiente de que o referido bem se revestia
da característica de ser bem de família, ou seja, não
passível de penhora. 

Isso porque não se exige que a parte interessada
comprove ser o único imóvel de sua propriedade, mas
que haja prova de que o mesmo se destina à moradia do
embargante. 

STJ - Recurso Especial 87.866/SP - Para ser o imóvel con-
siderado bem de família, basta que sirva de moradia, não se
admitindo prova de não ser ele o único bem do executado.
A Lei 8.009/90 não condiciona sua incidência à prova de
que o devedor não possua outros imóveis, STJ - Agravo de
Instrumento nº 315.120/SP - DJU de 22.09.00 - p. 255 -
Imóvel rural que serve como residência do embargante -
Inexistindo prova de que possua outro imóvel, deve ser ele
tido como impenhorável. 

Resta ausente o requisito essencial à proteção da
impenhorabilidade do bem de família, ditado pelo art. 5º
da Lei 8.009/90 (“para os efeitos de impenhorabilidade,
de que trata esta lei, considera-se residência um único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente”).

Com a inicial dos embargos, vieram as alegações de
impenhorabilidade do imóvel por ser sua residência, porém
não se fez acompanhar de nenhuma outra prova do-
cumental ou testemunhal que corroborasse tal afirmação. 

O referido documento de f. 25, qual seja ficha
cadastral do cliente, possui informações do próprio
apelante, onde este informa que possui outros bens,
inclusive uma casa que, a princípio, se localiza no
mesmo bairro que o sítio penhorado. 

Assim, não há como se identificar se a casa ali cita-
da se encontra nas dependências do sítio penhorado ou
não e se se destina à habitação do apelante e de sua fa-
mília. Ou seja, da leitura dos autos, não há como se
averiguar se os imóveis, principalmente o sítio penhora-
do, são indivisíveis, o que impossibilitaria a penhora. 

Dessarte, entendo que a preliminar deve ser acolhi-
da para que, com fulcro nas informações prestadas pelo
próprio embargante através do documento de f. 25, seja
realizada perícia técnica e somente se torne impenhorá-
vel a parte do sítio que se destina à moradia do apelante. 

Melhor explicando, entendo, na verdade, que, não
havendo comprovação sobre a indivisibilidade do imó-
vel, deve ser penhorada parte suficiente do bem para
segurança do juízo e quitação da dívida. 

Tal perícia deverá ser efetivada nos termos dos art.
680 do CPC, cuja remodelação foi introduzida pela Lei
11.382/06, para que se permita o equilíbrio entre a
responsabilidade e o crédito exequendo. 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: 

Ementa: Agravo regimental. Recurso especial não admitido.
Embargos de terceiro. Meação. Aval. Decisão extra petita. 
1. Requerida a impenhorabilidade sobre a totalidade do bem
e sendo o imóvel uno, em termos de matrícula, e perfeita-
mente divisível, conforme constatado na prova pericial, não
pode ser considerada extra petita a decisão que determina a
penhora de parte do imóvel. 
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2. Quanto ao dissídio, adotou a instância ordinária o posi-
cionamento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de
aval concedido pelo marido, em garantia de dívida assumi-
da pela sociedade comercial da qual era sócio e diretor,
cabe à mulher que embarga a execução, para defesa da sua
meação, o ônus de fazer a prova de que a dívida não be-
neficiaria a família. 
3. Agravo regimental improvido (Processo: AgRg no Ag
199158/MG. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento:
1998/0057661-4, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito
(1108), 3ª Turma, j. em 14.12.98, DJ de 29.03.99, p. 177).

À luz do exposto, acolho a preliminar de cercea-
mento de defesa para cassar a sentença, e determinar seja
realizada perícia nos termos dos arts. 680 e 681 do CPC,
que informará como o imóvel poderá ser divido e, assim,
demonstrar se há parte suficiente do bem para segurança
do juízo, com consequente prosseguimento do feito. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO HENRIQUE e LUIZ CARLOS
GOMES DA MATA. 

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR DE CERCEA-
MENTO DE DEFESA E CASSARAM A SENTENÇA. 

. . .

porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM ACOLHER PRELIMINAR DE JULGA-
MENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
RELATORA PARA DECOTAR A PARTE EXCEDENTE E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de junho de 2009. - Cláudia
Maia - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de ape-
lação interposto por MRV Consórcio Residencial Daniela
contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara da
Comarca de Uberaba, Dr.ª Régia Ferreira de Lima, que,
nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada con-
tra Terezinha Anthunes Fonseca, conferiu o seguinte des-
fecho à lide:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Acatando o
pedido de purgação da mora, determino à requerida que
efetive o depósito em face da existência de crédito em favor
da requerente no montante de R$ 1.149,37 com juros de
mora de 1% (um por cento) a contar da data em que o paga-
mento deveria ter sido efetivado com correção monetária
também desde a data em que deveria ter sido efetivado, con-
forme consta em f. 435, dos autos (05.03.2001).

Nas razões recursais de f. 530/536, suscita a
apelante preliminar de nulidade da sentença, sob o fun-
damento de que teve indeferido o pedido de atualização,
pelo perito, do débito apurado. No mérito, diz que a
dívida deverá ser atualizada monetariamente e acrescida
de juros remuneratórios, até a data do efetivo pagamen-
to, assim como dos encargos da mora, sendo estes juros
e multa, nos termos do contrato.

A apelada apresentou contrarrazões recursais às f.
541/549, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos

de admissibilidade, conheço do recurso.
Cuida a espécie de ação ordinária por meio da

qual a parte autora pretende a rescisão do contrato de
promessa de compra e venda firmado com a requerida
e, por via de consequência, a retomada do imóvel com
a sua condenação ao pagamento de multa compen-
satória e indenização por perdas e danos.

O feito culminou na sentença de f. 515/520, por
meio da qual a Magistrada a quo julgou improcedente o
pedido inicial e determinou que a apelada efetivasse o
depósito da quantia de R$ 1.149,37 (mil cento e
quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), a título de
purga da mora.

Ocorre que o julgamento do feito se deu fora dos
limites da lide, em desobediência ao que alude o art.
460 do CPC, in verbis:

Rescisão contratual - Imóvel - Compra e venda -
Pedido contraposto - Revisão - Impossibilidade -

Sentença ultra petita - Parte excedente - 
Decote de ofício

Ementa: Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel. Pedido contraposto. Revisão.
Impossibilidade. Sentença ultra petita. Decote, de ofício,
da parte excedente.

- O inadimplente confesso deve requerer a revisão de
cláusulas contratuais em reconvenção, por se tratar de
nova pretensão, não podendo ser apreciada como mero
pedido contraposto suscitado via contestação em ação
de rescisão de contrato.

- Em privilégio aos princípios da instrumentalidade e
economia processual, da sentença ultra petita é possível
decotar apenas a parte que excede o pedido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770011..0022..001111004444-44//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa - AAppeellaannttee:: MMRRVV CCoonnssóórrcciioo
RReessiiddeenncciiaall DDaanniieellaa - AAppeellaaddoo:: TTeerreezziinnhhaa AAnnttuunneess
FFoonnsseeccaa - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª CCLLÁÁUUDDIIAA MMAAIIAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
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Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor,
de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando
decida relação jurídica condicional.

Como se sabe, cabe ao juiz sentenciante decidir a
lide nos limites em que foi proposta, não podendo con-
ceder à parte providência além da requerida na inicial
(sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra
petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes
(sentença extra petita).

Confira os ensinamentos de Nelson e Rosa Maria,
acerca do tema:

Pedido e sentença. Deve haver correlação entre pedido e
sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém
(citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita)
do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da
parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sen-
tença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se
citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido
proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido
o conjunto formado pela causa (ou causa petendi) e o pedi-
do em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à
causa de pedir e ao pedido (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comenta-
do e legislação processual extravagante em vigor. 6. ed., São
Paulo: RT, 2002, p. 477, nota 2).

Com efeito, na hipótese de o magistrado decidir
além da espécie de provimento ou solução pretendida
pelo demandante, em flagrante violação ao princípio da
congruência, incorre a sentença em vício ultra petita. Se-
gundo leciona Sérgio Sahione Fadel, a interpretação
restritiva do pedido, “significa que, em nenhum caso, o
juiz poderá deferir mais do que o autor tenha pleiteado”
(Código de Processo Civil comentado - art. 1º a 1.220.
7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 369).

In casu, não deveria a Julgadora monocrática ter
condenado a apelada a efetivar o depósito do valor
apurado em perícia porque a ação de rescisão de contra-
to não comporta a purga da mora nem a revisão do con-
trato quando formulados como mero pedido contraposto.

Ora, o inadimplente confesso deve requerer a revi-
são de cláusulas contratuais em reconvenção, por se
tratar de nova pretensão, não podendo ser apreciada
como mero pedido contraposto suscitado via contes-
tação em ação de rescisão de contrato.

A esse respeito, colacionam-se os arestos deste eg.
Tribunal:

Ementa: Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos.
Pedido de revisão contratual. Impossibilidade de apreciação
via contestação. Objeto de reconvenção. Cobrança anteci-
pada de VRG. Compra e venda à prestação. Inadimplência
confessada pela ré. - Pretendendo o réu a revisão do con-

trato, objeto da ação de rescisão, deverá apresentar seu
pedido em reconvenção, por se tratar de nova pretensão,
não podendo tais pedidos ser apreciados via contestação.
Procede a rescisão de contrato de arrendamento mercantil,
que, diante da antecipação do pagamento do valor residual
garantido, descaracterizou-se para contrato de compra e
venda a prazo, quando comprovada a inadimplência da parte
arrendatária. Súmula: Negaram provimento (Número do
processo: 1.0707.02.053329-5/001 - Relator: Des. Valdez
Leite Machado - Data do julgamento: 25.05.2006 - Data da
publicação: 13.06.2006).

Ementa: Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e
pedido de antecipação de tutela. Pedido de assistência judi-
ciária desacompanhado de declaração de pobreza: indeferi-
mento. Inadimplência confessada pelo réu. Pedido de revi-
são contratual. Impossibilidade de apreciação via contesta-
ção/apelação. Objeto de reconvenção. Condenação em
honorários advocatícios: independe da porcentagem de êxito
da demanda. Inteligência do art. 20, § 3º, do CPC. -
Ausente a declaração de pobreza na instrução do pedido de
assistência judiciária, inexistem condições para o seu deferi-
mento. Pretendendo o réu - inadimplente confesso - a revisão
do contrato, objeto da ação de rescisão, deverá apresentar
seu pedido em reconvenção, por se tratar de nova preten-
são, não podendo tais pedidos ser apreciados via contes-
tação/apelação. Nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, a
condenação em honorários advocatícios não depende da
porcentagem de êxito da demanda. Súmula: Negaram provi-
mento. (Número do processo: 2.0000.00.500254-8/000 -
Relator: Des. José Antônio Braga - Data do julgamento:
30.05.2006 - Data da publicação: 1º.07.2006).

Ementa: Rescisão de contrato. Bens imóveis. Compra e
venda. Imediata transferência da posse. Alienação fiduciária.
Sinal. Pagamento. Reconvenção. - Uma vez comprovada a
mora do promissário comprador de bem imóvel, não é veda-
do ao promitente vendedor, na proteção do seu direito, o
manejo da ação de rescisão de contrato cumulada com rein-
tegração de posse e pedido de perdas e danos, remédio
processual apto a resolver a situação jurídica efetivamente
contaminada pelo inadimplemento da obrigação assumida.
Não se traduz em contrato de alienação fiduciária a compra
e venda de imóvel, cujo promissário comprador, mediante o
isolado pagamento do sinal, é imitido na posse do bem, pas-
sando a deste usufruir. No âmbito das ações cognitivas, caso
pretenda o réu se voltar contra o autor, buscando revisão de
cláusulas contratuais ditas abusivas, há de se valer do insti-
tuto da reconvenção, nos moldes traçados pelo Estatuto
Processual Civil.
Súmula: Rejeitaram a preliminar e negaram provimento
(Número do processo: 2.0000.00.393814-9/000 - Relator:
Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes - Data do julgamento:
07.08.2003 - Data da publicação: 03.09.2003).

Em casos como o dos autos, em que a parte auto-
ra busca a rescisão do contrato por inadimplemento, é
possível apurar a existência de saldo devedor com a
finalidade de verificar se houve o adimplemento substan-
cial do contrato, fato capaz de ensejar a improcedência
do pedido inicial, conforme entendimento majoritário da
doutrina e da jurisprudência.
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Na hipótese em julgamento, a Magistrada a quo,
verificando que a ré cumpriu com quase a integralidade
do contrato (f. 520), deveria ter-se limitado a julgar
improcedente o pedido inicial. Extrapolou os limites da
lide ao determinar a efetivação do depósito do valor
apurado em perícia, porquanto a revisão do contrato
não estava autorizada no presente caso.

Por outro lado, privilegiando os princípios da ins-
trumentalidade e da economia processual, da sentença
ultra petita é possível decotar apenas a parte que excede
o pedido.

Sendo assim, tendo em vista que o decisum recor-
rido também decidiu a quaestio ao julgar improcedente
o pedido inicial (em reconhecimento ao adimplemento
substancial do contrato), não há necessidade de que ele
seja integralmente anulado.

Nesse caso, basta extirpar a parte que excede ao
pedido formulado, qual seja a condenação da ré na
obrigação de fazer o depósito, em razão do princípio da
economia processual.

Em assim sendo, restam prejudicadas as razões
recursais, na medida em que o apelante se insurge, tão
somente, quanto ao valor do depósito, não apresentan-
do inconformismo quanto à parte da sentença que jul-
gou improcedente o pedido inicial.

Por outro lado, considerando que o pedido de
rescisão do contrato restou improcedente e à luz do
princípio da instrumentalidade, há de se permitir à
apelante o levantamento do valor depositado à f. 287,
tido como incontroverso.

Eventual cobrança de saldo remanescente deverá
ser realizada em ação própria, oportunidade em que
será permitida ampla discussão acerca dos encargos
incidentes sobre o débito, não sendo admissível, nesta
demanda, travar qualquer discussão acerca do quantum
devido pela requerida.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do
livre convencimento motivado e da fundamentação dos
atos jurisdicionais, suscito, de ofício, preliminar de nuli-
dade parcial da sentença para decotar a parte que deter-
minou à requerida a efetivação do depósito no valor de
R$ 1.149,37 e, no mérito, nego provimento ao recurso,
mantendo a parte da sentença que julgo improcedente o
pedido inicial.

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES NICOLAU MASSELLI e ALBERTO HENRIQUE.

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR DE JULGA-
MENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
RELATORA PARA DECOTAR A PARTE EXCEDENTE E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Nome empresarial - Conflito com marca -
Mesmo ramo de atividade - Mesma unidade 

federativa - Mercado de consumo - Confusão -
Princípio da anterioridade

Ementa: Nome empresarial. Conflito com marca. Atua-
ção no mesmo ramo de atividade. Confusão no merca-
do de consumo. Princípio da anterioridade. 

- Quando houver identidade entre nome empresarial e
marca e as sociedades empresárias atuarem no mesmo
ramo de atividade e na mesma unidade federativa, a
sociedade que por último registrou, quer seja o nome
empresarial, quer seja a marca, deve-se abster de utilizar
a expressão idêntica. Tal medida é necessária para que
se evite confusão no mercado de consumo. 

- A concessão do prazo de 6 (seis) meses para a modifi-
cação do nome empresarial é razoável. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00551144..0066..002211555511-44//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee PPiittaanngguuii - AAppeellaannttee:: RReeccoorrdd IInnddúússttrriiaa ee CCoomméérrcciioo
ddee CCaallççaaddooss LLttddaa.. - AAppeellaaddaa:: IInnddúússttrriiaa ddee CCaallççaaddooss RRoonnnnyy
LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. TTIIBBÚÚRRCCIIOO MMAARRQQUUEESS 

AAccóórrddããoo 

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 taqui-
gráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRE-
LIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - Tibúrcio
Marques - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Produziu sustentação oral, pela apelante, o Dr.
Vinicius Magno de Campos. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Cuida-se de recurso
de apelação interposto por Record Indústria e Comércio
de Calçados Ltda., nos autos da ação de abstenção de
ato, ajuizada por Indústria de Calçados Ronny Ltda.,
tendo em vista o seu inconformismo com os termos da
sentença de f. 134/144, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, para condenar a apelante a pro-
mover, no prazo de 60 (sessenta) dias, “a alteração de
seu nome comercial perante a Jucemg, de modo a
excluir a expressão Record, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos) reais”. 

Irresignada, busca a apelante a reforma da
decisão, argumentando, em sede de preliminar, que,
tendo em vista a ausência da Jucemg no polo passivo da
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ação, deve ser decretada a nulidade do processo e
determinada a sua remessa à comarca de origem, con-
forme disposto no art. 47, parágrafo único, do CPC. 

Afirma que o que está sendo decidido nos autos
não decorre de qualquer ato ilegal praticado pela
apelante, mas do registro realizado pela Jucemg, que
concluiu como válido e regular o nome empresarial
escolhido pela apelante, que traz a expressão Record em
sua composição, razão pela qual esta deve, obrigatoria-
mente, compor o polo passivo da ação. 

Aduz, meritoriamente, que é uma empresa privada
que atua no ramo de calçados, utilizando a expressão
Record não como marca, mas tão somente como parte
integrante do seu nome empresarial. 

Afirma que não restou comprovada a possibilidade
de induzimento do consumidor a erro, já que não comer-
cializa qualquer produto com a marca Record. 

Sustenta que o fato de a apelada ter procedido ao
registro da marca Record, junto ao INPI, não impede sua
inclusão em nome comercial de empresas. 

Ressalta que a presente demanda já foi apreciada,
via processo administrativo, pela Jucemg, que admitiu a
utilização do termo Record em seu nome empresarial. 

Requer seja acolhida a preliminar arguida e, caso
ultrapassada, seja dado provimento integral ao recurso
interposto, para que seja reformada a r. sentença pro-
ferida no ponto em que condenou a apelante a excluir a
expressão Record de seu nome empresarial. 

Preparo às f. 170/171. 
Contrarrazões às f. 173/193. O apelado afirma

que as decisões administrativas não fazem coisa julgada. 
Alega que a Junta Comercial apenas arquiva os

dados e consequentemente não deve figurar no polo
passivo como litisconsorte. 

Aduz que o entendimento jurisprudencial é que no
conflito entre marca e nome empresarial prevalece a
marca. 

Cita várias jurisprudências e requer que seja nega-
do provimento ao recurso. 

É o breve relatório. 
Conhece-se do recurso, porquanto presentes os

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 
1) Do litisconsórcio necessário. 
Aduz o apelante que efetuou o registro de seu

nome empresarial junto à Junta Comercial de Minas
Gerais. 

Alega que a Junta Comercial, ao proceder ao re-
gistro, reconheceu a validade e a regularidade da
expressão Record. 

Afirma que a Junta Comercial proferiu decisão
administrativa na qual afirmou que o ato é regular. 

Sustenta, por fim, que, como a decisão irá reper-
cutir nos atos de registros da Junta Comercial, esta deve
figurar no polo passivo da demanda. 

A Junta Comercial é o órgão encarregado de efe-
tuar o registro do contrato social e das averbações das
sociedades empresárias. 

Dentre outras finalidades, o registro perante a Junta
Comercial faz com que o nome empresarial, que seja ino-
vador, tenha proteção. 

No caso em tela, não se está discutindo a irregula-
ridade do registro feito pela Junta Comercial, mas a
coincidência entre nome empresarial e marca. 

Nos termos do art. 35 da Lei 8.934/94, a Junta
Comercial é impedida de realizar o arquivamento dos
“atos de empresas mercantis com nome idêntico ou
semelhante a outro já existente [...]”, ou seja, a contrario
sensu, a Junta Comercial é obrigada a registrar os atos
constritivos das sociedades empresárias, quando os
nomes empresariais não são idênticos ou semelhantes. 

Como no caso em tela não se está discutindo
semelhança de nomes empresariais, mas a semelhança
de nome empresarial e marca, tem-se que a presente
decisão não irá gerar efeitos perante a Junta Comercial
de Minas Gerais, já que esta, em virtude de lei, é obri-
gada a registrar as expressões quando os nomes empre-
sariais não forem idênticos ou semelhantes. 

Ademais, não se está discutindo o ato de registro
realizado pela Junta Comercial, ou seja, a relação jurídi-
ca existente é entre as partes, motivo pelo qual deve ser
rejeitada a preliminar de litisconsórcio necessário. 

2) Do mérito. 
Aduz o apelante que: 
1) Não está provado que o consumidor pode ser

levado a erro. 
2) Utiliza a expressão Record como nome empre-

sarial, e não como marca, e que devido a tal fato não há
confusão. 

3) Os princípios da especialidade e da anteriori-
dade não são utilizados de forma absoluta. 

4) Há 59 empresas que utilizam a expressão
Record, e com isso pode concluir que a expressão é de
uso comum. 

5) É possível a coexistência da expressão Record,
como marca e como nome empresarial. 

6) O prazo de 60 (sessenta) dias para a modifi-
cação da marca é ínfimo. 

Faz-se necessário tecer algumas considerações
acerca do nome empresarial. 

O nome empresarial tem por finalidade identificar
a sociedade empresária, ou seja, a pessoa jurídica. 

Nos termos do art. 33 da Lei 8.934/94, com o
arquivamento dos atos constitutivos da sociedade, o
nome empresarial começa a gozar de proteção. 

O art. 34 da referida lei prevê que o nome empre-
sarial deve obedecer aos princípios da veracidade e da
novidade. 

Tem-se que a proteção do nome visa resguardar a
sociedade empresária. 
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Já a marca constitui um sinal ou expressão destina-
da a individualizar os produtos ou serviços de uma em-
presa, identificando-os e individualizando-os dos demais. 

O presente recurso envolve a utilização do nome
empresarial Record pela apelante, o que, conforme afir-
ma a apelada, viola sua marca já amplamente difundida
no mercado de calçados, o que está lhe causando
enormes prejuízos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora,
ora apelada, obteve em junho de 1998, seu direito de
propriedade sobre a marca Record junto ao INPI (f. 22). 

No que concerne à aquisição do direito de uso
exclusivo das marcas, dispõe o art. 129 da Lei 9.279/96
que: 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o ter-
ritório nacional, observado quanto às marcas coletivas e de
certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No presente caso, não há dúvidas de que o nome
empresarial adotado pela apelante contém a repro-
dução da expressão Record, marca escolhida pela ape-
lada, sendo certo também que esta tem sua marca re-
gistrada junto ao INPI, que lhe confere o direito à exclusi-
vidade de propriedade e uso da expressão em litígio
para a classe de produtos e serviços comercializados. 

No que tange à coincidência entre nomes empre-
sariais e marcas, não há solução específica na legisla-
ção, contudo deve-se observar o princípio da especifici-
dade no exame do tema. 

A jurisprudência estabeleceu alguns critérios para
que seja declarada a impossibilidade da utilização simul-
tânea entre nomes empresariais e marcas: 

1) atuação das sociedades empresárias na mesma
unidade da Federação; 

2) atuação no mesmo ramo de atividade; 
3) possibilidade de confusão dos consumidores. 
Assim, para que reste configurada, in casu, a con-

corrência desleal do nome empresarial da apelante com
a marca da apelada, deve-se proceder à análise relativa
à coincidência entre as atividades exercidas pelas partes,
a fim de verificar se tal coincidência é suscetível de gerar
alguma possibilidade de confusão por parte dos con-
sumidores. 

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio
Tribunal: 

Ação ordinária - Registro de marca no INPI - Imitação e
aproveitamento parasitário - Marca e nome empresarial -
Princípio da especificidade/especialidade - Ramo de ativi-
dade das partes - Ônus da prova da confusão pelos con-
sumidores. - ‘A marca tem a sua proteção restrita à classe
dos produtos ou serviços em que se encontra registrada pelo
INPI (salvo no caso excepcional da marca de alto renome,
cuja proteção é especial e abrange todas as classes),
enquanto o nome empresarial é protegido independente-

mente do ramo de atividade econômica a que se dedica o
empresário’. Deve-se verificar se há coincidência entre as
atividades exercidas entre as partes, visto que a proteção é
restrita à classe dos produtos ou serviços a que pertencem e
se desta coincidência existe alguma possibilidade de con-
fusão por parte dos consumidores. Compete ao autor, em
caso de não ficar evidente o descumprimento do princípio da
especificidade, a confusão pelos consumidores entre a
marca e o nome empresarial (TJMG, Ap. Cível 1.0024.06.
092058-4/002(1), Rel. Des. Nilo Lacerda, p. em 28.04.07). 

In casu, após detida análise dos autos, constata-se
que as partes exercem suas atividades empresariais na
mesma unidade federativa, qual seja em Minas Gerais. 

Além disso, há proximidade entre os Municípios
nos quais estão as sedes das empresas, quais sejam
Nova Serrana (apelado) e Pitangui (apelante). 

As empresas envolvidas exercem atividades muito
semelhantes, que consistem na produção e comercializa-
ção de calçados e artigos esportivos. 

No que tange à confusão aos consumidores, em
que pesem as alegações do apelante de que não é pos-
sível a confusão entre nome empresarial e marca, verifi-
ca-se, através do documento de f. 112, que o apelante
utiliza a expressão Record com destaque. 

Ao utilizar a referida expressão com destaque,
constata-se que a expressão Record, além de integrar o
nome empresarial, é um sinal visual indicativo. 

Como o apelante utiliza o nome empresarial
Record de forma destacada, verifica-se que os consumi-
dores são suscetíveis de se confundirem, principalmente
porque as partes atuam em cidades próximas e no
mesmo ramo de atividade. 

Conclui-se, assim, que, como as partes trabalham
no mesmo ramo de atividade, a semelhança do nome
empresarial e da marca gera a possibilidade de engano
ao público consumidor, motivo pelo qual, com base nos
princípios da novidade e da anterioridade, a sentença
deve ser mantida, para que o apelante se abstenha de
utilizar a expressão Record, já que a marca Record foi
anteriormente registrada (f. 22 e f. 37/41). 

Portanto, deve prevalecer o nome que primeiro foi
registrado. 

Ademais, mesmo que o apelante utilize o nome
empresarial por inteiro, o simples uso da expressão
Record gera confusão, já que as partes atuam no mesmo
ramo de atividade. 

No que tange às alegações de que a expressão
Record é de uso comum, embora a referida expressão
seja utilizada de forma ordinária por vários ramos de
atividade, tem-se que a proteção à referida expressão
não pode ser afastada quando a identidade gerar con-
fusão aos consumidores e as sociedades empresárias
atuarem no mesmo ramo de atividade. 

Quanto à coexistência das expressões, como dito
alhures, como a utilização simultânea pode gerar confusão,
a apelante deve-se abster de utilizar a expressão Record. 
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É válido salientar que o direito à proteção do nome
empresarial não é absoluto, quando houver identidade
de expressão e quando esta estiver causando confusão
no mercado. 

No que tange ao prazo de 60 (sessenta) dias para a
modificação, razão assiste ao apelante, já que o prazo de
60 (sessenta) dias é ínfimo para que sejam alterados todos
os documentos, como nota fiscal, blocos de pedido, etc. 

Com base no princípio da razoabilidade, conside-
rando que o próprio apelado propôs a concessão do
prazo de 6 (seis) meses para a alteração do nome em-
presarial do apelado, f. 125, tem-se que o prazo para a
alteração do nome empresarial deve ser de 6 (seis) me-
ses, contados da publicação do presente acórdão. 

Quanto à multa fixada, tem-se que a mesma é ra-
zoável, motivo pelo qual não deve ser reduzida. 

Com tais considerações, dá-se provimento em par-
te ao recurso para conceder o prazo de 6(seis) meses
para a alteração do nome empresarial pelo apelante,
sob pena da multa fixada na sentença. 

Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC,
custas recursais, pelo apelante. 

Para os fins do art. 506, III, do CPC, a síntese do
presente julgamento é: recurso provido em parte para
conceder o prazo de 6 (seis) meses para a alteração do
nome empresarial pelo apelante, sob pena da multa fi-
xada na sentença. 

Nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC,
custas recursais, pelo apelante. 

DES. TIAGO PINTO - De acordo. 

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO. 

. . .

operou a restrição, ante a obrigação de suportar o ônus
instituído, quando tomada em consideração a desti-
nação econômica que corriqueiramente era atribuída à
área afetada. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00110066..0077..002266556666-00//000022 - CCoo-
mmaarrccaa ddee CCaammbbuuíí - AAppeellaannttee:: EEmmpprreessaa EEllééttrriiccaa BBrraaggaannttiinnaa
SS..AA.. - AAppeellaaddooss:: AAssssiiss BBeenneeddiittoo RRooqquuee ee oouuttrroo - RReellaattoorraa::
DDEESS..ªª SSEELLMMAA MMAARRQQUUEESS

AAccóórrddããoo 

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 taqui-
gráficas, EM DAR PROVIMENTO AO APELO. 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2009. - Selma
Marques - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª SELMA MARQUES - Cuida-se de apelação in-
terposta contra a r. sentença de f. 180/186, que julgou pro-
cedente o pedido de indenização formulado na ação que
Assis Benedito Roque e Rosa Inês Cardoso ajuizaram con-
tra a Empresa Elétrica Bragantina S.A., condenando a ré

ao pagamento de indenização referente à servidão adminis-
trativa no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), devi-
damente corrigido a partir do ajuizamento da presente ação,
sendo que sob o valor encontrado incidirão juros compen-
satórios de 1% ao mês a contar da ocupação e juros remu-
neratórios de 1% ao mês a contar da citação válida. 

Inconformada, apela a Empresa Elétrica Bragantina
S.A. (f. 188/204), sustentando que houve a autorização
dos proprietários para a instalação da rede elétrica no
local, uma vez que tal fato lhe trouxe benefícios, diante
do fornecimento de energia elétrica, bem como não
houve embargo à obra que se consolidou há 10 anos.
Bate-se pela não comprovação dos supostos prejuízos
em virtude da restrição da utilização do imóvel. Diz não
ter sido comprovado qualquer dano, motivo pelo qual há
obstáculo insuperável à configuração da responsabili-
dade civil, ainda que porventura se possa falar em vio-
lação de algum dever jurídico. Anota que a perícia reali-
zada reconheceu a inexistência de prejuízos ao imóvel,
quando considerada as atividades corriqueiramente nele
desenvolvidas. Pelo princípio da eventualidade, pugna
pela necessidade de ser reduzido o valor da indenização
fixado pela r. sentença bem como pela exclusão dos juros
compensatórios. 

Presentes os requisitos legais, admito o recurso. 
Assis Benedito Roque e sua esposa ajuizaram a

presente ação de indenização contra a Empresa Elétrica
Bragantina S.A., visando à reparação dos prejuízos
causados pelo uso público e pelas restrições estabele-

Indenização - Servidão administrativa - Energia
elétrica - Consentimento do proprietário -

Ausência de prejuízo - Dever indenizatório - 
Não configuração

Ementa: Ação de indenização. Servidão administrativa.
Energia elétrica. Consentimento do proprietário. Ausência
de prejuízo. Não configuração do dever indenizatório. 

- Tendo sido a instituição da servidão administrativa con-
sentida pelo proprietário do predito atingido, não há
falar em qualquer analogia com a figuração da desapro-
priação indireta. Por isso, eventual direito indenizatório
depende da efetiva demonstração dos prejuízos experi-
mentados pelo titular do direito em relação ao qual se

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 72



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 73

cidas pela servidão de energia elétrica ao gozo do pré-
dio serviente, do qual são proprietários. 

Para tanto, alegam primordialmente que a referida
servidão não respeitou as exigências legais, mormente o
procedimento devido para a forma de sua constituição. 

Pois bem, importa anotar inicialmente que servidão
administrativa 

é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre
imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade
pública ou por seus delegados, em favor de um serviço
público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed.
2007, p.136/137). 

Constitui exemplo corriqueiro dessa modalidade
especial de intervenção na propriedade privada por par-
te do poder estatal, quando assim o exigir o interesse
público, a passagem de fiação elétrica, de aquedutos,
oleodutos, gasodutos dentre outros. 

Necessário anotar ainda que 

a servidão administrativa não se confunde com a desapro-
priação porque o proprietário do bem conserva sua pro-
priedade. Ou seja, se a utilização do bem em favor da cole-
tividade importar em cerceamento ao uso do bem de modo
a impedir sua utilização pelo proprietário, será hipótese de
desapropriação. Podemos imaginar o exemplo da constru-
ção de rodovia em propriedade privada. Não há, nesta
hipótese, como o proprietário do bem usar a arda do imóvel
por onde passa a rodovia. A passagem de fiação elétrica, ao
contrário, não obstante importe em restrição ao uso do bem,
não o suprime a ponto de justificar a desapropriação do
bem, sendo bastante que sobre a propriedade seja instituída
a servidão (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito admi-
nistrativo. 2007, p. 792/793). 

Ainda no que toca à servidão administrativa bem
como sua diferença em relação à desapropriação, cum-
pre registrar a precisa lição da doutrina: 

A demanda pelos serviços de energia elétrica se concentra
nos grandes centros urbanos, localizados na maior parte dos
casos, a centenas ou milhares de quilômetros dos locais
onde a energia é gerada. É imperioso, em termos de econo-
mia de recursos e de eficiência do sistema, que se busque
reduzir a distância entre o local da produção e o destino da
transmissão. Isto importa em traçar uma linha entre esses
dois pontos e, por essa linha, fazer passar a fiação elétrica,
cuja redução de custos e eficiência interessa a toda a
sociedade. Inconcebível além de desnecessário, que se
tenha de desapropriar os imóveis ao longo de todo o trecho
por onde a fiação elétrica será conduzida. A partir da idéia
de servidão de trânsito, de origem civilista, institui-se a
servidão administrativa ao longo de todo o trecho por onde
irá passar a rede de transmissão da energia elétrica, e, se
essa passagem importar em danos e prejuízos aos proprie-
tários, será ele indenizado (ob. cit., p. 793). 

Daí inequívoco configurarem as servidões adminis-
trativas ônus reais impostos à propriedade privada para
promoção de comodidades coletivas que ultrapassam o

interesse particular do titular da propriedade, que, em
princípio, somente será indenizado caso tenha suportado
algum prejuízo, e não pela simples existência da limitação. 

Frise-se que a instituição da servidão administrativa
será efetivada por acordo ou, em caso de resistência do
proprietário, por sentença judicial, devendo sempre ser
observadas no que couber as normas pertinentes à
desapropriação (art. 40 do Decreto-lei 3.365/41). Insta
enfatizar ainda que não podem ser ignoradas as hipóte-
ses em que a Administração nem celebrou acordo com o
proprietário nem observou as formalidades necessárias à
implementação da servidão administrativa, o que, como
ensina José dos Santos Carvalho Filho, implicaria o uso
manu militari da propriedade, situação que chega até
mesmo a se assemelhar à desapropriação indireta. Ou
seja, caso a servidão administrativa seja instituída 

pelo Poder Público sem o consentimento do particular ou
sem a instauração da necessária ação judicial, restaria ca-
racterizada situação que poderíamos denominar; por analo-
gia com a desapropriação indireta, de servidão administrati-
va de fato ou indireta. 

Registre-se que, se 

situação resultante da servidão administrativa indireta se tor-
nar fato consumado, insuscetível de ser desconstituída em
razão dos benefícios proporcionados à coletividade, cabe ao
proprietário do imóvel o direito de propor a ação judicial
pleiteando a necessária indenização (FURTADO, Lucas
Rocha. Curso de direito administrativo. 2007, p. 794). 

Todavia, na espécie dos autos, conforme se obser-
va pelo documento (cópia) juntado à f. 120, houve
expresso consentimento de passagem no ano de 1994
pelo antigo proprietário do imóvel, Sr. Sebastião
Quintino da Rosa, cujos herdeiros, ao que se infere, fi-
guraram como vendedores no negócio jurídico por meio
do qual teriam os demandantes adquirido o domínio do
bem em questão. Por isso, não há falar na hipótese de
desapropriação indireta, de modo que eventual direito
indenizatório depende da demonstração dos prejuízos
experimentados pela propriedade em decorrência da
servidão administrativa. 

Isso porque a 

regra reside em que a servidão administrativa não rende
ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provo-
ca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o direito
real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser
indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É
bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A
ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que
a servidão não produz qualquer prejuízo (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo.
14. ed., 2005, p. 620). 

Desse modo, insta analisar a prova pericial realizada,
cujas conclusões devem ser interpretadas em consonância
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com o instituto da servidão administrativa, e não de
forma isolada. Isso porque, quando se trata de analisar
se houve ou não prejuízos, é necessário ter-se em
consideração a normal exploração econômica do
imóvel, não sendo lícito, na consagrada lição de Hely
Lopes Meirelles, para analisar a ocorrência de prejuí-
zos, negligenciar a forma como é utilizado em detri-
mento daquela que poderia ser, ou tampouco na cogi-
tação de hipóteses que via de regra são excepcionais,
tal qual o possível desencadeamento de incêndios em
épocas de seca.

Por isso, na espécie não há falar em prejuízos que
justifiquem qualquer direito indenizatório. Observe-se ter
a prova pericial reconhecido que na área da servidão
está implantado o cultivo de milho e mandioca, poden-
do ainda ser implementadas outras espécies de pequeno
porte, tais quais feijão, morango, batata, dentre outros.
Frise-se que as restrições apontadas pela prova pericial
dizem respeito ao cultivo de eucalipto e outras culturas
de grande porte, que, todavia, não fazem parte da explo-
ração normal e corriqueira do imóvel, que é aquela que
deve ser considerada para fins de constituição do direito
indenizatório. 

Demais, não pode ser negligenciado qual foi o cri-
tério adotado pelo perito para fins de calcular o prejuízo
que teria sido experimentado pelo proprietário. O perito
registrou que o valor do prejuízo seria o próprio valor da
área de servidão, tal qual se tratasse do instituto da desa-
propriação indireta. Todavia, quando o que está em
pauta é a servidão administrativa, 

a indenização nunca poderá corresponder ao valor do imó-
vel em si, uma vez que a intervenção não acarretou a perda
da propriedade. Irreparável, pois, a decisão no sentido de
que, ‘como não há perda do domínio, mas passa a ser ele
onerado pela utilização pública, a indenização não deve
corresponder ao valor do bem, mas deve compensar as
restrições impostas’. De fato, evidencia-se, sem qualquer
dificuldade, que o valor do imóvel não pode mesmo ser
idêntico àquele que visa a indenizar apenas sua utilização
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito
administrativo. 14. ed. 2005, p. 620).

Assim não há falar no direito indenizatório, como,
aliás, votei recentemente na Apelação n° 1.0106.06.
024637-3/002, cujo Relator foi o ilustre Des. Marcelo
Rodrigues, assim ementada: 

Apelação cível. Ação ordinária. Servidão administrativa.
Rede elétrica em imóvel rural. Prova do prejuízo. Alteração
da destinação do imóvel e desvalorização da área remanes-
cente. Inocorrência. Indenização indevida. Recurso provido.
- Ausente a prova do prejuízo efetivo com a servidão admi-
nistrativa, seja pela desvalorização da área remanescente,
seja pela impossibilidade de utilização do imóvel para a sua
destinação normal, inexistente o dever indenizatório. 

Isso posto, dou provimento ao recurso de apela-
ção, para reformar a r. sentença fustigada e julgar impro-
cedente o pedido indenizatório. 

Custas recursais, pela parte apelada, suspensa a
exigibilidade do pagamento, por ter-lhe sido deferido o
benefício da justiça gratuita. 

Custas processuais e honorários advocatícios fixa-
dos em R$400,00 (quatrocentos reais) pela parte autora,
restando suspensa a exigibilidade do pagamento, por
ter-lhe sido deferida a justiça gratuita. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Ao exame
que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão e desfe-
cho que deu S. Ex.ª, na qualidade de Relatora, mostran-
do-se necessária a reforma da sentença, para julgarem-
se improcedentes os pedidos da inicial. 

Necessário apenas destacar que, no caso em
exame, os autores adquiriram a propriedade do bem
objeto do feito no ano de 2002 (f. 10), quando, há
muitos anos, já existia a rede elétrica passando pelo
imóvel, tal como confirmado na perícia à f. 142. 

Restou esclarecido ainda que os proprietários não
são os mesmos da época da instalação da rede elétrica,
motivo pelo qual não assiste aos autores o direito à inde-
nização pleiteada, visto que nenhuma alteração ocorreu
no imóvel, desde então. 

Dessa maneira, acompanho o voto da eminente
Des.ª Relatora. 

DES. DUARTE DE PAULA - Peço vista. 

DES. DUARTE DE PAULA - O julgamento deste feito
foi adiado na sessão do dia 1º.04.2009, a pedido do
Des. Vogal, quando, então, Relatora e Revisor davam
provimento. 

DES. DUARTE DE PAULA - Tive vista dos autos e
neles pude verificar que os apelados são proprietários de
terreno por onde passa uma rede de energia elétrica e
que, por entenderem estar a limitar o uso de seu imóvel,
devem ser indenizados, em constituída a servidão admi-
nistrativa. No entanto, ao que verifico, o antigo proprie-
tário em 1994 assentiu expressamente com a constitui-
ção da servidão e não há, nestes autos, prova alguma de
prejuízo suportado, quer por aquele proprietário, quer
pelos atuais. 

Ademais, o laudo pericial acrescenta a inexistência
de qualquer prejuízo imposto pela servidão, quando afir-
ma não ocorrer a desvalorização do imóvel e continua
sendo normalmente utilizado. 

Assim, entendo correto o entendimento da ilustre
Relatora, que referendo totalmente para acolher o apelo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO APELO. 

. . .
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ISS - Construção civil - Base de cálculo - 
Custo do serviço - Totalidade - Voto vencido

Ementa: Direito tributário. Sociedade de construção civil.
Base de cálculo. Totalidade do custo do serviço. 

- As sociedades de construção civil são contribuintes do
ISSQN, e a base de cálculo para a incidência do impos-
to é o custo do serviço em sua totalidade.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00003355..0044..003388338899-11//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee AArraagguuaarrii - AAppeellaannttee:: LLaaffaarrggee BBrraassiill SS..AA.. -
AAppeellaaddoo:: MMuunniiccííppiioo ddee AArraagguuaarrii - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAARRRREEIIRRAA
MMAACCHHAADDOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, em negar
provimento ao recurso, vencido o Vogal.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2009. - Carreira
Machado - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. João
Henrique Café de Souza Novais.

DES. CARREIRA MACHADO - Sr. Presidente. Ouvi,
com muita atenção, as palavras do ilustre advogado,
trago voto escrito e passo à sua leitura.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por Lafarge Brasil S.A. contra sentença de f. 143/150,
proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca
de Araguari, que, nos autos da ação ordinária declara-
tória de efeito condenatório, com pedido de antecipação
de tutela proposta contra o Município de Araguari, jul-
gou improcedente o pedido inicial e condenou a empre-
sa ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, corrigido a
partir do ajuizamento.

A tutela antecipada foi parcialmente deferida, a fim
de determinar que a autora recolha o imposto devido da
forma disposta no art. 9º do Decreto-lei 406/68 (f. 84/85).

Sustenta a apelante, f. 159/170, em preliminar,
que a sentença é nula, por violação ao art. 458 do CPC
e art. 93, X, da Constituição Federal; no mérito, que a
incidência do ISS se encontra submetida ao crivo e aos
limites fixados na lei complementar, de modo que a
cobrança do ISS deve sempre pautar-se pelo disposto na
lei complementar federal, representada pelo disposto no
Decreto-lei 406/68 e sua alterações pela Lei Comple-
mentar 116/2003; que tem por atividade a prestação

dos serviços de concretagem de obras de construção
civil, sendo contribuinte de ISSQN; que da base de cál-
culo do referido tributo tem que ser deduzido o valor dos
materiais fornecidos pelo prestador de serviços, sem
impor qualquer condição, de acordo com o disposto no
art. 9º do Decreto-lei nº 406/68 e no art. 7º da LC
116/03; que a legislação municipal (art. 49 da Lei
1.862), ao permitir a dedução, incluiu nova condição -
que os materiais fornecidos tenham sido utilizados pelo
prestador de serviços fora do local de sua prestação; que
tal exigência é descabida, já que ausente a comprovação
de que os ditos materiais teriam sido por ela produzidos
fora do local de prestação de serviços; que o STF e o
TJMG têm reiteradamente decidido que o ISSQN não
incide sobre o valor dos materiais utilizados na prestação
de serviços de concretagem.

Almeja seja declarada a nulidade do julgado ou,
no mérito, que seja reformada a sentença, invertendo-se
os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, f. 175/179, pugnando pela
manutenção da sentença.

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de
Justiça, visto que esta reiteradamente reputa desnecessá-
ria sua intervenção neste tipo de feito, nos termos da
Recomendação nº 01/2001 do Conselho Superior do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Conheço do recurso porque presentes seus requisi-
tos de admissibilidade.

A preliminar arguida pela apelante, referente a
omissão no julgado, confunde-se com o mérito, razão
pela qual farei análise conjunta.

A discussão dos autos restringe-se na possibilidade
ou não de dedução da base de cálculo do ISSQN dos
valores relativos aos materiais fornecidos na execução
dos serviços.

As empresas de construção civil são contribuintes
do ISSQN, e a base de cálculo para a incidência do
imposto é o custo do serviço em sua totalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona nesse sentido:

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Serviço de
concretagem. Construção civil. ISS. Base de cálculo. Súmula
167/STJ. Bitributação. Reexame de provas. Súmula 07/STJ.
I - ‘O fornecimento de concreto, por empreitada, para cons-
trução civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras
acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-
se apenas à incidência do ISS’ (Súmula 167/STJ).
II - Consoante jurisprudência desta Corte, não se admite
subtrair da base de cálculo do tributo o montante referente
às subempreitadas e aos materiais utilizados.
III - No que se refere à questão da bitributação, a análise do
recurso especial enseja o reexame do substrato fático conti-
do nos autos, uma vez que o Tribunal a quo decidiu que não
havia comprovação nos autos de que os valores subtraídos
sofreram incidência de outro imposto. Incidência à hipótese
da Súmula 07/STJ.
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IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 661.
163/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 08.11.2005, DJ de 19.12.2005, p. 223.)

Agravo regimental no recurso especial. Tributário. Ausência
de prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF.
Construção civil. Imposto sobre serviços. Base de cálculo.
Preço do serviço. Impossibilidade de exclusão dos valores
referentes a materiais.
1. De fato, não houve apreciação, pelo Tribunal de origem,
do dispositivo de lei apontado pela recorrente como violado,
o que impossibilita o julgamento do recurso nobre, por
ausência de prequestionamento, conforme dicção da
Súmula 282/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão fede-
ral suscitada’.
2. Segundo a jurisprudência uniforme desta Corte Superior,
as empresas do ramo da construção civil são contribuintes
do ISS, não sendo admitido subtrair da base de cálculo do
tributo o montante referente às subempreitadas e aos mate-
riais utilizados pela construtora.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 621.
484/SP, Rel.ª Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julga-
do em 20.10.2005, DJ de14.11.2005, p. 188.)

Recurso especial - Alíneas a e c - Tributário - ISS - Constru-
ção civil - Base de cálculo - Inclusão do valor dos materiais
de construção empregados e pagamentos a subempreiteiros
- Precedentes - Ausência de eiva no julgado e de prequestio-
namento do art. 9º, § 2º, do Decreto-lei nº 406/68 -
Divergência jurisprudencial configurada. - A Primeira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de
apreciar caso análogo ao dos presentes autos e chegou à
conclusão de que ‘há de se qualificar a construção civil
como atividade de pertinência exclusiva a serviços, pelo que
‘as pessoas (naturais ou jurídicas) que promoverem a sua
execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência de ISS,
em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade
(como máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais, peças,
etc.) não devem ser tipificados como mercadorias sujeitas a
tributo estadual’ (José Eduardo Soares de Melo, in
Construção civil - ISS ou ICMS?, in RDT 69, p. 253,
Malheiros) (EREsp 149.946/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel.
para o acórdão Min. José Delgado, DJU de 20.03.2000).
Na mesma esteira, dentre outros, o REsp 256.210/MG, Rel.
Min. José Delgado, DJU de 25.09.2000.
Deveras, se as empresas de construção civil não são con-
tribuintes do ICMS, imposto estadual incidente sobre a circu-
lação de mercadorias, conceito que não se ajusta aos
insumos utilizados para a construção de edifícios e outros, os
materiais adquiridos com essa finalidade devem compor a
base de cálculo do ISS.
O mesmo diga-se em relação ao pagamento efetuado a ter-
ceiros, in casu, as subempreitadas. Consoante explicita
Bernardo Ribeiro de Moraes, ‘subempreitada é denomi-
nação que se oferece à empreitada menor, isto é, à emprei-
tada secundária. Por meio de subempreitadas são executa-
dos trabalhos parcelados, contratados pelo empreiteiro
construtor. [...]. Em referência ao ISS, é irrelevante saber se o
empreiteiro maior executa pessoalmente a obra pactuada ou
se incumbe a terceiros para realizá-la. Ambas as formas de
serviços’ (empreitada maior ou empreitada menor) são
alcançadas pelo ISS (in Doutrina e prática do imposto sobre
serviços. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975).
No tocante à alegada ofensa ao art. 9º, § 2º, do Decreto-lei
nº 406/68, impõe-se o não-conhecimento do recurso ante

a ausência de prequestionamento, entendido como o
necessário e indispensável exame da questão pelo v. acór-
dão recorrido.
Recurso especial conhecido, em parte, e, na parte conheci-
da, provido para determinar a inclusão na base de cálculo
do ISS dos materiais de construção empregados na cons-
trução civil e pagamentos efetuados a subempreiteiros. (REsp
328.427/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma,
julgado em 04.11.2003, DJ de 02.02.2004, p. 301.)

O Decreto-lei nº 406/68 foi recepcionado pela
Constituição da República, gozando do status de lei com-
plementar, o que significa que suas regras devem estar
absolutamente conformadas ao novo suporte de validade,
expresso ou tácito, da nova ordem constitucional.

Bem entendido: a legislação anterior à Constitui-
ção nova somente continuará a ter vigência se não a
contrariar em seus princípios e regras.

Assim, o Decreto-lei nº 406/68 não contém nenhu-
ma incompatibilidade com a Constituição ao definir o
fato gerador do ISSQN. A base de cálculo está definida
no caput do art. 9º do referido decreto-lei, e aí também
não se apresenta qualquer incompatibilidade com a nor-
ma fundamental de validade, a Constituição da Re-
pública (verbis):

“Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.”

O § 2º desse artigo prevê a dedução da qual a
apelante quer beneficiar-se:

§ 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19
e 20 da lista anexa o imposto será calculado sobre o preço
deduzido das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador de
serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.

O § 2º do art. 9º do DL 406/68 cuida de regra de
isenção, matéria que, in casu, somente o Município pode
dispor a respeito, por força do art. 151, III, da Constituição
da República, instituidor do princípio segundo o qual “só
poderá isentar quem pode tributar”, i.e., as isenções só
poderão ser concedidas mediante lei emanada do
Legislativo competente: para tributos do Estado, lei esta-
dual; do Município, lei municipal (cf. ICHIHARA,Yoshiaki.
Direito tributário na nova Constituição. 1989, p. 117).

A Lei Complementar nº 116/03, agora vigente e
aplicável ao caso ora em análise, da mesma maneira
que o Decreto-lei 406/68, prevê e permite a dedução
dos materiais na base de cálculo do ISS a pagar, em seu
art. 7º:

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista
anexa forem prestados no território de mais de um
Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o
caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de
qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao
número de postes, existentes em cada Município.
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§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar.

Cabe transcrever referidos itens da Lista Anexa:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subem-
preitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica
e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, per-
furação de poços, escavação, drenagem e irrigação, terra-
planagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços)
[...]
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios,
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimen-
to de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços,
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao
ICMS).

Todavia, sua realidade não difere daquela vivida
pelo Decreto-lei 406, sendo o dispositivo supracitado da
lei complementar acima transcrita incompatível, do
ponto de vista material, com o regime jurídico tributário
disciplinado na Constituição da República.

Dessa forma, padece de inconstitucionalidade o
art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar 116/03.

Aliomar Baleeiro disciplina:

A Constituição de 1988 vedou à União conceder isenção de
tributo estadual ou municipal, conforme art. 151, III, exceção
feita às exportações de serviços para o exterior (art. 156, §
3º, II). Assim, não mais subsistem as isenções referidas no
Dec.-lei nº406/68 ou em outra lei federal relativamente ao
imposto municipal sobre serviços. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro Editora Forense,
2003, p. 507.)

Cumpre lembrar que a questão ora ventilada não
constitui definição ou fixação de tributo, de base de cál-
culo ou de fato gerador, matérias essas de competência
de lei complementar federal, nos termos do art. 146, III,
da Constituição da República.

Na esteira dos posicionamentos dos Tribunais Su-
periores, entendo que, ao contrário da posição defendi-
da pela empresa apelante, não cabe, para efeitos de cál-
culo do ISSQN a ser pago pela empresa de concreta-
gem, a dedução do valor dos materiais e insumos utiliza-
dos no decorrer do processo que leva à efetiva prestação
do serviço em questão. Esses materiais e insumos fazem
parte da própria essência do serviço, sendo impossível a
prestação do mesmo sem a utilização dos insumos
necessários. Assim, não se poderia cogitar da exclusão
dos mesmos da base de cálculo do imposto.

No entendimento do eg. Superior Tribunal de
Justiça:

Tributário. ISS. Base de cálculo. Dedução. Inclusão ou não
do valor dos materiais de construção empregados por sub-
empreiteira. Súmula nº 167/STJ. Precedentes.
1. Da base de cálculo do ISS não deve ser deduzido o valor
dos materiais de construção utilizados pela prestadora do
serviço.
2. A base de cálculo para apuração do total do tributo de-
vido é o custo do serviço em sua totalidade.
3. Aplicação da Súmula nº 167/STJ: ‘O fornecimento de con-
creto, por empreitada, para construção civil, preparado no tra-
jeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é
prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS’.
4. Precedentes das egrégias 1ª e 2ª Turmas do Superior Tri-
bunal de Justiça.
5. Recurso desprovido. (STJ, REsp 256210/MG, 1ª Turma,
Relator Min. José Delgado, j. 15.08.2000.)

Portanto, torna-se forçoso concluir que apenas lei
municipal de Araguari poderá instituir isenção, total ou
parcial, relativa ao ISS, respeitados os princípios e as
regras instituídos na Constituição, no Código Tributário
Nacional e na Lei Complementar 116/03.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pela apelante.

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Registro ter ouvido,
com atenção, a sustentação oral produzida pelo ilustre
advogado e me ponho de acordo com o Relator.

DES. CAETANO LEVI LOPES - Sr. Presidente. Peço
vênia ao eminente Relator e a V. Ex.ª, como Revisor, para
ousar apresentar uma divergência. Vivemos num país
cuja carga tributária é notoriamente excessiva - ainda há
pouco o Estado de São Paulo reeditou um movimento
nacional nessa luta pela redução da carga tributária
instalando o famoso “impostômetro”, pelo qual se vê
que o brasileiro trabalha de janeiro até quase o final de
maio para pagar tributos, e temos que ter esse cuidado
quando, veladamente, procura-se impingir uma bitribu-
tação e até uma tritributação, e é justamente o caso em
exame, em que o egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que, se a empresa fornecedora de con-
creto põe seus veículos na rua e no trajeto entre o esta-
belecimento e o local da entrega do material esses veí-
culos vão elaborando o concreto, isto é uma prestação
de serviços, e, portanto, a tributação teria como base de
cálculo a totalidade cobrada do adquirente.

Com a devida vênia, e com base até no entendi-
mento do egrégio Supremo Tribunal Federal, não em-
presto a minha adesão a este entendimento - a matéria-
prima e os produtos intermediários empregados na ela-
boração do concreto já foram tributados; o que a empre-
sa concreteira realmente recebe, aufere, é a diferença
entre o que ela cobra do cliente e essas matérias-primas
e produtos intermediários que ela emprega.

Daí, tanto o Decreto-lei nº 406 quanto a já não tão
recente Lei Complementar nº 116/2003, sabiamente,
preveem a possibilidade de dedução, e, sem dúvida, a

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 77



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 200978

nosso aviso, a base de cálculo é só esta diferença que
mencionei entre o que, efetivamente, é cobrado do clien-
te, deduzido ou deduzidos os valores relativos às maté-
rias empregadas.

Então, com esses fundamentos e reiterando o meu
pedido de vênia, dou provimento à apelação e, em con-
sequência, reformo a sentença para julgar procedente a
pretensão inicial, invertidos os ônus da sucumbência.

É como voto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECUR-
SO, VENCIDO O VOGAL.

. . .

gou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade
das duplicatas nº 1.526/B e nº 1.526/C. 

Aduz a apelante (f. 119/127) que razão não assiste
à empresa apelada, tendo em vista que suas alegações
não seriam verdadeiras. E que o ônus de provar a emis-
são das duplicatas em tela foi desincumbido pela apela-
da dentro dos limites de uma operação de factoring.

Afirma que é impossível comprovar em uma típica
relação comercial a remessa ou o recebimento de mer-
cadorias, invocando a necessidade para o caso da inver-
são do ônus da prova. 

Alega que, ao efetuar a compra de todas as dupli-
catas da sacada, a empresa apelada, sempre entrou em
contato com a mesma a fim de certificar-se sobre a liqui-
dez e viabilidade dos títulos. E que, nesses contatos, fun-
cionários da empresa sacada sempre confirmaram a
referida liquidez. 

Informa que as notificações foram feitas à apelada.
E que restaram comprovados nos autos o comunicado,
bem como os documentos emitidos pelo Banco do Brasil,
os quais constam de boletos bancários previamente
enviados, indicando os números das duplicatas, os seus
valores, a data de seus vencimentos, o nome da empre-
sa emitente do título (apelada). 

Assevera que isso seria prova irrefutável da cientifi-
cação da empresa devedora, apelada, da existência de
novo credor da obrigação contratada com segunda
requerida, LM Montagens e Serviços Ltda. 

Ainda, que a empresa apelada sempre manteve
acordos comerciais com a empresa LM, segunda reque-
rida, tendo em vista as relações contratuais e cambiais
estabelecidas pela emissão de duplicatas e venda junto à
empresa apelante. 

Que a cessão de títulos é inegável e não há razão
para a anulação dos títulos in casu, visto ter ocorrido a
cessão de direitos. 

Por fim, requer que seja julgado improcedente o
pedido de anulação dos títulos executivos em questão.
Pugna pela reforma da sentença primeva, sob o argu-
mento de que a referida decisão lhe acarreta prejuízo e
ao mesmo tempo enriquecimento indevido da apelada. 

Contrarrazões às f. 131/135. 
Conheço da apelação visto que presentes os seus

pressupostos recursais. 
Diante da inexistência de preliminares, passo dire-

tamente a analisar o mérito. 
Vislumbro não assistir razão à apelante em seus

argumentos. Restou comprovado nos autos que a elabo-
ração das duplicatas se deu de forma fraudulenta, tendo
em vista a inexistência de aceite, carimbo e assinatura do
emitente dos títulos. 

A emissão das referidas duplicatas ocorreu com
intuito de colocá-las em circulação para levantamento
de valor. 

Ação ordinária de anulação de título - Duplicata
sem aceite - Simulação - Título causal - Credor -

Ônus da prova da validade dos títulos - 
Não comprovação

Ementa: Ação ordinária de anulação de título. Dupli-
catas sem aceite. Simulação. Título causal. Ônus do cre-
dor em provar a validade dos títulos. Não comprovação. 

- Na duplicata mercantil sem aceite, não há que se falar
em abstração do título e autonomia do crédito, que não
se desvincula do negócio subjacente. Assim, apontada
para protesto, alegando o devedor inexistir causa debendi
a justificar emissão do título, ao credor incumbe o ônus de
comprovar a efetiva remessa e o recebimento das mer-
cadorias ou a prestação de serviços. 

Recurso não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00559966..0077..004433776644-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSaannttaa RRiittaa ddoo SSaappuuccaaíí - AAppeellaannttee:: CCaasshh
FFaaccttoorriinngg FFoommeennttoo MMeerrccaannttiill LLttddaa.. - AAppeellaaddoo:: VVaalleelluuxx
IInnddúússttrriiaa EElleettrrôônniiccaa LLttddaa.. - LLiittiissccoonnssoorrttee:: LLMM MMoonnttaaggeennss &&
SSeerrvviiccooss LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO BBIISSPPOO 

AAccóórrddããoo 

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 unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 4 de junho de 2009. - Antônio
Bispo - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANTÔNIO BISPO - A apelante interpôs recur-
so em face da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau, na ação ordinária de anulação de título, que jul-
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Diante disso, depreende-se dos autos que a empre-
sa apelada foi vítima de simulação da segunda empresa
requerida, que foi declarada revel. Esta teria emitido três
duplicatas em nome da apelada junto à apelante, sem a
existência de qualquer negociação entre elas.

O Juiz a quo agiu acertadamente ao determinar
em sua decisão a nulidade das referidas duplicatas. 

O título de crédito em tela é causal, o que a dis-
tingue dos outros títulos de crédito. Por essa qualidade,
constata-se que a duplicata só pode ser emitida em
decorrência de uma compra e venda ou da prestação de
um serviço. 

Para ser considerada válida, a duplicata depende da
participação do sacado, aceitando-a ou expressando, em
documento, o reconhecimento das mercadorias, conforme
determina o art. 15, II, b, da Lei nº 5.474/68, in verbis: 

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será
efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títu-
los executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Códi-
go de Processo Civil, quando se tratar: 
[...]. 
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,
cumulativamente: 
[...]. 
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório
da entrega e recebimento da mercadoria. 

É de se observar, no caso, que se trata de dupli-
catas sem aceite e desacompanhadas de comprovante
de entrega e recebimento das mercadorias ou prestação
de serviço, conforme f. 16/18. 

O Duarte Costa adverte que: 

A duplicata é um título de crédito causal e à ordem, que
pode ser criada no ato da extração da fatura, para circula-
ção como efeito comercial, decorrente da compra e venda
mercantil ou da prestação de serviços, não sendo admitida
outra espécie de título de crédito para documentar o saque
do vendedor ou prestador de serviços pela importância fa-
turada ao comprador ou ao beneficiário dos serviços. 
A duplicata admite o aceite do devedor e não é cópia ou
segunda via da fatura. Nela não se discriminam as mer-
cadorias vendidas ou serviços prestados, o que deve ser feito
na nota fiscal ou na fatura correspondente. [...]. 

E prossegue: 

Embora seja um título causal, não é a duplicata título repre-
sentativo de mercadorias ou de serviços. Exige uma provisão
determinada, que se consubstancia no valor da compra e
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, discrimi-
nados na fatura ou na nota fiscal. Sem tal provisão a dupli-
cata torna-se sem lastro e é chamada de fria (COSTA, Wille
Duarte. Títulos de crédito. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2005, p. 377). 

Assim, possível se concluir que a duplicata só se
torna um título abstrato quando se desvincula do negócio
originário, a partir do aceite, momento em que reconhece
a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. 

Nos presentes autos, não ficou comprovada a exis-
tência de negócio jurídico subjacente, para fins de cobran-
ça, o que deveria ter sido feito pela parte credora. 

Esta tem o dever de colher a assinatura do com-
prador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa
negociada ou da conclusão do serviço prestado. 

A apelante invoca, equivocadamente, a necessi-
dade de inversão do ônus da prova. Porém, não há que
se falar em tal instituto, conforme, inclusive, a brilhante
decisão do Juiz primário. 

Insta salientar que a autora, ora apelada, trouxe
juntamente com inicial, à f. 16, cópia da nota fiscal que
teria dado origem às supostas duplicatas, objeto da lide. 

A referida nota encontra-se sem data de recebi-
mento, bem como sem identificação e assinatura do
recebedor, caracterizando-a como “fria”, o que leva a
crer que não existiu negócio com a segunda requerida
que justificasse sua emissão. 

Não há dúvida de que cabia às rés comprovarem,
através de documentos, a existência do negócio jurídico
para justificar a emissão das duplicatas. Todavia, isso não
ocorreu. 

Ademais, seria extremamente gravoso atribuir à
empresa sacada o ônus de comprovar que nunca comer-
cializou com a emissora, uma vez que para simular a
duplicata basta o CNPJ e o endereço da empresa. 

A jurisprudência é nesse sentido: 

Ação declaratória. Duplicata. Contrato. Prestação de servi-
ço. Emissão irregular. Inexigibilidade do título. Protesto inde-
vido. Cancelamento. - Nos termos do art. 20, § 1º, combi-
nado com o art. 15, inciso II, da Lei 5.474/68, para o saque
da duplicata é imprescindível a comprovação da efetiva
prestação dos serviços contratados, sendo inadmissível a
emissão fundada em notas fiscais que unilateralmente quan-
tificam bonificações que poderiam ser eventualmente conce-
didas em reconhecimento da boa qualidade dos serviços
especificados no contrato. Inexistindo demonstração nos
autos de que a emissão da duplicata se deu de forma regu-
lar, já que não provada a existência da dívida líquida, certa
e exigível no valor do título, diante da negativa do débito
pela devedora, deve ser declarada a inexigibilidade do título
e cancelado o respectivo protesto, posto que indevido. 

Quanto às alegações da apelante de que ocorreu
a cessão de crédito e de que é endossatária de boa-fé,
entendo que, ao protestar o título, a mesma assumiu o
risco de causar prejuízos à apelada. 

E, mais, antes de levar as duplicatas a protesto,
cabia à empresa credora verificar se elas possuíam causa
debendi, além de avaliar a existência de aceite. 

Pelo posto, verifica-se que o protesto foi indevido e
que as referidas duplicatas se encontram irregulares,
necessária será a decretação da nulidade destas, con-
forme decisão em sentença primeva. 

Considerando todos esses fatos, nego provimento
ao recurso, ficando mantida incólume a respeitável sen-
tença recorrida. 
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Custas recursais, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES e
MAURÍLIO GABRIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de abril de 2009. - Vanessa
Verdolim Hudson Andrade - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE -
Trata-se de agravo de instrumento proposto pelo Estado
de Minas Gerais contra Wilson Romualdo da Silva, visan-
do à reforma da decisão do Juiz de primeiro grau de f.
55 (f. 62-TJ), que indeferiu o pedido de disponibilização
da declaração de imposto de renda em envelope lacra-
do, constante nos autos da execução fiscal, direcionado
ao Procurador do Estado. 

Em suas razões recursais, alega o agravante que foi
informado de que as respostas enviadas pela Secretaria
da Receita Federal, relativamente à executada, encon-
tram-se guardadas na Secretaria da comarca, à dis-
posição das partes e do Juízo. Informa que a comarca é
muito distante da sede da Procuradoria Regional do
Estado localizada em Ipatinga. Alega que o conteúdo da
declaração do imposto de renda faz parte da decisão
judicial que o disponibilizou ao Procurador do Estado,
portanto, a declaração do imposto de renda deve acom-
panhar os autos da execução fiscal. Alega ainda que o
deferimento do pedido encontra guarida na norma que
exige a intimação pessoal, nos princípios da indisponi-
bilidade do interesse público, da eficiência, da celeri-
dade e da economia processual. Aduz que não há justi-
ficativa legal a amparar a decisão recorrida, que inde-
feriu pedido de disponibilização da declaração do
imposto de renda em envelope lacrado. 

O agravado ainda não compõe a lide. Recebo o
agravo no efeito devolutivo. 

Conheço do agravo de instrumento, presentes os
pressupostos de admissibilidade. 

O agravante se insurge contra a decisão que inde-
feriu o pedido de disponibilização do envelope lacrado
com a declaração de imposto de renda do agravado nos
autos da execução fiscal. 

Conforme se verifica dos autos, o envelope com as
declarações do imposto de renda do agravado encontra-
se disponível ao agravante na Secretaria do Juízo de
Manhuaçu. 

O agravante alega que a Comarca de Manhuaçu
fica a uma distância de 164,84 km da sede da
Procuradoria Regional do Estado em Ipatinga, motivo
pelo qual as informações da declaração do imposto de
renda devem ser disponibilizadas diretamente ao
Procurador, o que vai de encontro aos princípios da efi-
ciência e da indisponibilidade do interesse público. 

O art. 198 do Código Tributário Nacional estabe-
lece o sigilo fiscal proibindo a divulgação, para qualquer

Sigilo fiscal - Requisição de informações -
Receita Federal - Deferimento - Informações

disponíveis - Secretaria do Juízo - Juntada ao
processo - Fornecimento de cópias -

Impossibilidade - Instrução nº 253/96 da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Minas Gerais

Ementa: Sigilo fiscal. Requisição de informações. Receita
Federal. Deferimento. Informações disponíveis na Secre-
taria do Juízo. Impossibilidade de juntada ao processo e
de fornecimento de cópias à parte. 

- A fim de se resguardar o sigilo das informações
prestadas pela Receita Federal, as informações devem
ser mantidas na Secretaria do Juízo, não sendo prudente
que sejam fornecidas diretamente ao Procurador do
Estado ou juntadas ao processo, uma vez que o sigilo fis-
cal e o bancário são garantias constitucionais. 

- A Instrução nº 253/96, de 11.04.96, da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, visando evi-
tar a quebra do sigilo fiscal e respeitar a privacidade de
cada um, estabelece que ‘A declaração de imposto de
renda requisitada pelo juízo à Receita Federal dentro dos
autos deverá ser arquivada pelo escrivão, por ordem
alfabética, de modo a permitir ao advogado da parte
interessada a sua leitura e anotações pertinentes e
necessárias à regular tramitação do feito, sendo vedada
a extração de cópia pela parte. Ao processo deverá ser
juntado o ofício que encaminhou a declaração, intiman-
do-se a parte sobre o recebimento da cópia da decla-
ração, vedado o acesso a terceiros estranhos à lide’. 

AGRAVO DDE IINSTRUMENTO NN° 11.0394.06.059392-55/001 -
CCoommaarrccaa ddee MMaannhhuuaaççuu - AAggrraavvaannttee:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddoo:: WWiillssoonn RRoommuuaallddoo ddaa SSiillvvaa - RReellaattoorraa::
DDEESS..ªª VVAANNEESSSSAA VVEERRDDOOLLIIMM HHUUDDSSOONN AANNDDRRAADDEE 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 80



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 81

fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários,
de qualquer informação, conforme ali expressamente
consta. Abrange informações sobre rendas e bens, sobre
a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos
ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades.

O sigilo, tanto o fiscal como o bancário, contem-
pla a tutela de questões fundamentais da cidadania,
abrangendo ainda 

a proteção das áreas recônditas da personalidade, pressu-
posto para fruição de outros direitos humanos, como a liber-
dade, propriedade e a segurança, etc. (Estudos e pareceres
- direito público. Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 59). 

Alexandre de Moraes anota que: 

as informações relativas ao sigilo fiscal somente poderão ser
devassadas em caráter excepcional e nos estritos limites
legais, pois as declarações prestadas para fins de imposto de
renda revestem-se de caráter sigiloso, e somente motivos
excepcionais justificam a possibilidade de acesso por ter-
ceiros, havendo necessidade de autorização judicial, no
interesse da Justiça, ou ainda, nos casos de assistência
mútua entre as Fazendas Públicas da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (Direito constitucional. 6. ed., São
Paulo: Atlas, 1999, p. 82/83). 

Não ocorre, aqui, qualquer motivo excepcional,
não justificando a exceção mero intuito de maior confor-
to ou conveniência do Procurador, que não se confunde
com o interesse público. 

Embora a Comarca de Manhuaçu esteja a 164,84
km de Ipatinga, esta distância não impossibilita o agra-
vante de obter as informações das declarações do
imposto de renda que se encontram naquela comarca. 

Esse procedimento visa garantir o sigilo das infor-
mações prestadas pela Receita Federal, a fim de que ter-
ceiros não tenham acesso às mesmas. 

O fato de a Procuradoria Regional de Ipatinga res-
ponsabilizar-se por várias comarcas não significa a neces-
sidade de deslocamento do Procurador a todas elas, uma
vez que as informações a respeito do imposto de renda
são fornecidas em casos excepcionais, e não em todos os
processos, nem a dispensa de respeitar o sigilo fiscal. 

Ademais, a espécie é regulamentada em nosso Es-
tado e deve ser observada a Instrução nº 253/96, de
11.04.96, da Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe
acerca do procedimento que deverá ser adotado quan-
do do recebimento das cópias das declarações do
imposto de renda, o que visa evitar a quebra do sigilo fis-
cal. Confira-se: 

A declaração de imposto de renda requisitada pelo Juízo à
Receita Federal dentro dos autos, deverá ser arquivada pelo
escrivão, por ordem alfabética, de modo a permitir ao advo-
gado da parte interessada a sua leitura e anotações perti-
nentes e necessárias à regular tramitação do feito, sendo
vedada a extração de cópia pela parte. 

Ao processo deverá ser juntado o ofício que encaminhou a
declaração, intimando-se a parte sobre o recebimento da
cópia da declaração, vedado o acesso a terceiros estranhos
à lide.

Assim sendo, não se encontra presente o fumus
boni iuris a ensejar o provimento buscado. 

Com tais considerações, nego provimento ao agra-
vo de instrumento. 

Custas recursais, pelo agravante, na forma da lei. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Ação monitória - Nota promissória - Endosso
póstumo - Notificação do devedor - Ausência -

Cessão de crédito - Ilegitimidade ativa

Ementa: Ação monitória. Nota promissória. Endosso
póstumo. Notificação do devedor. Ausência. Cessão de
crédito. Ilegitimidade ativa. 

- Sendo o endosso posterior ao protesto ou posterior ao
prazo para a medida, produz apenas os efeitos de uma
cessão ordinária de crédito. 

- De conformidade com o art. 290 do atual Código Civil,
antigo art. 1.069 do Código Civil de 1916, a cessão de
crédito não tem validade em relação ao devedor, senão
quando este é devidamente notificado. 

Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00448811..0077..007766881155-77//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee PPaattrrooccíínniioo - AAppeellaannttee:: JJaaiirr NNuunneess - AAppeellaannttee
aaddeessiivvoo:: MMaarrcceelloo OOlliivveeiirraa NNuunneess - AAppeellaaddooss:: JJaaiirr NNuunneess,,
MMaarrcceelloo OOlliivveeiirraa NNuunneess - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª EEVVAANNGGEELLIINNAA
CCAASSTTIILLHHOO DDUUAARRTTEE 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO
PRINCIPAL E JULGAR PREJUDICADO O ADESIVO. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2009. - Evangelina
Castilho Duarte - Relatora. 
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Produziu sustentação oral, pelo apelante principal,
o Dr. Cantinila Bezerra de Carvalho e assistiu ao julga-
mento, pelo apelante adesivo, o Dr. Rafael Antônio Paula
de Almada. 

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Ouvi
com atenção a sustentação oral proferida da tribuna e
registro, ainda, ter recebido memorial apresentado pelo
apelante adesivo. 

Tratam os autos de embargos à ação monitória
fundada em nota promissória prescrita, ao argumento de
ser o embargado carecedor de ação, ante sua ilegitimi-
dade ativa para propor a ação, em razão de ter recebido
o título através de endosso tardio, ou póstumo. 

O embargante alegou que a nota promissória foi
endossada ao embargado após o esgotamento do prazo
prescricional, não tendo ocorrido a necessária notifi-
cação do devedor, o que implica sua ilegitimidade pas-
siva, ressaltando que o endossante é o único legitimado
para figurar no pólo passivo da presente demanda. 

Alega ter ocorrido a compensação do seu débito
com o débito do endossante da nota promissória, salien-
tando haver má-fé do cedente para burlar a compen-
sação dos débitos, apontando, ainda, a cobrança incor-
reta de juros de mora. 

A r. decisão recorrida julgou parcialmente
procedentes os embargos, apenas para afastar os juros
incidentes antes da citação, condenando o embargante
ao pagamento da importância de R$39.222,12, acresci-
da de correção monetária e de juros de 1% ao mês,
desde a da citação. 

Ademais, condenou cada uma das partes a arcar
com 50% das custas processuais e com os honorários
advocatícios de seus próprios patronos. 

O apelante principal pretende a reforma da
decisão de 1º grau, reiterando os termos dos embargos. 

Enfatiza ter ocorrido má-fé do endossante e do
embargado, que agiram com vistas a evitar a compen-
sação de créditos antes negociada. 

Requer o provimento do recurso, para que seja jul-
gado extinto o processo sem resolução de mérito, com a
condenação do apelado ao pagamento de custas de
sucumbência. 

Sucessivamente, pretende seja reconhecida a ocor-
rência de cessão de crédito, para que se possibilite a
oposição de todas as defesas ao endossante, reco-
nhecendo-se a compensação de créditos. 

O apelante adesivo pretende a reforma do julga-
do, alegando que os juros de mora devem ser computa-
dos desde a data do vencimento do título. 

A sentença recorrida foi publicada em 27 de agosto
de 2008, vindo a apelação principal em 11 de setembro,
no prazo recursal, acompanhada do devido preparo.

O apelante adesivo foi intimado para apresentar
contrarrazões em 24 de setembro de 2008, vindo seu re-
curso em 9 de outubro, também no prazo legal, e acom-
panhado do devido preparo. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para conhe-
cimento dos recursos. 

I - Recurso principal. 
1.1 - Carência de ação. 
A ação monitória, à inteligência do art. 1.102a do

CPC, compete a quem pretender, com base em prova es-
crita sem eficácia de título executivo, pagamento de so-
ma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determi-
nado bem móvel. 

Ao embargar a monitória, o devedor instaura um
procedimento incidental de natureza cognitiva exaurien-
te, sujeito ao procedimento comum, competindo-lhe,
portanto, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
seu direito. 

Compulsando os autos, f. 07, verifica-se que a pre-
sente ação monitória se funda em nota promissória emi-
tida pelo embargante/apelante principal, em favor de
Joaquim Nunes, com vencimento em 8 de agosto de
2004, e endossada ao embargado, Marcelo de Oliveira
Nunes, em 4 de setembro de 2007. 

Desse modo, constatada a existência de endosso em
favor do embargado, este teria, em princípio, legitimidade
para compor o pólo ativo da presente demanda.

Entretanto, verifica-se que a nota promissória foi
repassada ao embargado em 4 de setembro de 2007,
após a prescrição do título e após o prazo para seu
protesto, caracterizando-se, assim, a mera cessão civil,
em razão de haver endosso póstumo ou tardio. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Se o endosso foi dado após o protesto ou após o prazo para
se fazer o protesto, tal endosso produz apenas os efeitos de
uma cessão ordinária de crédito. (COSTA, Wille Duarte.
Títulos de crédito. 2. ed. revista e atualizada. Belo Horizonte:
Del Rey, 2005, p.180.) 

Ressalte-se que o prazo para protesto da nota
promissória é de dois dias úteis seguintes àquele em que
a nota é pagável, por aplicação do art. 77, cumulado
com art. 44 do Decreto 57.663. 

De conformidade com o art. 290 do atual Código
Civil, que reproduziu o art. 1.069 do Código Civil de
1916, a cessão de crédito não tem validade em relação
ao devedor, senão quando este é devidamente notificado.

Embora a lei não exija uma formalidade específica
para a notificação, no caso dos autos, constata-se que o
apelante principal/embargante alegou não ter tomado
conhecimento da ocorrência da cessão do crédito, afir-
mação que não foi impugnada pelo embargado. 

Desse modo, a cessão de crédito não surtiu qual-
quer efeito em relação ao apelante principal, sendo o
apelado, portanto, parte ativa ilegítima para pleitear o
pagamento do débito estampado na nota promissória. 
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Nesse sentido, é a jurisprudência: 

Agravo de instrumento. Cessão de crédito. Necessidade de
notificação do devedor para reconhecimento da ilegitimi-
dade passiva. - A legitimidade passiva ad causam decorre do
fato de ser o réu a pessoa indicada, em caso de procedên-
cia da ação, para suportar os efeitos oriundos da sentença.
A cessão de crédito só surte efeitos contra o devedor se lhe
foi dada ciência dela; descumprida essa exigência legislati-
va, o cedente não fica desincumbido da responsabilidade
contratual assumida. (TAMG-3ª Câmara Cível, Agravo de
Instrumento 355306-8, Rel. Juiz Wander Marotta, data de
julgamento 06.02.2002.) 

Embargos do devedor. Execução intentada por cessionário
de credito. Ausência de notificação formal da cessão ao de-
vedor. Art. 1.069 da Lei nº 3.071/1916, vigente a época do
negócio. -Falece legitimidade para a execução ao cessio-
nário de crédito cujo direito não tem eficácia perante o deve-
dor. Sentença mantida, embora por fundamento diverso.
Apelo improvido. (TJRS - Apelação Cível nº 70005896154,
20ª Câmara Cível, Rel. José Conrado de Souza Júnior,
30.04.2003.) 

Cumpre ressaltar que a citação válida não supre a
notificação do devedor, uma vez que esta deve ocorrer à
época da cessão do crédito, para se evitar que o deve-
dor pague a dívida àquele que deixou de ser seu credor. 

Dessarte, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa
do apelado para pleitear o pagamento do débito estam-
pado na nota promissória, uma vez que o endosso foi reali-
zado após a prescrição do título, aliado ao fato de não ter
sido notificado o apelante acerca da cessão do crédito. 

II - Recurso adesivo. 
Em vista do julgamento proferido no recurso prin-

cipal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso

interposto por Jair Nunes, para acolher os embargos à
ação monitória aviada por Marcelo Oliveira Nunes, jul-
gando extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, VI, CPC, condenando o apelante
adesivo ao pagamento de custas processuais, inclusive
recursais, e honorários advocatícios ao patrono do
apelante principal, arbitrados em R$1.000,00. 

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Também ouvi com
atenção o ilustre advogado e estou acompanhando a
Relatora. 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Acuso ter rece-
bido memorial da lavra tanto do apelante adesivo quanto
da lavra do escritório do douto causídico agora na tribuna. 

Estou acompanhando na íntegra o voto da em.
Des.ª Relatora. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
PRINCIPAL E JULGARAM PREJUDICADO O ADESIVO. 

. . .

Ação cominatória - Obrigação de fazer -
Indenização - Dano moral - Dano material -

Pedido de antecipação de tutela - Cumulação de
ações - Instituição particular de ensino superior -

Registro de diploma no Conselho Regional de
classe - Indeferimento - Ato arbitrário do 

conselho - Fiscalização e reconhecimento de
instituição de ensino superior - Autonomia dos

Estados-membros - Instituição vinculada ao 
sistema estadual de ensino - Reconhecimento do
MEC - Desnecessidade - Regularidade dos cursos

Ementa: Instituição particular de ensino superior. Registro
do diploma no Conselho Regional de Medicina
Veterinária. Impossibilidade do registro. Ato arbitrário do
Conselho Regional. Regularidade do curso ministrado.
Regularidade da documentação fornecida pela universi-
dade. Instituição vinculada ao sistema estadual de ensi-
no. Reconhecimento pelo MEC. Desnecessidade. Possível
conflito de lei objeto de ação direta de inconstitucionali-
dade proposta perante o STF. Inexistência de ato ilícito
praticado pela instituição de ensino superior. Registro
posterior do diploma por ato de revisão do Conselho
Regional de classe, sem a interferência prévia da univer-
sidade. Reconhecimento da regularidade dos cursos.

- Se há recusa por parte do Conselho Regional da cate-
goria, no caso dos autos Medicina Veterinária, em acei-
tar o diploma para concessão do registro profissional,
sem demonstração de irregularidade do curso ou da
instituição educacional que o ministrou, tal ato se carac-
teriza como arbitrário, mormente se a justificativa apre-
sentada reside em interpretação de lei defendida pelo
Procurador-Geral da República, sem força modificativa
da lei vigente, pendente de análise pela Justiça por
decorrência de ação direta de inconstitucionalidade.

- Se a legislação vigente coloca a instituição de ensino
sob a supervisão do governo estadual, não se pode exi-
gir da referida instituição o registro de curso junto ao Ór-
gão Federal, através do MEC, por inexistir obrigato-
riedade para tal, mostrando-se ilegal a exigência feita
pelo Conselho Regional de classe, fato que não configu-
ra qualquer ilícito por parte da universidade que possa
gerar a indenização por dano moral.

- Situação impeditiva do registro do diploma que indepen-
deu de ato omissivo ou comissivo da instituição de ensino. 

- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado pela
instituição de ensino, improcede o pedido de indeniza-
ção por dano moral, mormente se há, posteriormente,
regularidade do registro do diploma junto ao Conselho
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Regional da categoria, em revisão de sua decisão, sem
qualquer interferência da citada instituição de ensino,
presumindo-se regulares todos os atos por ela praticados
anteriormente. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00001166..0088..008811551111-77//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee AAllffeennaass - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) EElliiaannee CCrriissttiinnaa
BBeerrttoollllaa,, 22ºº)) UUnniiffeennaass - UUnniivveerrssiiddaaddee JJoosséé RRoossáárriioo VVeellaannoo
- AAppeellaaddaass:: UUnniiffeennaass - UUnniivveerrssiiddaaddee JJoosséé RRoossáárriioo VVeellaannoo,,
EElliiaannee CCrriissttiinnaa BBeerrttoollllaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. LLUUIIZZ CCAARRLLOOSS
GGOOMMEESS DDAA MMAATTAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM JULGAR PREJUDICADO O PRIMEIRO
RECURSO E DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009. - Luiz Carlos
Gomes da Mata - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Trata-se de
2 (dois) recursos de apelação interpostos, o primeiro por
Eliane Cristina Bertolla, e o segundo por Unifenas -
Universidade José do Rosário Velano, em face da sen-
tença proferida pelo il. Juiz, que julgou procedente o
pedido indenizatório formulado na ação cominatória c/c
danos morais proposta pela primeira apelante. 

Sustenta a primeira apelante que há a necessidade
de reforma do julgado, para majoração do quantum
indenizatório e extensão do prazo de pagamento dos
danos materiais. 

Sustenta a segunda apelante que há a necessidade
de reforma do julgado, para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes. 

Contrarrazões devidamente apresentadas. 
Preparo constante de f. 209 relativamente ao se-

gundo apelo, estando isenta a primeira apelante. 
Este é o relatório. Decido.
Trata-se de ação denominada “cominatória de

obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais
e morais com pedido de antecipação de tutela”, pro-
movida pela primeira apelante, Eliane Cristina Bertolla,
em face da segunda apelante, asseverando que desde
1998 foi acadêmica no curso de Medicina Veterinária,
concluído em 14.09.07. Entretanto, segundo a inicial,
após a formatura, ao tentar se inscrever no Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado de São
Paulo-SP, ficou impedida porquanto o curso não estava
reconhecido pelo MEC, além de estar sendo cobrada,
agora, pelo financiamento estudantil anteriormente obti-
do junto à CEF, decorrente do programa Fies. 

Acrescentou, ainda, a primeira apelante que
chegou a propor mandado de segurança perante a
Justiça Federal, processo nº 2007.61.00.031320-4,
com ordem denegada ao final. 

Ao final da inicial, pleiteou a primeira apelante que
a apelada fosse compelida a promover os meios
necessários para regularização do curso, a fim de possi-
bilitar a inscrição daquela primeira junto ao CRMV-SP,
além de indenização por danos morais e materiais. 

A sentença proferida, constante de f. 149/165, jul-
gou procedente o pedido, condenando a universidade
ao pagamento de 6 (seis) salários-mínimos à primeira
apelante, pelo tempo em que esta última ficou impedida
de exercer a profissão de veterinária e até a liberação da
inscrição junto ao CFMV, além de danos morais no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Passo inicialmente à análise do segundo recurso de
apelação, porquanto a matéria recursal apresentada
precede a do primeiro apelo. 

Sustenta a segunda apelante que o curso de medi-
cina veterinária foi reconhecido pela Portaria nº 342 do
Ministério da Educação em 31.07.84, quando ainda não
havia sido instituída a Universidade de Alfenas, que, por
sua vez, somente foi reconhecida em 13.12.88, passando
o citado curso a integrar a sua grade de cursos oferecidos. 

Sustenta, mais, que cumpriu todas as exigências
legais previstas na Lei 9.394/96, sendo que não praticou
qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência que impedisse a apelada de realizar a sua ins-
crição junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

Citando vários julgados ocorridos no âmbito da
Justiça Federal, em casos análogos ao caso da apelada,
procurou demonstrar que o Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária de São Paulo é quem deu causa ao ilíci-
to, impedindo a inscrição da apelada. Acrescenta que
durante vários anos as inscrições dos novos profissionais
junto ao Conselho Regional foram realizadas e que, so-
mente no ano de 2007, referido órgão recusou proceder
às inscrições. 

Salienta, também, que a sentença foi equivocada
ao afirmar que os diplomas somente seriam válidos se
expedidos pelo Ministério da Educação. Esclarece que
existem 2 (dois) sistemas educacionais no País, um de
ordem federal e outro estadual, estando a apelante
inserida no segundo sistema, cujo reconhecimento é feito
somente pelo Conselho Estadual de Educação e decreto
do Governador do Estado de Minas Gerais. 

Por fim, pede pela improcedência dos pedidos for-
mulados na inicial. 

Analisando detidamente e de forma meticulosa
todos os documentos constantes dos autos, teço algumas
considerações iniciais e necessárias para o deslinde do
feito, senão vejamos: 

O ofício constante de f. 20/21, juntado pela apela-
da Eliane Cristina Bertolla, se constitui em documento
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assinado pelo Presidente do Conselho Regional de
Medicina de São Paulo, cujo teor indefere a inscrição da
apelada junto aos quadros daquele Conselho. Justifican-
do esse indeferimento, sustenta o Presidente do CRMV/
SP, que existem 2 (dois) sistemas de educação no Brasil,
sendo um de ordem federal e outro de ordem estadual.
Acrescenta que a parte apelante se constitui em uma
instituição de ensino privada e, como tal, considera que,
não sendo a apelante uma instituição pública estadual,
o reconhecimento de seus cursos deveria ser feito, exclu-
sivamente, pelo MEC. 

Consta ainda dos autos, às f. 40/47, a cópia do
mandado de segurança impetrado pela apelada Eliane
Cristina contra o Presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária-SP, objetivando a inscrição naquele
Conselho. 

Consta também a existência de uma ação direta de
inconstitucionalidade, ADI 2501, proposta pelo Pro-
curador-Geral da República contra o art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais, artigo que prevê a manuten-
ção das atuais instituições de ensino superior integradas
à Administração Pública estadual, com supervisão do
Conselho Estadual de Educação. 

Tais fatos, por si só, demonstram que o litígio foge
da esfera da vontade da apelante para possibilitar a
inscrição dos novos profissionais junto aos Conselhos Re-
gionais inerentes aos cursos superiores oferecidos. 

Verifico, mais, que a parte apelante sempre minis-
trou os seus cursos superiores, inexistindo nos autos qual-
quer informe sobre possível impossibilidade de os for-
mandos se registrarem junto aos Conselhos Regionais,
relativamente aos anos anteriores, excluindo-se o ano de
2007, quando o CRMV-SP se recusou a proceder à ins-
crição da apelada, com base em nova interpretação de
lei de sua parte, até então não realizada. 

Logo, é fato inconteste nos autos de que os cursos
ministrados pela apelante sempre foram regulares, exce-
tuando-se o caso presente dos autos, cuja irregularidade
está sendo apontada pelo Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária de São Paulo, por questão afeta à nova
interpretação da lei, interpretação esta que, diga-se de
passagem, decorre da simples propositura da Ação Direta
de Inconstitucionalidade 2501, já que não há nos autos
a indicação de motivo outro a justificar o ato praticado. 

Está evidenciado nos autos que o Conselho Regio-
nal de Medicina Veterinária-SP, ao impedir a inscrição
junto aos seus quadros da parte apelada, Sr.ª Eliane
Cristina Bertolla, não está propriamente demonstrando a
existência de irregularidade do curso ministrado pela
apelante, mas dando interpretação diversa à lei, inter-
pretação que não fora dada nos anos anteriores, fato
este que reitero. 

Assim, o entendimento do Conselho Regional de
Medicina Veterinária de SP não tem eficácia jurídica e

legal e somente pode prevalecer se julgada procedente
a ação direta de inconstitucionalidade proposta, o que
ainda não houve. Logo, é de se reconhecer a legalidade
e eficácia das leis então vigentes, onde se destaca o art.
82 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais, que coloca a apelante,
Unifenas, sob a orientação do Sistema Estadual de
Ensino, através do Conselho Estadual de Educação, res-
soando daí a arbitrariedade tomada pelo Presidente do
CRMV-SP através do documento de f. 20/21. 

Estes fatos demonstram que a discussão não gira
em torno de ato omissivo ou comissivo praticado pela
parte apelante, visto que não há nos autos qualquer
demonstração ou prova de irregularidade nos cursos
ministrados, mas simplesmente nova interpretação dada
à lei, de forma arbitrária a meu ver, por um dos Conse-
lhos Regionais, justamente aquele que terminou por
impedir o registro da parte apelada Eliane Cristina. 

Cito recente julgado ocorrido nesta Casa, cujo
objeto de análise é o mesmo constante destes autos: 

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Antecipação dos
efeitos da tutela. Ausência dos pressupostos legais.
Indeferimento. Fiscalização e reconhecimento de instituições
de ensino superior. Autonomia dos Estados-membros.
Instituições vinculadas ao sistema estadual de ensino. Reco-
nhecimento do MEC. Desnecessidade. Recurso provido. -
Nos termos do art. 273 do CPC, o juiz poderá antecipar total
ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante da
prova inequívoca dos fatos alegados pelos autores, se con-
vença da verossimilhança de suas alegações, estando pre-
sente o fundado receio de dano grave ou de difícil
reparação. - Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos
do art. 211 da CR/88, ‘a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão em regime de colabo-
ração seus sistemas de ensino’. - Por outro lado, remetendo-
se à Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, constata-se que todos os entes federa-
tivos terão autonomia para gerir e organizar os seus próprios
sistemas de ensino. - Resulta do exposto que caberá aos
Estados-membros fiscalizar e autorizar o funcionamento das
instituições de ensino superior que integrem o seu próprio sis-
tema de ensino, sem qualquer vínculo ou interferência de
entidades vinculadas à União (Processo: 1.0145.07.406259-
0/001 - Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha - 15.01.08).

Por ocasião do voto proferido, trago à tona parte
do voto e entendimento do il. Relator Des.  Eduardo
Mariné da Cunha: 

Da análise dos autos, conforme demonstra o Decreto f.
152, TJ, constata-se que a recorrente é integrante do sis-
tema estadual de educação do Estado de Minas Gerais. 
Com efeito, nos termos da legislação supratranscrita, é uni-
camente da competência do governo estadual reconhecer
e autorizar o funcionamento de universidades vinculadas
ao seu sistema de ensino, bem como o exercício de ativi-
dades relacionadas à prestação de serviços educacionais. 
Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade no curso
de medicina veterinária patrocinado pela agravante, uma
vez que os documentos de f. 151/152-TJ atestam o seu
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reconhecimento pelo governo estadual, com fundamento em
parecer emitido pelo CEEMG, prorrogando o seu creden-
ciamento até setembro de 2010. 
Nessa esteira, diante da autorização e do credenciamento
realizado pelo governo estadual, não haveria qualquer irre-
gularidade na oferta do mencionado curso de ensino supe-
rior pela recorrente, sendo, em princípio, válidos e reconhe-
cidos os diplomas por ela emitidos. 
É bem de ver-se que, em ofício expedido pelo próprio
Ministério da Educação e Cultura, respondendo à consulta
administrativa realizada pela agravante (f. 16-TJ), foi afirma-
do expressamente que ‘considerando o fato da mencionada
instituição ser vinculada ao sistema estadual, não se verifica
a necessidade de processos de autorização ou reconheci-
mento desta instituição tramitarem no MEC’. 
De se frisar que, em outro ofício, expedido pelo secretário de
educação superior, para a instrução de processo em trâmite
junto ao Juizado Especial da Comarca de Três Corações (f.
220/221-TJ), restou evidenciado que a imposição de fiscali-
zação e supervisão do MEC sobre as instituições vinculadas ao
sistema estadual de educação, implicariam, inclusive, ver-
dadeira ofensa à autonomia dos Estados-membros, in verbis: 
‘Nessas condições, qualquer ato de supervisão desta
Secretaria de Educação Superior caracterizar-se-ia como ato
arbitrário, que poderia ser interpretado, inclusive, como
intervenção, o que feriria o princípio da autonomia dos
Estados-membros’. 
Assim, o curso mantido pela recorrente se mostra credencia-
do, sem irregularidade aparente, não sendo possível im-
putar-lhe qualquer responsabilidade pela recusa do Con-
selho Regional de Medicina Veterinária em aceitar o diploma
dos recorridos para a concessão de registro profissional. De
modo que não vislumbro verossimilhança em suas alega-
ções, necessária para a antecipação dos efeitos da tutela. 
Anote-se finalmente que, diante da recusa injustificada do
Conselho Regional de Medicina Veterinária em aceitar os
diplomas apresentados pelos recorridos, caberia a estes bus-
carem, judicialmente, a proteção dos seus direitos. 

Nessa esteira de entendimento, verifico que não
houve por parte da apelante, a produção de qualquer
ilícito. A apelante agiu em exercício regular de um direi-
to, atendendo à legislação então vigente e colocando à
disposição da parte apelada toda a documentação
necessária para que procedesse ao seu registro junto ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São
Paulo, o que somente não se efetivou por ato arbitrário
praticado pelo órgão indicado. 

Não há nos autos qualquer indicação de que a
parte apelante tenha agido de má-fé, ou tenha atuado
de forma negligente ou imprudente, que pudesse impos-
sibilitar o registro da parte apelada junto ao CRMV-SP. 

Verifico, ainda, que a parte apelada propôs man-
dado de segurança em face do Conselho Regional de
Medicina Veterinária de São Paulo, na pessoa do seu
Presidente, sob a alegação de existência de direito líqui-
do e certo. Assim, a meu ver, a própria apelada reconhe-
ceu a regularidade do curso realizado e que somente
não obteve o registro por ato ilícito praticado pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

Verifico, também, que o Conselho Regional de
Medicina Veterinária, posteriormente à propositura desta

ação, procedeu à inscrição em seus quadros da parte
apelada, fato reconhecido na impugnação constante de
f. 79/85. Acrescento que não houve nos autos qualquer
ato posterior à propositura desta ação, praticado pela
apelante, que desse ensejo à nova decisão do CRMV-SP,
pressupondo que, tão somente, houve o reconhecimento
por parte daquele Conselho, em revisão própria, quanto
à regularidade do curso e dos atos administrativos até
então praticados pelo apelante. 

Finalmente, vejo que a sentença foi proferida, com
base no entendimento de existência de culpa da apelante,
“por não tomar as providências atinentes ao reconheci-
mento de curso pelo órgão federal educacional”, o que
teria provocado o impedimento no registro. Entretanto,
como já asseverado neste voto, a universidade apelante
não estava obrigada a providenciar o reconhecimento do
curso pelo órgão federal educacional, visto que o reco-
nhecimento já havia sido feito pelo Conselho Estadual de
Educação, nos termos do art. 82 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Estadual. 

Assim, estando o dano moral baseado no ato ilícito,
no dano produzido e na existência de nexo causal entre o
ato e o dano e verificando dos autos que não houve a pro-
dução do ato ilícito pela parte apelante e, muito menos,
houve a demonstração do nexo causal, tenho que impro-
cede o pleito formulado na peça exordial. 

Com tais considerações e verificada a inexistência
de obrigatoriedade da parte apelante em providenciar o
reconhecimento de curso no órgão federal, visto que já
regularizada em âmbito estadual, e inexistindo o ilícito
praticado pela apelante, tenho como necessária a refor-
ma da sentença, porquanto improcedentes os pedidos
formulados na inicial, com inversão da sucumbência. 

Pelo exposto, dou provimento ao segundo recurso
de apelação, para julgar improcedente a ação proposta,
nos termos deste voto. 

Em face do provimento do segundo apelo, resta
prejudicada a análise de majoração de valores decor-
rentes da sentença proferida pelo Juiz a quo, pelo que
julgo prejudicado o primeiro apelo. 

Feitas essas considerações, julgo prejudicado o pri-
meiro recurso de apelação e dou provimento ao segundo
recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar im-
procedentes os pedidos, com inversão dos ônus da sucum-
bência, ficando suspensa a cobrança em face da gratui-
dade de justiça e nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FRANCISCO KUPIDLOWSKI e NICOLAU
MASSELLI. 

Súmula - JULGARAM PREJUDICADO O PRIMEIRO
RECURSO E DERAM PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

. . .
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Execução provisória - Crime de desobediência 
de ordem judicial - Juízo Cível - 

Competência - Extrapolação

Ementa: Agravo de instrumento. Determinação de
cumprimento de ordem judicial sob pena de incorrer em
crime de desobediência. Ilegalidade. 

- É manifestamente ilegal a decisão oriunda de juízo cível
que determina à parte entrega de documento e paga-
mento de valor, sob pena de incorrer em crime de deso-
bediência, uma vez que a possibilidade de decretação de
prisão na esfera cível se limita aos casos de depositário
infiel e de devedor de alimentos, não podendo o magis-
trado extrapolar a sua competência, determinando
custódia de cunho penal que só se pode dar em decor-
rência de instauração da competente ação penal, deven-
do o magistrado fixar multa diária nos termos da lei civil. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00662255..0088..008833552299-
55//000011 - CCoommaarrccaa ddee SSããoo JJooããoo ddeell-RReeii - AAggrraavvaannttee:: IIppttaann -
IInnssttiittuuttoo ddee EEnnssiinnoo SSuuppeerriioorr PPrreessiiddeennttee TTaannccrreeddoo ddee
AAllmmeeiiddaa NNeevveess - AAggrraavvaaddaa:: AArrccaall CCoomméérrcciioo ddee AAlliimmeennttooss
LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJOOSSÉÉ AAFFFFOONNSSOO DDAA CCOOSSTTAA CCÔÔRRTTEESS 

AAccóórrddããoo 

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 unanimidade de votos, EM REJEITAR A
PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2009. - José
Affonso da Costa Côrtes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, a Dr.ª
Rosilene Tavares e, pela agravada, a Dr.ª Flávia Márcia
Ferreira. 

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - Trata-
se de agravo de instrumento aviado por Iptan - Instituto
de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida
Neves contra decisão do MM. Juiz da 3ª Vara Cível de
São João del-Rei à f. 37-TJ, nos autos da execução pro-
visória movida pelo agravado Arcal Comércio de
Alimentos Ltda., na qual foi determinada a apresentação
dos documentos solicitados pelo expert sob pena de
incorrer em crime de desobediência. 

Nas razões recursais de f. 02/24, o agravante afir-
ma que não tinha conhecimento da execução provisória
e que não existe numerário para atender ao despacho
agravado; sustenta que a pessoa jurídica não tem como
dispor de 30% de seu faturamento; argumenta que o

periculum in mora é evidente, com base no fumus boni
iuris; por fim, colaciona várias decisões no sentido da
impossibilidade de penhora de faturamento de empresa,
se esta tem bens passíveis de penhora. 

O recurso foi recebido somente no efeito devoluti-
vo, conforme despacho de f. 405. 

Em contraminuta - f. 413/418 -, o agravado sus-
tenta a impossibilidade da reanálise da decisão agrava-
da em face da preclusão, pugnando pela manutenção
da decisão. 

Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judi-
ciária, observo que o pedido já foi deferido nos autos
principais. 

Preliminar: despacho extra petita. 
Sem razão o agravante, porque não existe despa-

cho extra petita, somente a sentença pode padecer deste
vício nos termos do art. 460 do CPC. 

Por outro lado, o despacho ordenou que fossem
penhorados 30% do faturamento líquido. 

Além desses fatos, deve-se reconhecer a preclusão,
porque a decisão recorrida foi proferida há mais de um
ano da data do protocolo do agravo conforme f.
336/341-TJ. 

Rejeito a preliminar. 
Quanto à execução provisória, a alegação de

desconhecimento não prospera, tanto que o agravante
depositou os honorários do administrador judicial, f.
363/364-TJ. 

Pois bem. O despacho agravado, a meu ver, só
merece alteração no que tange ao crime de desobediência,
pois a desobediência na esfera civil não constitui crime.

O Superior Tribunal Justiça bem como o Supremo
Tribunal Federal têm entendido, de forma reiterada, que
não configura o delito de desobediência quando o
cumprimento da ordem judicial está assegurado por
multa prevista na lei civil. 

O réu, na ação civil, pode descumprir a ordem
judicial desde que pague a multa imposta, o que descon-
figura a desobediência, cerne da norma incriminadora
em debate. 

Nesse sentido: 

Habeas corpus. Prefeito municipal. Crime de desobediência
de ordem judicial proferida em mandado de segurança com
previsão de multa diária pelo seu eventual descumprimento.
Trancamento da ação penal. Atipicidade da conduta.
Precedentes do STJ. Ordem concedida. 1. Consoante firme
jurisprudência desta Corte, para a configuração do delito de
desobediência de ordem judicial, é indispensável que ine-
xista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil
ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressa-
mente a referida cumulação. 2. Se a decisão proferida nos
autos do mandado de segurança, cujo descumprimento jus-
tificou o oferecimento da denúncia, previu multa diária pelo
seu descumprimento, não há que se falar em crime, mere-
cendo ser trancada a ação penal, por atipicidade da condu-
ta. Precedentes do STJ. 3. Parecer do MPF pela denegação
da ordem. 4. Ordem concedida, para determinar o tranca-
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mento da Ação Penal 1000.6004.2056, ajuizada contra o
paciente (HC 92655/ES - Habeas Corpus 2007/0244468-
6, DJ de 25.02.2008, p. 352). 

Processual penal. Habeas corpus preventivo. Desobediência
à ordem judicial. Ameaça de prisão em flagrante. Incompe-
tência da autoridade coatora, no exercício da jurisdição
cível. Ilegalidade demonstrada. Juízo Cível em hipótese que
não diz respeito a depositário infiel ou devedor de alimentos.
Salvo-conduto expedido. Ordem concedida. - Em se tratan-
do de real ameaça de prisão em flagrante, decorrente de
descumprimento de ordem judicial, e não de simples
advertência genérica, cabível a impetração de habeas cor-
pus. A autoridade impetrada - Desembargador Relator de
mandado de segurança - é incompetente para ordenar a
prisão por crime de desobediência, na ausência de previsão
legal. Se a hipótese não se identifica com as situações de
dívida alimentícia ou depósito infiel, resta demonstrada a
incompetência absoluta e a ilegalidade da ameaça concreta
de prisão. Ordem concedida para expedição de salvo con-
duto em favor do paciente (HC 32326/AC Habeas Corpus
2003/0224692-7, DJ de 10.10.2005, p. 438). 

Ementa: Crime de desobediência - Cominação de multa
diária (astreinte), se desrespeitada a obrigação de não fazer
imposta em sede cautelar - Inobservância da ordem judicial
e consequente descumprimento do preceito - Atipicidade
penal da conduta - Habeas corpus deferido. - Não se reveste
de tipicidade penal - descaracterizando-se, desse modo, o
delito de desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente,
que, embora não atendendo à ordem judicial que lhe foi
dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao paga-
mento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com
a finalidade específica de compelir, legitimamente, o deve-
dor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência (HC
86254/RS - Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 25.10.
2005. Órgão julgador: Segunda Turma). 

Em face ao exposto, dou parcial provimento ao
agravo, tão somente para excluir da decisão “a previsão
de crime de desobediência”, devendo o Juízo singular
fixar multa nos termos da lei civil, para o caso de des-
cumprimento da decisão. 

DES. MAURÍLIO GABRIEL - O reconhecimento da
prática de crime é da competência exclusiva do juízo
criminal, a ser exercida em processo instaurado, em caso
de crime de ação pública, mediante denúncia ofertada
pelo Ministério Público. 

Dessa forma, não possui o juiz cível competência
para decidir que determinada ação ou omissão se con-
figure, ou não, crime. 

Se entender, em processo cível, configurada, em
tese, a prática de crime, deverá o juiz cível apenas extrair
peças do processo e enviá-las ao Ministério Público para
que este, se for o caso, apresente a denúncia perante o
juízo criminal. 

Por via de consequência, extrapola os limites de
sua competência o juiz cível que determina o cumpri-
mento de sua decisão “sob pena de incorrer em crime de
desobediência” (cf. f. 37-TJ). 

Com essas considerações, ponho-me de acordo
com o voto do eminente Relator para também dar par-
cial provimento ao agravo de instrumento apenas para
excluir da decisão recorrida a expressão “sob pena de
incorrer em crime de desobediência”. 

Cada parte arcará com o pagamento de metade
das custas recursais. 

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o eminente
Relator. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO.

. . .

Mandado de segurança - Contas do Município -
Cópias de documentos - Solicitação junto ao

prefeito - Ato isolado de vereador - Fiscalização
do Poder Executivo - Violação do princípio da

separação dos Poderes - Denegação da ordem

Ementa: Mandado de segurança. Impetração por verea-
dores. Solicitação de cópias de documentos do Chefe do
Poder Executivo Municipal. Inadmissibilidade. Ingerência
de um Poder em outro. Segurança denegada. Recurso
desprovido.

- O mandado de segurança consubstancia remédio de
natureza constitucional destinado a proteger direito líqui-
do e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emana-
do de autoridade pública. 

- O controle dos atos da Administração Pública é ativi-
dade típica do Poder Legislativo, decorrente do princípio
da representação popular, e visa assegurar que o admi-
nistrador atue em consonância com os princípios que lhe
são impostos pelo ordenamento jurídico pátrio. Entretan-
to, inviável o processamento de fiscalização do Poder
Executivo por ato isolado de dois vereadores, por se
tratar de ingerência de um Poder em outro, haja vista
tratar-se de controle externo do Executivo, fora, porém,
dos parâmetros traçados na Lei Maior. 

Recurso desprovido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00220099..0088..008877111122-99//000011 - CCoo-
mmaarrccaa ddee CCuurrvveelloo - AAppeellaanntteess:: WWaaggnneerr AAllvveess VViieeiirraa ee
oouuttrroo - AAppeellaaddoo:: MMuunniiccííppiioo ddee FFeelliixxllâânnddiiaa - AAuuttoorriiddaaddee
ccooaattoorraa:: PPrreeffeeiittoo MMuunniicciippaall ddee FFeelliixxllâânnddiiaa - RReellaattoorr:: DDeess..
EEDDUUAARRDDOO AANNDDRRAADDEE 
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009. - Eduardo
Andrade - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de apelação
interposta contra a sentença de f. 184/187, proferida nos
autos do mandado de segurança impetrado por Wagner
Alves Vieira e Alex Quadros de Moura, vereadores do
Município de Felixlândia, contra ato omissivo do Prefeito
Municipal daquele Município, visando ao encaminha-
mento à Câmara Municipal, pelo requerido, dos 

balancetes contábeis e orçamentários juntamente com có-
pias dos respectivos documentos que deram origem às ope-
rações escrituradas no mês imediatamente anterior, do perío-
do de janeiro a agosto de 2008, bem como cópia de todos os
procedimentos licitatórios realizados no mesmo período (f. 6).

O ilustre Juiz a quo denegou a segurança, sob o
seguinte fundamento: 

[...] conquanto a Administração Pública deva atender ao
princípio da publicidade e a Câmara Municipal seja compe-
tente, juntamente com o Tribunal de Contas, para o controle
externo no Poder Executivo Municipal, o vereador, indivi-
dualmente e em ato isolado, não tem o direito líquido e certo
de obter cópias de documentos específicos relativos às con-
tas do Município, segundo sua conveniência (sic, f. 186). 

Inconformados, Wagner Alves Vieira e Alex
Quadros de Moura, em suas razões recursais de f.
189/193, sustentam, em síntese, que: a interpretação
esposada na sentença acolhe a negativa de exercício
pelo Poder Legislativo, na medida em que chancela a
omissão dos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo
do Município; a Constituição confere a todos, sem dis-
tinção, sejam vereadores ou não, o direito de receber
informações dos órgãos públicos. 

Sem contrarrazões ao presente recurso (f. 197). 
Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de

Justiça, a ilustre representante do Ministério Público,
Dr.ª Maria Conceição de Assumpção Mello, salientou,
às f. 204/206, ser desnecessária a intervenção ministe-
rial no feito. 

Conheço do recurso interposto, visto que aviado
segundo os legais pressupostos de admissibilidade. 

Nos termos do inciso LXIX do art. 5º da
Constituição da República de 1988, temos que: 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

A respeito da tipificação do direito líquido e certo,
destaque-se o seguinte: 

[...] Cuida-se de conceito tipicamente processual, onde, na
realidade, significa certeza e liquidez do fato, jamais do direi-
to ou da lei. Portanto, é o fato que deve ser líquido e certo,
ainda que complexo, isto é, fato documentalmente provado,
sem necessidade de dilações probatórias. Consoante a juris-
prudência, ‘direito líquido e certo é o que resulta de fato
certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de
plano, por documento inequívoco’. No mesmo sentido, a se-
guinte decisão: ‘o Direito líquido e certo nada tem, em si,
com Direito subjetivo. Diz respeito única e exclusivamente à
prova documental. Por mais complicadas sejam as questões
jurídicas, a solução do conflito de interesses pode ser alcan-
çada através de mandado de segurança. Os fatos - esses,
sim - é que não podem ser controversos e duvidosos’.
(MARANHÃO, Clayton. In Apontamentos sobre o mandado de
segurança individual e coletivo. Gênesis - Revista de Direito
Processual Civil. Curitiba: julho/setembro de 2001, p. 468).

A meu juízo, rogata venia, após a detida análise
dos fatos sub judice, constato não restar comprovada a
existência de ato ilegal por parte da autoridade tida
como coatora, bem como o direito líquido e certo a ser
protegido pela via do mandado de segurança (art. 1º,
Lei nº 1.533/1951). 

De fato, o controle dos atos da Administração Públi-
ca é atividade típica do Poder Legislativo, decorrente do
princípio da representação popular, e visa assegurar que o
administrador atue em consonância com os princípios que
lhe são impostos pelo ordenamento jurídico pátrio. Ade-
mais, o caput do art. 31 da CF/88 previu, expressamente,
o dever do Poder Legislativo de fiscalizar a Administração
Pública nas diversas esferas políticas, in verbis: 

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sis-
temas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei. 
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver. 
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal. 
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para
exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legiti-
midade, nos termos da lei.

Entretanto, como bem salientou o eminente Des.
Armando Freire, no julgamento da Apelação Cível nº
1.0073.05.021797-2/001 (j. em 30.05.06, p. em 
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23. 06.06), e cujo entendimento foi adotado pelo douto
Sentenciante: 

Neste aspecto, bem de se ver que, se a pretensão do impe-
trante é a entrega da referida documentação, na qualidade
de cidadão, mesmo considerando o disposto no artigo 5º,
inciso XXXIII, da CF/88, deverá buscar a sua satisfação pe-
rante órgão competente para analisar as contas municipais,
não possuindo direito líquido e certo de que as mesmas
sejam prestadas direta e individualmente, sob pena de obstar
o regular andamento das atividades da Administração
Municipal, caso seja reconhecido o direito de ‘cada cidadão’
tê-las prestadas da mesma forma. 
De outro norte, caso a pretensão do impetrante seja a entre-
ga da documentação, na qualidade de vereador (atuando
isoladamente), ainda assim, não há direito a ser amparado
pelo presente remédio constitucional. 
Isto porque, restaria configurada a tentativa de fiscalização
do Poder Executivo, fora dos mecanismos de controle previs-
tos constitucionalmente, posto que há nítida diferença entre
a permissão constitucional do controle externo a ser exerci-
do pela Casa Legislativa Municipal e a pretensão de fisca-
lização segundo a conveniência de um único vereador.
Cumprindo ressaltar que a segunda hipótese caracteriza
desautorizada ingerência de um Poder em outro, não haven-
do fundamento legal a ampará-la. 
Deste modo, conquanto a Administração Pública deva aten-
der ao princípio da publicidade e, a Câmara Municipal seja
competente, juntamente com o Tribunal de Contas, para o
controle externo no Poder Executivo Municipal, o vereador,
individualmente e em ato isolado, não tem o direito líquido
e certo de obter cópias de documentos específicos relativos
às contas do Município, segundo sua conveniência. 

Esse também foi o entendimento desta eg. 1ª Câ-
mara Cível, quando do julgamento das Apelações Cíveis
relatadas pelo em. Des. Geraldo Augusto, de nº
1.0290.02.003795-5/001 e nº 1.0000.00.259951-
2/000: 

Ementa: Mandado de segurança - Exigência, por Vereador a
Prefeito, de informações e documentos sobre assuntos refe-
rentes à Administração Municipal com vistas à fiscalização -
Interferência de um Poder em outro - Ilegitimidade. - A fis-
calização do Poder Executivo é feita pelo Poder Legislativo,
porém, esta não se processa por ato isolado de um vereador,
sendo, outrossim, competência privativa da Câmara
Municipal com o auxílio direto do Tribunal de Contas. A ten-
tativa, do Vereador, de obtenção forçada de documentos,
junto ao Prefeito, para avaliação de despesas realizadas pelo
Poder Executivo caracteriza controle externo permanente e
prestação de contas antecipada ao exame do próprio
Tribunal de Contas, constitui ingerência indevida de um
Poder noutro, sendo, portanto, ilegítima a pretensão. [...] .
É legítimo para postular o mandado de segurança aquele
que detém a titularidade do direito líquido e certo ferido por
ato violador do Poder Público. 
Na espécie, não há dúvida de que a qualquer cidadão
assiste o direito de obter informações de órgãos públicos,
mormente em se tratando de parlamentar no exercício da
representação popular. 

Ressalva-se, entretanto, que, na hipótese, a pretensão do
impetrante invade a esfera de atuação do Chefe do Exe-
cutivo, em total violação ao princípio da independência dos
Poderes, ditado pelas Constituições Federal e Estadual. E
não se pode aumentar a abrangência do permissivo consti-
tucional relativo ao controle externo do Poder Executivo. 
Com efeito, embora seja sabido que a fiscalização do Poder
Executivo é feita pelo Poder Legislativo, esta não se processa
por ato isolado de um vereador; sendo, outrossim, com-
petência privativa da Câmara Municipal com o auxílio dire-
to do Tribunal de Contas. 
Assim, não assiste ao vereador, por ato isolado, exigir do
Prefeito informações/documentos sobre assuntos referentes à
sua administração, para fins de fiscalização de sua regulari-
dade, pena de constituir-se interferência indevida de um
Poder em outro, ferindo princípio constitucional de sepa-
ração dos Poderes, base do Estado Democrático de Direito. 
Ao Vereador/impetrante, em ato isolado, falta pressuposto
essencial para pretender a documentação pleiteada, qual
seja a legitimidade. As fiscalizações contábeis, financeiras e
orçamentárias são sabidamente de incumbência da Câmara
Municipal, auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado, com
observância de procedimento próprio, com limites previa-
mente estabelecidos em sede constitucional. 
Nessas circunstâncias, a tentativa do Vereador de obtenção
forçada de documentos, junto ao Prefeito, para avaliação de
despesas realizadas pelo Poder Executivo, caracteriza con-
trole externo permanente e prestação de contas antecipada
ao exame do próprio Tribunal de Contas e constitui ingerên-
cia indevida de um Poder noutro. (Apelação Cível nº
1.0290.02.003795-5/001 - Comarca de Vespasiano -
Apelante: Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Vespasiano, Município de São José da Lapa -
Apelado: Francisco Fagundes de Freitas - Relator Des.
Geraldo Augusto, j. em 23.12.2003, pub. em 6.2.2004.) 

Ementa: Mandado de segurança - Exigência, por Vereador a
Prefeito, de informações e documentos sobre assuntos refe-
rentes à administração municipal com vistas à fiscalização -
Interferência de um Poder em outro - Ilegitimidade. - A fis-
calização do Poder Executivo é feita pelo Poder Legislativo,
porém esta não se processa por ato isolado de um Vereador,
sendo, outrossim, competência privativa da Câmara
Municipal com o auxílio direto do Tribunal de Contas. A ten-
tativa, do Vereador, de obtenção forçada de documentos,
junto ao Prefeito, para avaliação de despesas realizadas pelo
Poder Executivo, caracteriza controle externo permanente e
prestação de contas antecipada ao exame do próprio Tri-
bunal de Contas, constitui ingerência indevida de um Poder
noutro, sendo, portanto, ilegítima a pretensão. (Apelação
Cível nº 000.259.951-2/00 - Comarca de São Francisco -
Apelante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
Comarca de São Francisco - Apelado: Prefeito Municipal de
São Francisco - Relator Des. Geraldo Augusto - j. em
1.10.02, pub. em 4.10.02. Participei como Vogal). 

Nesse sentido, quanto à objeção a que determina-
do cidadão ou vereador solicite, isoladamente, o forne-
cimento de documentos pelo Município, ou por seu re-
presentante, cito o excerto da decisão proferida pelo em.
Des. Presidente deste Tribunal de Justiça, nos autos da
Suspensão de Sentença nº 1.0000.04.405712-3/000,
requerida pelo Município de Mar de Espanha: 
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As informações pretendidas impressionam não apenas pelo
seu volume como, também, pela extensão e nível de deta-
lhamento, implicando insofismável controle da gestão
administrativa, contábil, financeira e operacional do
Executivo. 
Ocorre que é farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
e mesmo da Presidência desta Casa (cf. f. 11/27), no senti-
do de que viola gravemente o ordenamento jurídico-consti-
tucional e, por conseguinte, a ordem pública, a decisão judi-
cial que, sob color de assegurar ao Legislativo a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária do Executivo, ou ao
argumento de prestigiar o princípio da publicidade dos atos
administrativos, franqueia àquele Poder ou a seus integran-
tes, seja na condição de parlamentares, seja na de cidadãos
comuns, o controle externo do Executivo, fora, porém, dos
parâmetros traçados na Lei Maior, como vem de ocorrer,
agora, na espécie. 
Consoante, aliás, salientado em precedente da Presidência
desta Casa, invocado, diga-se, pelo ora requerente, afora o
controle exercido pelo Legislativo local, com auxílio do
Tribunal de Contas, são encontráveis no ordenamento jurídi-
co em vigor outros instrumentos de controle dos atos da
Administração Pública, quais, v.g., as comissões parla-
mentares de inquérito e os processos político-administrativos,
dentre outros explicitados no ordenamento jurídico, que têm
sido largamente utilizados com relativa eficácia na apuração
de irregularidades atribuídas aos Chefes dos Executivos (SL
nº 174.686-2.00, Des. Sérgio Lellis Santiago).

Por fim, saliento ainda outros julgados, que cor-
roboram o entendimento ora adotado: 

Mandado de segurança. Solicitação realizada por Vereador
ao Executivo Municipal para envio, mensal, de folha de
pagamento do funcionalismo público municipal. Inexistência
de direito líquido e certo a parlamentar municipal de acesso
irrestrito, periódico e excessivo junto ao Poder Executivo.
Preservação da independência de Poderes, prevista na
CR/88. Denegação da ordem. (Apelação Cível nº
000.264.855-8/00 - Comarca de São Lourenço - Segunda
Câmara Cível do TJMG - Relator Des. Brandão Teixeira - j.
em 25.2.2003.) 

Não é cabível a via do mandado de segurança para com-
pelir a Administração Pública a prestar contas ao impetrante,
seja na qualidade de edil ou cidadão, na forma de certidão.
(Apelação Cível nº 000.285.933-8/00 - Comarca de
Montes Claros - Sétima Câmara Cível do TJMG - Relator
Des. Edivaldo George dos Santos - j. em 25.11.2002.) 

Com tais considerações, nego provimento ao re-
curso, mantendo in totum a sentença ora objurgada. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA VER-
DOLIM HUDSON ANDRADE. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Ação declaratória de inexistência de débito -
Cancelamento de duplicata - Dano moral -
Cumulação de ações - Emissão irregular -
Protesto feito por instituição financeira -

Endosso-mandato - Ilegitimidade passiva -
Configuração

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória de inexistên-
cia de débito c/c cancelamento de duplicata e indeniza-
ção por dano moral. Emissão irregular. Protesto feito por
instituição financeira. Endosso-mandato. Ilegitimidade
passiva configurada. 

- O endosso-mandato não transfere a propriedade da
cambial à instituição financeira endossatária, que age
somente como mandatária do endossante. Portanto,
nessa hipótese, não possui a mandatária legitimidade
para responder no feito em que se discute a regularidade
da emissão da duplicata ou do protesto, especialmente
quando não há evidência de que tenha o banco extra-
polado os poderes concedidos por mandato, ou que
tenha promovido o protesto quando já advertido de que
havia irregularidade na emissão dos títulos cambiários. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..008899440099-44//000022 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: AAssttaa SSeerrvviiççooss
TTééccnniiccooss EEnnggeennhhaarriiaa LLttddaa.. - AAppeellaaddoo:: BBaannccoo BBrraaddeessccoo
SS..AA.. - LLiittiissccoonnssoorrttee:: DDiillvvaa SSiillvvaa MMiirraannddaa MMEE ((MMiiccrrooeemm-
pprreessaa)) - RReellaattoorr:: DDEESS.. TTIIAAGGOO PPIINNTTOO 

AAccóórrddããoo 

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, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009. - Tiago Pinto
- Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. TIAGO PINTO - Trata-se de recurso de
apelação interposto por Asta Serviços Técnicos e
Engenharia Ltda. da sentença (f. 147/151) prolatada no
Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
na ação declaratória de inexistência de débito e relação
jurídica c/c cancelamento de protesto e indenização por
danos morais proposta por ela ao Banco Bradesco S.A.
e a Dilva Silva Miranda - ME. 

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva do Banco Bradesco S.A. e julgou parcialmente
procedentes os pedidos da autora para declarar a ine-
xistência das obrigações consubstanciadas nas dupli-

catas nos 1.159-3 e 1.094-3, declarar nulos os referidos
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títulos, bem como condenar a ré Dilva Silva Miranda -
ME ao pagamento de indenização por danos morais,
arbitrados em R$7.000,00, com juros de mora de 1%
a.m., desde a citação e correção monetária pelos índices
da CGJMG, a contar da prolação da sentença. Foi
determinado também na sentença que a ré Dilva Silva
Miranda - ME providenciasse o cancelamento dos

protestos das duplicatas de nos 1.159-3 e 1.094-0 nos
Cartórios dos 2º e 4º Tabelionatos de Protestos da
Capital, no prazo de cinco dias, contados da intimação
da sentença, sob pena de multa diária de R$200,00,
limitada a R$10.000,00. A autora foi condenada a
pagar os honorários dos patronos do Banco Bradesco
S.A., fixados em R$1.000,00, e a ré Dilva Silva Miranda
- ME ao pagamento das custas processuais, na pro-
porção de 80%, e honorários dos patronos da autora de
15% sobre o valor da condenação. 

Nas razões recursais (f.153/175), diz a apelante
que foi surpreendida com o protesto de dois títulos cam-
biários, quais sejam: o de nº 1.094-3, com vencimento
em 10.05.06, no valor de R$3.835,60, encaminhado ao
4º Tabelionato de Protestos, e o de nº 1.159-3, com
vencimento em 08.05.06 , no valor de R$1.761,26,
encaminhado ao 2º Tabelionato. Destaca que deste últi-
mo título somente tomou conhecimento através de busca
em cartório distribuidor de protestos. 

Afirma que ambos os títulos foram emitidos pela
empresa-ré (Dalva Silva Miranda - ME) e levados a protesto
pelo banco apelado, sem qualquer envio de boletos, aviso
de cobrança ou notificações para pagamento.

Entende que, se o apelado recebeu os títulos na
condição de endosso-mandato, deveria ter dado conhe-
cimento à apelante da existência deles antes de
protestá-los.

Nesse passo, bate-se pela legitimidade do apela-
do, porque ele não é mero representante dos títulos, mas
sub-rogado dos créditos consignados nas cártulas,
tendo, então, o dever de cuidado na verificação da
legalidade e de que o devedor foi avisado da existência
do débito. 

Aponta a negligência do banco apelado quanto à
origem dos títulos porque sabia ele que a empresa emi-
tente estava em situação financeira precária. 

Levando-se em conta que as cobranças e os
protestos geram efeitos imediatos à imagem da apelante,
sustenta que, especialmente quanto ao banco apelado,
que é solidário e principal causador do evento danoso,
o montante da indenização deve ser majorado para dez
vezes o valor dos títulos. 

Pede o provimento do recurso para reformar a sen-
tença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S.A.; inverter os ônus da sucumbência;
no mérito, aumentar o valor da indenização, nunca infe-
rior a dez vezes os protestos. 

O recurso é contra-arrazoado (f. 178/187). 
O apelado assevera que figurou na qualidade de

simples mandatário dos títulos, sendo que o contratante
assume, expressamente, toda e qualquer responsabili-
dade pela existência e legitimidade dos créditos, incluin-
do autorização para apontamento a protesto em caso de
inadimplemento. Acrescenta que nem sequer a institui-
ção financeira tem conhecimento do negócio jurídico
que originou as duplicatas. 

Salienta que, se houve erro na emissão das dupli-
catas ou na transmissão dos dados ao banco para a
cobrança, não tem nenhuma responsabilidade por ele,
porque não é responsável pela emissão dos títulos, mas
sim a empresa Dilva. 

Afirma que os danos morais não foram demonstra-
dos e que perdas não podem ser presumidas. 

Pede a manutenção da sentença. 
É o relatório. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço do recurso. 
A ação proposta pela autora apelante foi para ver

declarada a inexistência de duas duplicatas (nº 1.159-3
e nº 1.094-3), sacadas pela primeira ré Dilva Silva
Miranda - ME e endossadas por endosso mandato (f. 15
e 47) para o Banco Bradesco S.A., agora apelado. Além
disso, pediu a autora a condenação por danos morais. 

A apelação é endereçada ao banco para que seja
ele tido como legítimo passivo e condenado no paga-
mento de danos morais, que pede sejam majorados. 

Está comprovado que o banco-apelado recebeu as
duplicatas por endosso mandato. 

O endosso-mandato não transfere a propriedade
da cambial ao banco endossatário, que age como man-
datário do endossante. Portanto, nessa hipótese, não
possui o mandatário legitimidade para responder no
feito em que se discute a regularidade da emissão da
cártula ou do protesto, principalmente, como no caso
dos autos, em que não há evidência de que tenha o
banco extrapolado os poderes concedidos por mandato. 

Além do mais, não se tem notícia de que o apela-
do tenha sido advertido de que havia irregularidade na
emissão dos títulos cambiários. 

Se assim é, não responde por prejuízos causados
ao sacado, salvo em casos de atitude abusiva, o que,
frise-se, não se configurou. 

A suposta ausência de notificação para cobrança
por parte do banco não modifica a conclusão de que ele
é ilegítimo, pois tendo recebido o título por meio de
endosso-mandato, recebe também do endossante os
dados e informações a respeito do devedor e com base
no que lhe é fornecido promove a cobrança. Nesse sen-
tido, somente pode assumir a responsabilidade pela
regularidade do crédito o endossante, inclusive sobre as
dados fornecido ao banco. Não se pode, então, exigir,
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pela natureza do endosso, que o mandatário averigúe
previamente a relação jurídica subjacente aos títulos. 

A propósito: 

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Protesto indevido
de duplicata. Endosso-mandato. Instituição financeira.
Ilegitimidade passiva. 
1. A instituição financeira que recebe título de crédito por
endosso-mandato não possui legitimidade passiva para
responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto,
salvo quando advertida previamente sobre a falta de higidez
da cobrança, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1057035/RJ,
Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. em
06.11.08, DJe de 24.11.08). 

E ainda, 

I - Recurso especial. Duplicatas frias. Endosso translativo. 
Protesto. Indenização por danos morais. Ilegitimidade do
endossatário. Legitimidade exclusiva do endossante/sacador. 
1. O endossatário é obrigado a protestar o título não pago.
Se não o fizer, perderá o direito de regresso contra o endos-
sante (art. 13, § 4º, da Lei 5.474/68). 
2. A ação do sacado, prejudicado pelo protesto de duplica-
ta sem causa de emissão, deve ser proposta contra o
sacador/endossante, não contra o endossatário, que tinha o
dever de protestar o título. 
II - Recurso especial. Duplicatas frias. Endosso mandato.
Protesto. 
Indenização por danos morais. Ilegitimidade do endos-
satário/mandatário, que não excedeu os poderes recebidos.
Dano moral. Indenização. Razoabilidade. Impossibilidade de
revisão no STJ. Súmula 7. 
1. O endossatário/mandatário que protesta a duplicata, sem
exceder os poderes que recebeu do mandante, não tem
responsabilidade pelos danos decorrentes do protesto. É,
portanto, parte ilegítima na ação de indenização movida
pelo sacado. 
2. Em recurso especial somente é possível revisar a inde-
nização por danos morais quando o valor fixado nas instân-
cias locais for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de
maltratar o art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses
casos, incide a Súmula 7, a impedir o conhecimento do
recurso. A indenização deve ter conteúdo didático, de modo
a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima (REsp 778.409/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, 3ª Turma, j. em 19.10.06, DJ de 06.11.06, p. 318).

Quanto ao valor dos danos morais, nada há para
ser alterado; afinal, como bem avaliou o Magistrado, o
montante arbitrado atendeu à ofensa causada ao
apelante, sem representar enriquecimento indevido. 

Dessa forma, nego provimento ao recurso, man-
tendo a sentença tal como lançada. 

Custas do recurso, pelo apelante. 

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o emi-
nente Relator. 

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Diante do que vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça, altero meu anti-

go posicionamento sobre a legitimidade do banco
endossatário para figurar no pólo passivo de ações de
sustação ou cancelamento de protesto. 

Assim, passo a adotar o entendimento de que 

a instituição financeira que recebe título de crédito por
endosso-mandato não possui legitimidade passiva para
responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto,
salvo quando advertida previamente sobre a falta de higidez
da cobrança (AgRg no Ag 1057035/RJ, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. em 06.11.08, DJe de
24.11.08)

e que 

o endossatário-mandatário que, sem exceder os poderes
recebidos, encaminha o título a protesto por ordem do man-
dante não tem legitimidade para responder à ação de sus-
tação ou cancelamento de protesto (AgRg no REsp
830481/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, 3ª
Turma, j. em 29.11.06, DJ de 18.12.06,  p. 392). 

No caso em exame, não consta da petição inicial
nenhuma alegação de que o Banco Bradesco S.A. teria
sido advertido sobre a falta de higidez do título que levou
a protesto ou de que tenha excedido os poderes que lhe
foram outorgados, o que o torna parte ilegítima para fi-
gurar no pólo passivo da presente ação. 

Quanto às demais questões, acompanho o voto do
ilustre Relator. 

Com essas considerações, também nego provi-
mento ao recurso. 

Custas recursais, pela apelante. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Adoção póstuma - Adotante - Ajuizamento da
ação - Inexistência - Vontade inequívoca de ado-
tar - Ausência de prova - Art. 42, § 5º, do ECA -

Interpretação extensiva - Indeferimento

Ementa: Civil. Família. Adoção póstuma. Prova da von-
tade inequívoca do casal falecido e de fato impeditivo,
alheio à vontade destes. Inexistência. Apelo provido.
Sentença reformada. 

- A adoção póstuma somente pode se consumar em
favor do adotando na medida em que haja sido ajuizada
a respectiva ação ou quando houver, em interpretação
extensiva do art. 42, § 5º, ECA, início de prova docu-
mental que revele o inequívoco propósito dos falecidos
adotantes em acolhê-la como filha. 

- A interpretação extensiva e flexível que deve ser dada ao
referido dispositivo - com ênfase na proteção aos inte-
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resses da menor e laços de afetividade - não pode
desconsiderar a vontade externada pelos falecidos,
notadamente quando um deles, morto quando a criança
já contava com quase cinco anos de idade, não tomou
qualquer providência tendente à adoção e o outro - fale-
cido três anos depois - veio a juízo, mas para pleitear
pela guarda da menor tão somente. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00448800..0088..111100112244-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPaattooss ddee MMiinnaass - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddaa:: RR..CC..LL..,,
rreepprreesseennttaaddaa ppoorr RR..AA..MM..RR.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLBBEERRTTOO
VVIILLAASS BBOOAASS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Alberto Vilas
Boas - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do recurso. 
Narra a inicial que a apelada R.C.L. foi entregue a

O.F.R. e E.A.M.R., dias após o nascimento, por sua mãe
biológica, que alegou não ter condições de criá-la,
sendo que o pai biológico não assumiu qualquer respon-
sabilidade e se encontrava em local incerto. 

Diante disso, a criança foi criada como filha do
casal, mantendo com a família inegáveis e públicos
laços afetivos. 

Todavia, O. e E. faleceram antes que pudessem
manifestar o pedido de adoção, razão pela qual sua filha
biológica, R.A.M.R., representando seus falecidos pais,
ajuizou a presente ação. 

Posteriormente, por determinação do Juízo, a ini-
cial foi emendada, de modo a constar no polo ativo a
menor R.C.L., representada por R.A.M.R. 

O Ministério Público posicionou-se desfavoravel-
mente ao pedido inicial, ao entendimento de que não
houve a inequívoca manifestação de vontade pelos
adotantes e de que a presente ação somente objetiva a
obtenção de benefício previdenciário. 

O Juiz a quo, privilegiando o paradigma socioafe-
tivo, bem como os interesses da menor, acolheu o pedi-
do, e, irresignado, opõe-se o Ministério Público ao con-
teúdo da sentença e deseja obter sua reforma. 

Com efeito, não se desconhece que os laços
socioafetivos e os interesses do menor devem ser consi-
derados quando em confronto com situações que
envolvam o reconhecimento de paternidade e o deferi-
mento de guarda e adoção. 

Mas esse privilégio não implica afastar as premis-
sas legais, que, necessariamente, devem-se fazer pre-
sentes, sob pena de o julgador se investir na condição de
legislador e criar hipótese não abrigada no ordenamen-
to pátrio. 

Notadamente em casos excepcionais, como é o da
adoção póstuma, há que se guardar estreita correlação
com os dispositivos que regem a matéria, de modo que
os laços afetivos e os interesses do menor sejam sopesa-
dos adequada e harmoniosamente com a previsão legal
específica. 

Nesse contexto, tem-se que o art. 42, § 5º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que: “A
adoção poderá ser deferida ao adotante que, após
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no
curso do procedimento, antes de prolatada a sentença”. 

Extrai-se, por conseguinte, que os requisitos para o
deferimento da adoção são: a) a inequívoca manifes-
tação de vontade do adotante e b) o falecimento deste
no curso do processo de adoção. 

É pacífico o entendimento de que a segunda
exigência - instauração do processo de adoção - pode
ser relevada, desde que haja prova concreta do
inequívoco propósito de adotar a criança, propósito este
que, todavia, não se concretizou por fato alheio ao
adotante. 

Nesse sentido, em julgado sobre o tema, ponderou
o Ministro Ruy Rosado de Aguiar: 

O art. 42, § 5º, do ECA permite a chamada ‘adoção póstu-
ma’, desde que o respectivo pedido já tenha sido encami-
nhado pelo adotante ao Juiz. Dando-se interpretação exten-
siva a tal enunciado, cabe muito bem entender que a exigên-
cia do processo instaurado pode ser substituída por docu-
mento que evidencie o propósito de adotar a criança, que só
não se concretizou por fato alheio. Isso porque o referido dis-
positivo menciona ‘a inequívoca manifestação de propósito’,
que pode existir independentemente do procedimento - (REsp
nº 457.635). 

Pois bem. No caso em concreto, observa-se que a
adotanda foi residir junto ao referido casal em tenra
idade, dias após seu nascimento, que se deu em
06.10.98 (f. 20). 

Segundo se afirma na inicial, ambos sempre mani-
festaram profundo interesse em adotar a criança, o que
seria comprovado através de testemunhas; declaração
de que a menor era dependente da virago no imposto de
renda; histórico escolar, onde a virago consta como
mãe, além de fotos familiares. 

Ocorre que O. somente veio a falecer em
11.08.03, ou seja, quando a menor já contava com
quase cinco anos de idade, e não há notícias de que a
ação de adoção não tenha sido instaurada por fato
alheio à vontade do de cujus. 

Frise-se: não há nenhum documento produzido por
O. ou a mando deste em que se demonstre a inequívo-
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ca vontade de adotar a menor, nem mesmo há prova de
que algum fato o tenha impedido de instaurar o proces-
so nos quase cinco anos que antecederam sua morte e
nos quais a criança vivia com ele.

Por seu turno, o cônjuge E. faleceu em 12.06.06,
ou seja, cerca de três anos após o varão, e, da mesma
forma, não há prova inequívoca quanto à sua vontade
de adotar a criança ou de que tenha sido impedida por
fato alheio. 

Ao contrário. O que se colhe é que a de cujus
objetivou, tão somente, a guarda da menor, porquanto
ajuizou esta ação no ano de 2004 e obteve êxito (f. 23). 

Ou seja, como bem ponderado pelo Promotor de
Justiça, Dr. Jaques Souto Ferreira,

a adotante post mortem virago requereu foi a guarda da
menor R., quando poderia ter requerido sua adoção. Como
entender que ela deixou manifestação inequívoca, que não
deixa margem de dúvidas, de que pretendia adotá-la? (f.
117). 

Outrossim, a prova na qual se escuda a parte auto-
ra não permite chegar à conclusão que pretende. 

A prova testemunhal resume-se a uma declaração
produzida unilateralmente, e não confirmada em juízo; o
imposto de renda é referente ao ano de 2005, período
no qual a menor já estava sob a guarda legal da decla-
rante; e os históricos escolares e fotografias retratam que
a menor estava sob os cuidados da família, era bem
tratada e cuidada, mas não indicam que houvesse o
inequívoco desejo de adoção, não consumado por fato
alheio, repita-se. 

Não se nega o vínculo de afeto que uniu os faleci-
dos e a menor e que é mantido com as filhas biológicas
do casal, consoante se observa nos relatórios de f.
68/73. 

Mas este vínculo, bem como o inegável interesse
da menor em ver acolhida a presente ação, não tem o
condão de afastar a exigência prevista no art. 42, § 5º,
do ECA. 

A interpretação extensiva e flexível que deve ser
dada a referido dispositivo de lei não vai ao ponto de se
desconsiderar a vontade externada pelos falecidos,
notadamente quando um deles não tomou qualquer
providência tendente à adoção e o outro veio a juízo,
mas para pleitear pela guarda da criança tão somente. 

Fundado nessas razões, dou provimento ao recur-
so para reformar a sentença e julgar improcedente o
pedido formulado na inicial. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO
AUGUSTO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .

Casamento - Ação anulatória - Erro sobre a pes-
soa - Vício do cônjuge - Preexistência ao casa-

mento - Dilação probatória - Necessidade -
Testemunha - Julgamento antecipado da lide -

Cerceamento de defesa - Sentença nula -
Instrução probatória - Reabertura

Ementa: Apelação cível. Anulatória de casamento. Erro
sobre pessoa. Vício do cônjuge. Agressões físicas e ver-
bais. Preexistência ao casamento. Necessidade de
dilação probatória. Provas testemunhas. Julgamento
antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Sentença
nula. Reabertura da instrução probatória.

- Para que o erro essencial seja reconhecido, é
necessária a presença de três requisitos: que a circuns-
tância ignorada preexista ao casamento; que a
descoberta da verdade seja subsequente ao matrimônio;
e que tal fato torne intolerável a vida em comum.

- Se o julgador decidiu antecipadamente o processo,
sem apreciar o pedido fundamentado da parte para que
se produzisse prova testemunhal, necessária para a com-
provação e esclarecimento de questões essenciais ao
deslinde da demanda, deve-se anular a sentença e
determinar a reabertura da instrução probatória, sob
pena de se configurar o cerceamento de defesa.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002277..0077..113344446633-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeettiimm - AAppeellaannttee:: MM..PP..AA..BB.. - AAppeellaaddoo:: LL..RR..BB..
- RReellaattoorr:: DDEESS.. AARRMMAANNDDOO FFRREEIIRREE

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM INSTAURAR PRELIMINAR, DE
OFÍCIO, E ANULAR A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 9 de junho de 2009. - Armando
Freire - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ARMANDO FREIRE - Cuidam os autos de
apelação interposta por M.P.A.B. contra sentença proferi-
da nos autos da ação anulatória de casamento ajuizada
em face de L.R.B., que julgou extinto o feito, sem julga-
mento de mérito, em razão da impossibilidade jurídica
do pedido e decretou a separação do casal (f. 125).

A apelante, nas razões recursais de f. 126/130, em
síntese, alega que só veio a ter conhecimento do vício do
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apelado em drogas após o casamento, quando se
mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Ressalta que a
família do apelado conhecia e tolerava o “desvio de con-
duta” do apelado desde a adolescência. Sustenta que
jamais se casaria caso soubesse da conduta do apelado,
sendo certo que “o erro sobre a pessoa do cônjuge pre-
existia ao casamento e a mesma casou-se sem conheci-
mento de tal fato, sendo o apelado, ainda, acobertado
pelos pais”. Requer, portanto, seja provido o presente
recurso, para declarar a nulidade do casamento.

O recurso foi recebido à f. 140.
O apelado apresentou contrarrazões às f.

145/149, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

de f. 160/164, opinou pelo desprovimento do recurso
aviado.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso aviado.
Levanto, de ofício, preliminar que submeto à apre-

ciação da Turma Julgadora.
Extrai-se da r. sentença ora hostilizada que a pre-

tensão de anulação do casamento deduzida por M.P.A.B.
em face de L.R.B. foi afastada pelo digno Sentenciante
sob o fundamento de que a circunstância ignorada pela
requerente, qual seja o vício do requerido em substân-
cias entorpecentes, não preexistia ao casamento. Em
outras palavras, considerou que os fatos atribuídos ao
ora apelado, relativos ao consumo de drogas, ocorreram
após e ao longo do matrimônio. Ponderou, ainda, que
“dos relatos contidos nos autos verifica-se que a autora
não mencionou nem mesmo provou que as atitudes do
requerido ocorriam também antes do casamento”.

Bem de se ver que o MM. Juiz de Primeira
Instância, ao concluir pela inexistência de provas de que
o vício alegado preexistia ao matrimônio, adentrou,
indubitavelmente, no mérito da pretensão anulatória.
Não obstante, em evidente impropriedade técnica, con-
cluiu pelo acolhimento da preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido e extinguiu a ação, sem julgamento
de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC.

Como ressaltado, ao proceder à análise da prova
até então colacionada aos autos e concluir pela não
demonstração de um dos requisitos necessários para o
reconhecimento do erro essencial, qual seja que a cir-
cunstância ignorada preexista ao casamento, o digno
Magistrado abordou o mérito da presente ação anu-
latória de casamento.

Ocorre que, data venia, o processo não se encon-
trava maduro para julgamento naquela oportunidade,
uma vez que não havia sido oportunizada às partes a
produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Reconheço que o Julgador é o destinatário das

provas, podendo indeferir diligências inúteis ou mera-
mente protelatórias, consoante o disposto no art. 130
do CPC.

No caso em tela, contudo, a produção de provas,
notadamente a testemunhal, foi requerida e reiterada,
tendo sido sua necessidade justificadamente exposta
pela parte autora.

Maria Berenice Dias, na obra Manual de direito de
família (4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2007), leciona que:

Para que o erro essencial seja reconhecido, é necessária a
presença de três requisitos: (a) que a circunstância ignorada
preexista ao casamento - se o crime é praticado depois do
enlace, ou a doença advém depois das núpcias, inocorre
vício do consentimento; (b) que a descoberta da verdade seja
subseqüente ao matrimônio; e que tal fato (c) torne into-
lerável a vida em comum.

À vista dos requisitos necessários para o reconhe-
cimento do alegado erro essencial, impõe-se reconhecer
a utilidade da prova testemunhal pleiteada. Com efeito,
a designação de audiência poderia ser válida também
para a comprovação das alegações da autora de que o
desvio de conduta do requerido era conhecido e aprova-
do pela família do mesmo, desde a adolescência. Já na
exordial a autora asseverou que:

[...] num primeiro momento, aturdida, pensando que o
requerido necessitava de ajuda médica, tentou ajudá-lo a
livrar-se do vício, fotografou algumas situações e ameaçou
mostrá-las aos pais do réu, no intuito de obter ‘aliados’ nesta
luta contra sua dependência, porém, descobriu que a família
dele não só sabia do vício, como toleravam o desvio de con-
duta desde a adolescência, achando normal e autorizando
que este fizesse uso de drogas dentro do próprio quarto, na
casa da família.

Dentro dessa ótica, tenho como prudente determi-
nar a reabertura da fase instrutória, sob pena de se ver
malferidos princípios constitucionalmente garantidos.
Entendo que a antecipação do julgamento do processo
foi inapropriada, visto que o processo não se encontra,
ainda, maduro para julgamento antecipado e definitivo.

É pertinente a transcrição de entendimento anota-
do pelo ilustre Theotônio Negrão (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 35. ed., São
Paulo: Editora Saraiva, p. 228, em nota 6a ao artigo
130):

Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferi-
mento de provas pelas quais a parte protestou especifica-
mente; falta de prova de matéria de fato que é premissa de
decisão desfavorável àquele litigante (RSTJ 3/1.025). No
mesmo sentido: STJ - 3ª Turma - REsp 8.839/SP - Rel. Min.
Waldemar Zveiter - j. em 29.4.91 - deram provimento, v.u. -
DJU de 03.06.91, p. 7.427.

Se a pretensão do autor depende da produção da prova
requerida, esta não lhe pode ser negada, nem reduzido o
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âmbito de seu pedido com um julgamento antecipado, sob
pena de configurar-se uma situação de autêntica denegação
de Justiça (ESTJ 21/416).

Nesses termos, acolho a preliminar de cerceamen-
to de defesa, tornando nula a sentença, para que se
reabra a instrução probatória.

Custas, ao final.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO
ANDRADE.

Súmula - INSTAURARAM PRELIMINAR, DE OFÍCIO,
E ANULARAM A SENTENÇA.

. . .

porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2009. - Kildare
Carvalho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. KILDARE CARVALHO - S.J.F. e sua mulher
apelam da r. sentença de f. 124/129, prolatada nos
autos do pedido de alteração do regime de bens do
casamento c/c partilha. 

A sentença impugnada julgou procedente o pedido
de alteração do regime de bens e improcedente o pedi-
do de partilha, extinguindo o processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, e conde-
nou os requerentes ao pagamento de custas processuais. 

Pugnando pela reforma da sentença, de maneira
que se julgue procedente o pedido de partilha apresen-
tado, aduzem os apelantes, em síntese, a inexistência de
vedação legal à pretensão de homologação da partilha
em caso de alteração do regime adotado no
matrimônio; a indispensabilidade da partilha para se
definir a individualidade dos bens. 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos
para sua admissão. 

S.J.F. e sua mulher, A.M.F., casados pelo regime da
comunhão universal de bens desde 22.03.1991 (f. 13),
ajuizaram pedido de alteração de regime de bens do
casamento c/c partilha, requerendo a alteração do
regime e a consequente homologação de partilha e
expedição de formal para registro no cartório compe-
tente. 

Para justificar a pretensão, aduziram os requerentes
não ser justa a continuidade do regime de comunhão
universal, uma vez que, em razão da aposentadoria do
cônjuge-varão, somente a mulher continuará no exercí-
cio das atividades dos negócios do casal. 

Após arrolamento dos bens comuns, apresentaram
plano de partilha, por meio do qual os bens serão igual-
mente divididos entre ambos. 

Ao fundamento de que a partilha de bens somente
pode ocorrer com a dissolução da sociedade conjugal,
tal pedido foi julgado improcedente, ocasionando,
assim, a interposição do presente apelo. 

Analisando detidamente a matéria posta nos autos,
tenho que a r. sentença prescinde de reparos. 

Isso porque, tal como bem lançado pela douta
Sentenciante de origem, valendo-se dos ensinamentos
de Caio Mário da Silva Pereira, a partilha de bens, pro-
cedida em observância ao regime adotado para o casa-
mento, somente se dá com o término da sociedade con-
jugal, não sendo esta, entretanto, a hipótese versada nos
autos. 

Alteração do regime de bens - Casamento -
Possibilidade - Art. 1.639, § 2º, do Código Civil -
Partilha de bens - Impossibilidade - Sociedade

conjugal - Continuidade - Manutenção 
da sentença

Ementa: Apelação. Regime de bens. Casamento.
Alteração. Possibilidade. Art. 1.639, § 2º. Código Civil.
Partilha de bens. Impossibilidade. Sociedade conjugal.
Continuidade. Sentença mantida.

- Mantém-se a sentença que, em sede de pedido de
modificação de regime de bens c/c partilha, julga
improcedente este último, uma vez que, conforme
expressa determinação legal, a partilha de bens adquiri-
dos na constância do matrimônio somente se dá em
razão da decretação da separação do casal, não sendo
esta, portanto, a hipótese dos autos, em que será dada
continuidade à sociedade conjugal, apenas sob a égide
de um novo regime, visando a prestigiar a futura
aquisição de bens decorrente do trabalho exclusivo do
cônjuge-virago.

Recurso não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00222233..0055..118800442266-66//000022 -
CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - AAppeellaanntteess:: SS..JJ..FF.. ee oouuttrraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. KKIILLDDAARREE CCAARRVVAALLHHOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
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Nesse sentido, a norma trazida pelo art. 1.575,
caput, do Código Civil, segundo o qual “a sentença de
separação judicial importa a separação de corpos e a
partilha de bens”. 

Ora, conforme acima visto, por expressa determi-
nação legal, a partilha de bens pretendida pelos
apelantes decorre do término da sociedade conjugal, ou
seja, com a decretação da separação judicial. 

Com efeito, não prospera o argumento dos
apelantes no sentido de que inexiste vedação legal à
decretação de partilha de bens em decorrência da
mudança de regime, dada sob a permissibilidade do art.
1.639, § 2º, do Código Civil. 

É que, a meu ver, tal pretensão se confronta com a
norma trazida pelo art. 1.575, caput, do Código Civil,
como acima explicitado. Repita-se, conforme expressa
previsão legal, a partilha de bens adquiridos na constân-
cia de matrimônio decorre, única e exclusivamente, do
término da sociedade conjugal. 

Apenas para ilustrar tal entendimento, tenho por
oportuno trazer à colação a lição de Rolf Madaleno,
extraída da obra Direito de família e o novo Código Civil,
coordenada por Maria Berenice Dias e Rodrigo da
Cunha Pereira: 

É que no casamento os bens só se comunicam e abandonam
o seu estado latente de indivisão quando desfeitas as núp-
cias, aí, sim, incide o regime da comunicação ou da inco-
municabilidade e indivisão. No entanto, os bens, quando
partilháveis, só serão divididos depois de desfeito o
matrimônio pelo juiz, com anulação, separação ou divórcio
ou pelo chamado da natureza, com o decesso do cônjuge,
mas, até lá, paira apenas uma expectativa de direito, como
se fosse um pré-acordo que deita sob um regime previa-
mente escolhido, mas que a nova lei permite modificar
enquanto não desfeitas as núpcias (in Do regime de bens
entre os cônjuges, p. 175). 

De igual forma, improcedente o argumento de que
a partilha é indispensável para definir a individualidade
dos bens, pois a alteração do regime autorizada no pre-
sente caso somente passa a vigorar com o trânsito em
julgado da sentença. 

Logo, não é preciso muito esforço para concluir
que a individualidade dos bens será preservada, uma vez
que somente com o trânsito em julgado da decisão ora
impugnada vigorará o regime de comunhão parcial de
bens, escolhido pelos apelantes como uma forma justa
de prestigiar o esforço único do cônjuge-virago na
aquisição futura de bens, em decorrência do gozo da
aposentadoria pelo cônjuge-varão. 

Imperioso ressaltar, ainda, que, com a prolação da
sentença e após seu trânsito em julgado, da averbação
a ser procedida na certidão de casamento dos apelantes
constará, de forma expressa, a data a partir da qual
vigorará o novo regime adotado pelo casal, fato este
que, por si só, garante aos apelantes a preservação da
individualidade dos bens. 

Com essas considerações, tenho por irretocável a r.
sentença de f. 124/129. 

Posto isso, nego provimento ao recurso. 
Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SILAS VIEIRA e MANUEL SARAMAGO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Execução fiscal - IPTU - Processo tributário
administrativo - Desnecessidade

Ementa: Execução fiscal. IPTU. Processo tributário
administrativo. Desnecessidade.

- Há que se considerar que nem toda execução fiscal é
precedida da instauração de processo tributário admi-
nistrativo. Tanto assim que a norma do art. 2º, § 5º, VI,
e § 6º, da Lei 6.830/80, prevê que da CDA constará o
número do PTA, se nele tiver sido apurado o valor da
dívida, ou seja, há hipóteses em que esta apuração não
se faz através do PTA. Assim, vê-se que os títulos junta-
dos pela Fazenda Pública e que embasam a execução
pretendida, preenchem os requisitos exigidos para con-
solidação do débito fiscal; apresentam o valor originário
do débito, bem como a forma de correção relativa aos
juros de mora, além de consignarem a origem da dívida
e o termo inicial para o cálculo. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00668866..0066..118877004466-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee TTeeóóffiilloo OOttôônnii - AAppeellaannttee:: FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa
ddoo MMuunniiccííppiioo ddee TTeeooffiilloo OOttoonnii - AAppeellaaddoo:: LLaauurroo SSaannttooss
CCooiimmbbrraa - RReellaattoorr:: DDEESS.. GGEERRAALLDDOO AAUUGGUUSSTTOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de abril de 2009. - Geraldo
Augusto - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. GERALDO AUGUSTO - Conhece-se do
recurso, presentes os requisitos à sua admissibilidade. 

Trata-se de execução fiscal interposta pela Fazenda
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Pública de Teófilo Otoni em desfavor de Lauro Santos
Coimbra, extinta pelo MM. Juiz a quo com fundamento
no art. 202, V, e art. 203, ambos do CTN, c/c art. 2º, §
5º, VI, e § 6º, da Lei 6.830/80. 

Em apelação, pretende-se a reforma da decisão,
ao argumento, em resumo, da desnecessidade, no caso
dos autos, de instauração de processo administrativo
tributário e, por via de conseqüência, de indicação na
certidão de dívida ativa do número do PTA. 

Examina-se o recurso. 
De início, tem-se que se trata de lançamento de

tributo, de ofício, pelo Fisco, que dispõe dos dados
necessários à cobrança. 

O lançamento leva em consideração dados, ele-
mentos e informações extraídos do cadastro administra-
tivo, notificando-se por meio do envio de guia aos con-
tribuintes, utilizada também para pagamento, conforme
noticiado pelo exequente, que corresponde ao lança-
mento e, havendo discordância em relação a este,
poderá o contribuinte, por óbvio, valer-se da impug-
nação, quando então será originado o processo admi-
nistrativo tributário. 

O lançamento, ato administrativo, goza da pre-
sunção de certeza e liquidez e torna exigível o crédito
tributário, formalizando-o. A certeza refere-se à origem
do crédito e a liquidez a seu valor em moeda. 

Há que se considerar que nem toda execução fis-
cal é precedida da instauração de processo tributário
administrativo. Tanto assim que a norma do art. 2º, § 5º,
VI, e § 6º, da Lei 6.830/80, prevê que da CDA constará
o número do PTA, se nele tiver sido apurado o valor da
dívida, ou seja, há hipóteses em que esta apuração não
se faz através do PTA. 

Também a norma do art. 202, V e parágrafo único,
do CTN, prevê que o número do PTA constará da CDA
apenas se o crédito executado dele tiver originado. 

No caso dos autos, o IPTU é lançado sem a instau-
ração de processo administrativo. Portanto, não há que
se falar em nulidade da CDA por não conter o número
do PTA. 

Assim, vê-se que o título juntado pela Fazenda
Pública e que embasa a execução pretendida, preenche
os requisitos exigidos para consolidação do débito fiscal;
apresenta o valor originário do débito, bem como a
forma de correção relativa aos juros de mora, além de
consignar a origem da dívida e o termo inicial para o
cálculo. 

Dispõe o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/64 que: 

Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas. 
Consoante o artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, a CDA deve
consignar o valor originário da dívida, bem como o termo

inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei.

A conclusão é de que a CDA que instrui a preten-
são executiva deve prevalecer, porque nela estão pre-
sentes as características essenciais, além do que goza da
presunção de certeza e liquidez. 

Por consequência, não há o requisito para afastar
a cobrança em execução do débito reclamado, porquan-
to presentes as características essenciais da certidão de
dívida ativa, que goza da presunção de certeza e liquidez
e só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário,
o que não ocorreu. 

Com tais razões, dá-se provimento ao recurso, cas-
sando-se a sentença a quo, para que se dê prossegui-
mento à execução fiscal. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE e
ARMANDO FREIRE. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .

Embargos à execução - Excesso - Prestação ali-
mentícia quitada e levantada pelas alimentandas
- Débito exequendo - Insistência no recebimento
da integralidade - Conduta maliciosa - Penalidade

do art. 940 do Código Civil - Manutenção -
Verdade dos fatos - Alteração - Litigância de má-

fé - Caracterização - Multa - Art. 18 do CPC -
Exclusão - Impossibilidade - Honorários advocatí-

cios - Sucumbência mínima

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Excesso.
Prestações alimentícias quitadas e levantadas pelas ali-
mentandas. Insistência no recebimento da integralidade
do débito exequendo. Conduta maliciosa. Penalidade
prevista no art. 940 do CC. Manutenção. Alteração da
verdade dos fatos. Litigância de má-fé. Caracterização.
Multa. Art. 18 do CPC. Exclusão. Impossibilidade.
Honorários advocatícios. Sucumbência mínima 

- Deve ser mantida a sentença que, ao acolher o exces-
so de execução consubstanciado na cobrança de
prestações alimentícias já quitadas, condena a embar-
gada na penalidade do art. 940 do Novo Código Civil,
haja vista que a insistência no recebimento da integrali-
dade do débito exequendo caracteriza a malícia
necessária à sua imposição.
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- Demonstrada a má-fé, consubstanciada na alteração
da verdade dos fatos, conduta tipificada pelo art. 17, II,
do CPC, deve ser mantida a multa imposta em con-
sonância com o art. 18 do mesmo codex.

- Reconhecido o excesso de execução, não há que se
falar em sucumbência mínima da parte embargada
frente ao débito exequendo, mas sim em êxito absoluto
do embargante no que tange ao deslinde da controvér-
sia objeto da ação de embargos. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770011..0077..119922774455-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa - AAppeellaanntteess:: SS..RR..MM.. ee oouuttrraa,, rreepprree-
sseennttaaddaass ppeellaa mmããee MM..JJ..RR..SS.. - AAppeellaaddoo:: JJ..LL..SS..MM.. - RReellaattoorr::
DDEESS.. AAFFRRÂÂNNIIOO VVIILLEELLAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2009. - Afrânio
Vilela - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame recurso de
apelação aviado por S.R.M. e G.R.M (representadas por
sua mãe M.J.R.S) contra a r. sentença de f. 63/65, que
acolheu os embargos aviados por J.L.S.M. nos autos da
execução de alimentos, para determinar a exclusão das
parcelas referentes aos meses de fevereiro de 2003 a
junho de 2004, por já estarem sendo cobradas nos autos
de nº 701.07.188.683-5, e das prestações referentes a
janeiro de 2005 a abril de 2006, porquanto quitadas.
Por conseguinte, condenou as embargadas por litigância
de má-fé, nos moldes do art. 17, II, do CPC, e multa de
1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, mais
honorários advocatícios e despesas, nos termos do art.
18 do CPC. Condenou-as, ainda, a pagarem, em
dobro, os alimentos relativos aos meses de janeiro/2005
a abril/2006, vedada a compensação com o débito ali-
mentar do embargante, por força do art. 373, II, do CC,
e custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. 

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do
recurso. 

Não merece reparos a r. sentença ao concluir pelo
acolhimento dos embargos aduzidos em face da exe-
cução de alimentos ajuizada pelas apelantes, haja vista
que as prestações alimentícias referentes ao período de
fevereiro de 2003 a junho de 2004, por já estarem

sendo cobradas nos autos da execução anteriormente
ajuizada e as relativas a janeiro/2005 a abril/2006 já
terem sido quitadas, conforme documentos de f. 06/10
e 40. 

Primeiramente, cumpre registrar que razão assiste
às apelantes ao afirmarem que, uma vez proferida a sen-
tença na ação revisional, a execução deveria prosseguir
em consonância com o resultado da referida demanda,
no que toca ao valor das prestações atingidas pela referi-
da decisão, neste caso, as parcelas vencidas após julho
de 2003, visto que determinado o efeito a partir da
citação naquela revisional. 

Ocorre, no entanto, que o equívoco perpetrado
reside justamente no fato de a execução embargada bus-
car o recebimento de parcelas não atingidas pela ação
revisional, quais sejam as prestações concernentes aos
meses de fevereiro de 2003 a junho de 2003, que não
sofreram redução, de forma que não poderiam ser vindi-
cadas novamente em sede de nova execução. 

A questão prescinde de maiores considerações,
uma vez que a penalidade por litigância de má-fé que as
apelantes pretendem decotar não foi imposta em razão
da execução em duplicidade das prestações pleiteadas
no seio da execução de nº 701.03.039115-8, em
trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, mas sim em virtude da execução de valores
quitados quando do ajuizamento da execução embarga-
da, quais sejam as parcelas referentes ao período de
janeiro/2005 a abril de 2006. 

Ao que se colhe do acordo de homologação da
separação judicial, visto em cópia às f. 8/9 da ação revi-
sional em apenso, a pensão alimentícia, no valor corres-
pondente a 04 salários mínimos, deveria ser quitada
mediante depósito em conta-corrente do cônjuge-virago,
junto ao Unibanco, no dia 10 de cada mês, forma e data
que, não obstante não terem sido objeto de modificação,
não foram observadas pelo alimentante, mesmo após
determinação judicial de f. 218, do processo em apenso.

O cumprimento da obrigação alimentícia dos
meses de janeiro/2005 a abril de 2006, se deu a
destempo e mediante realização de depósitos judiciais,
sendo, no entanto, aludidos valores levantados pela
genitora das alimentadas, sem ressalva, conforme
alvarás de f. 219 e 238, expedidos, respectivamente, em
12/2005 e maio de 2006. 

Inequívoco que as exequentes, na data do ajuiza-
mento da execução, 16.05.07, tinham pleno conheci-
mento acerca do adimplemento das prestações refe-
rentes ao período de janeiro de 2005 a abril de 2006,
as quais já haviam inclusive sido levantadas. 

No entanto, não obstante a interposição dos
embargos, as exequentes insistiram em pontuar a ine-
xistência de litispendência ou de excesso de execução,
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asseverando a inadimplência do embargante/apelado
no tocante às prestações vencidas entre fevereiro de
2003 até o mês de janeiro de 2006 (f. 20/21). 

Indene de dúvida que a execução comportava
valores referentes a aluguéis outrora já adimplidos, o
que, em tese, autorizaria a aplicação da norma inscul-
pida no art. 940 do CC, o qual dispõe, in verbis: 

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir
mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição. 

Consoante já decidi em outros julgados, a sanção
prevista no dispositivo supra, por ser excessivamente
rigorosa, deve ser aplicada quando evidenciada a má-fé
da parte que ajuizou a ação para recebimento de dívida
já paga. 

De acordo com a Súmula 159 do colendo
Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do
Código Civil”. 

O art. 940 do novo Código Civil, originário do art.
1.531 do Código Civil de 1916, visa punir aquele que
pedir mais do que for devido, sendo outra pena civil
imposta ao que tenta extorquir o alheio, ao argumento
de cobrar dívidas. 

Sem prova do dolo, má-fé ou culpa grave do cre-
dor que reclama, judicialmente, dívida já paga, não se
comina referida penalidade, em razão de sua despro-
porcionalidade. 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o
seguinte: 

Não há lugar para a aplicação do art. 1.531 do Código
Civil quando a parte procede por equívoco, e não por malí-
cia (REsp 79.558, RTJ 86/515 - Relator Ministro Laudo de
Camargo). 

Na espécie, impossível não reconhecer a conduta
dolosa das apelantes, que, após levantamento dos valo-
res adimplidos nos autos da ação revisional, insistiram
em alegar, inclusive nas razões do presente recurso, a
inadimplência com relação às parcelas relativas ao
período de janeiro de 2005 a abril de 2006. 

O simples fato de o apelado realizar o pagamento
em forma diversa da ajustada nos autos da separação
judicial e, ainda, em atraso, não serve de amparo à
interposição de demanda visando ao recebimento dos
aludidos valores, quando devidamente levantados pelas
alimentandas, repito, sem qualquer ressalva oportuna. 

Dessarte, deve ser mantida a sentença que, ao
acolher o excesso de execução consubstanciado na
cobrança de prestações alimentícias já quitadas, conde-
na a embargada na penalidade prevista no art. 940 do

Novo Código Civil, haja vista que a insistência no rece-
bimento da integralidade do débito exequendo caracte-
riza a malícia necessária à imposição da sanção. 

Lado outro, demonstrada a má-fé da demandante,
consubstanciada na alteração da verdade dos fatos, con-
duta tipificada pelo art. 17, II, do CPC, não merece pros-
perar o pedido de decote da multa imposta em con-
sonância com o art. 18 do mesmo codex. 

Quanto aos ônus sucumbenciais, também não
merece acolhida o recurso, porquanto, reconhecido o
excesso de execução, não há que se falar em sucum-
bência mínima da parte embargada frente ao débito exe-
quendo, mas sim em êxito absoluto do embargante no
que tange ao deslinde da controvérsia objeto da ação de
embargos. 

Isso posto, nego provimento ao recurso. 
Custas, pelas apelantes, suspensa a exigibilidade,

porquanto sob os auspícios da gratuidade judiciária. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RONEY OLIVEIRA e BRANDÃO TEIXEIRA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

Sucessão - Partilha - Arrolamento - Herança -
Aceitação tácita - Irrevogabilidade - Usufruto -
Renúncia - Impossibilidade - Meação - Doação

aos herdeiros - Totalidade do bem - Constituição
de usufruto em favor da meeira - Ato inter vivos -

Apreciação nos autos de inventário -
Inadmissibilidade - Cessão de direitos here-

ditários - Escritura pública - Exigência

Ementa: Agravo de instrumento. Direito sucessório.
Arrolamento. Aceitação tácita da herança. Renúncia ao
usufruto de bem imóvel. Inadmissibilidade. Cessão de
direitos hereditários. Exigência de escritura pública. 

- A concordância com os termos das primeiras decla-
rações apresentadas pela inventariante, bem como a
juntada aos autos de instrumento de procuração cons-
tituem formas de aceitação tácita da herança, que, nos
termos do art. 1.812 do CC/2002, é irrevogável. 

- Possível, a teor do art. 1.793 da Lei Civil, a cessão de
direitos hereditários, que demanda, para sua efetivação,
escritura pública. 

- Insuscetível de apreciação, no inventário, instituição de
direito real de usufruto imobiliário, por meeira, relativa-
mente à porção do domínio que lhe seja reservada, visto
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que, quanto a tal, o direito respectivo não integra a
sucessão, e sua doação, com reserva de usufruto, cons-
titui ato inter vivos completamente alheio ao campo de
conhecimento do inventário. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00222233..0077..221177228899-
11//000011 - CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - AAggrraavvaannttee:: MMaarriiaa ddoo
CCaarrmmoo MMaarrqquueess - RReellaattoorr:: DDEESS.. FFEERRNNAANNDDOO BBOOTTEELLHHOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de junho de 2009. - Fernando
Botelho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FERNANDO BOTELHO - Cuida-se de agravo
de instrumento interposto por Maria do Carmo Marques,
na qualidade de inventariante do espólio de Joaquim
Marques Filho, contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Divinópolis, carreada à f. 67-TJ, que, nos
autos do “arrolamento de bens”, indeferiu pedido de
lavratura, nos próprios autos, da renúncia dos herdeiros
ao usufruto da metade do bem que lhes é cabível por
herança, em favor de sua mãe. 

Na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau
apontou que inexiste previsão legal para o pedido dos
herdeiros, “uma vez que o art. 1.806 do CC se refere à
renúncia aos direitos hereditários na sua totalidade, não
se admitindo que se renuncie em parte, sob condição ou
termo” (f. 67-TJ). 

Inconformado, vem o agravante, nas razões de f.
04/09-TJ, afirmando que a viúva e os herdeiros do de
cujus¸ todos maiores e capazes, assinaram conjunta-
mente escritura pública de doação da parte do bem
arrolado que cabia à viúva/meeira, estabelecendo o
usufruto vitalício àquela, incidente sobre a totalidade do
bem objeto da partilha. 

Argumentam que é desnecessária a providência
exigida pelo juiz de primeiro grau, que determinou a reti-
ficação da referida escritura pública, para formalizar a
renúncia dos donatários ao usufruto da outra metade do
bem, inadmitindo que tal renúncia se formalizasse por
termo nos autos. 

Documentos às f. 10/68, incluindo cópia da
decisão agravada à f. 67. 

Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade
de justiça. 

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devo-
lutivo às f. 73/74-TJ, oportunidade em que requisitadas
informações ao Juízo de origem. 

Ofício remetido pelo Julgador primevo às f. 79/80,
noticiando o cumprimento do disposto no art. 526 do
CPC e a manutenção da decisão. 

É o relatório. 
Por inexistirem, nos autos recursais, elementos con-

trários à afirmação de carestia de recursos feita pelos
herdeiros e pela inventariante às f. 29/38-TJ, defiro ao
agravante os benefícios da justiça gratuita, limitados à
instância recursal. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nheço do recurso. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto nos
autos do arrolamento de bens deixados por Joaquim
Marques Filho, cônjuge da inventariante Maria do
Carmo Marques. 

Na peça de ingresso, foram apresentados pela
inventariante a relação de bens e herdeiros do de cujus,
bem como plano de partilha amigável do único bem
imóvel que compõe o acervo partilhável, constituído por
uma casa residencial localizada na Rua Fagundes Varela,
nº 1.310, Bairro São José, em Divinópolis, avaliada em
R$34.000,00. 

Segundo consta no plano de partilha inicialmente
apresentado pela inventariante (f. 15/20-TJ), a meeira
doaria sua meação aos herdeiros, “com a garantia a seu
favor de usufruto vitalício sobre a totalidade do único
imóvel objeto do presente” (f. 15-TJ), e cada herdeiro
receberia sua legítima e a parte doada, da meação, que
lhe caberia, totalizando 1/9 do imóvel para cada
herdeiro. 

Foi determinada, pelo d. Juízo primevo, a forma-
lização da doação (f. 40-TJ), e, em cumprimento da
diligência, foi apresentada escritura pública de cessão de
direitos da meação, na qual figura a inventariante como
cedente e os demais herdeiros como cessionários, cuja
cláusula segunda se transcreve: 

Cláusula 2ª: Que pela presente escritura e nos melhores ter-
mos do direito, cede e transfere para os cessionários, a títu-
lo gratuito, todos os direitos e ação de meação que lhe
assiste no inventário do referido espólio de Joaquim Marques
Filho, direitos estes incidentes única e exclusivamente sobre a
nua propriedade do imóvel descrito e destacado na cláusula
anterior, reservando para si, e com exclusividade, os direitos
de meação referentes ao usufruto vitalício sobre o referido
bem [...] (f. 43-v.). 

Apresentado novo plano de partilha, com as corre-
ções que se fizeram necessárias após a formalização da
doação (f. 47/57), foi determinada a intimação da
inventariante para providenciar a retificação da escritura: 

Intime-se a inventariante para retificar a escritura de f.
78/79, tendo em vista que só poderá ser instituído usufruto
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vitalício em favor da mesma somente da parte que lhe
caberia na meação (f. 58).

Noticiando a impossibilidade de cumprimento da
determinação judicial em cartório, veio a inventariante
requerendo determinação à Secretaria do Juízo, para
que “proceda, nos termos permissivos do art. 1.806 do
Código Civil Brasileiro, à lavratura nos autos de termo de
renúncia dos filhos do falecido referente ao usufruto da
metade do bem que lhes é cabível por herança, a favor
da mãe dos renunciantes, Maria do Carmo Marques” (f.
66-TJ). 

Tal requerimento foi indeferido pelo Juízo a quo,
sendo esta a decisão que ora se agrava: 

Indefiro o pedido de f. 101, tendo em vista a ausência de
previsão legal, uma vez que o art. 1.806 do CPC se refere à
renúncia aos direitos hereditários na sua totalidade, não se
admitindo que se renuncie em parte, sob condição ou termo
(f. 67-TJ). 

Acresça-se o teor das informações prestadas pelo
d. Juízo primevo à f. 79-TJ, retificando o artigo indicado
na decisão, que seria o 1.808 do Código Civil. 

Como sabido, o inventário constitui procedimento
especial, no qual há relação, descrição e avaliação dos
bens e dos herdeiros deixados pelo autor da herança, a
fim de que se proceda à subsequente partilha, expedin-
do-se, ao final, o respectivo formal. 

Com a abertura da sucessão, a herança se trans-
mite desde logo aos herdeiros, nos termos dos arts.
1.784 do Código Civil: 

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Iniciado o procedimento de inventário dos bens,
cabe aos herdeiros aceitarem ou renunciarem à herança,
o que deve ser feito à luz dos arts. 1.806 e 1.808 do
NCC: 

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressa-
mente de instrumento público ou termo judicial.
[...]
Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em
parte, sob condição ou a termo. 
§ 1º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-
los, renunciando à herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. 
§ 2º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de
um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos,
pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e
aos que renuncia.

Conclui-se, pela leitura dos dispositivos supramen-
cionados, que a renúncia aos direitos hereditários só
pode ser feita em sua totalidade, não se admitindo a
renúncia parcial. 

Sobre a matéria, os ensinamentos de Francisco
José Cahali e Giselda Maria Fernandes Novaes
Hironaka: 

Com a sucessão, o herdeiro sub-roga-se na integralidade
das relações jurídicas do falecido, assumindo, assim, a titu-
laridade dos bens e direitos inventariados. Certo é que,
atualmente, o herdeiro não responde pelas dívidas do de
cujus além das forças da herança (CC, art. 1.792); entre-
tanto, a ele é facultado aceitar ou não a herança, em razão
do princípio de que ninguém é herdeiro contra a sua von-
tade, não se podendo impor a adição do acervo hereditário,
assumindo as obrigações, encargos, administração de
patrimônio etc., se não existir interesse para tanto. 
[...]
Assim, a lei exige a deliberação dos sucessores através de
manifestação de vontade reveladora do desejo em recolher
a herança. 
A aceitação da herança representa, assim, o ato jurídico uni-
lateral e necessário pelo qual o herdeiro, que ao tempo da
abertura da sucessão houvera adquirido, ipso iure, a posse e
a propriedade dos bens da herança, confirma sua intenção
de receber este acervo que lhe é transmitido. 
Pela legislação de 2002, entretanto, a aceitação passa a ser
irrevogável, como sempre foi a renúncia (art. 1.812). Assim,
assume especial importância a verificação da aceitação,
pois, uma vez ocorrida, qualquer ato posterior de disposição,
pelo sucessor, de sua quota hereditária terá natureza de
cessão de direitos hereditários, e como tal será tratada, com
a incidência, inclusive, de tributação pela transmissão inter
vivos promovida, ressalvadas as hipóteses de isenção previs-
tas na legislação pertinente (Curso avançado de direito civil -
direito das sucessões. Editora RT, v. 6, p. 87/88). 

E acrescentam: 

Quanto à forma, a aceitação pode ser expressa, tácita ou
presumida. 
Será expressa a aceitação quando feita por declaração escri-
ta (art. 1.805), por termo nos autos, por escritura pública ou
escrito particular. [...] 
Já tácita será a aceitação quando resultar da prática de atos
próprios da qualidade de herdeiro (art. 1.805, 2ª parte).
São, por exemplo, atos privativos do herdeiro que assume
esta qualidade, incompatíveis com a postura de quem recusa
ou repudia a herança: a) a nomeação de advogado, para
intervir no inventário na defesa de seus direitos hereditários;
b) a concordância manifestada com as primeiras decla-
rações, avaliações e outros atos do processo [...] (p. 90). 
Com igual característica que a aceitação, sendo o outro lado
da mesma moeda, a renúncia também é indivisível, não
pode ser parcial, com repúdio apenas da parte que não con-
vém ao herdeiro, salvo a verificação de dupla qualidade
hereditária, [...]; da mesma forma, só pode ser incondicional
(CC, art. 1.808 e seus parágrafos) (p. 97). 

No caso dos autos, em que os herdeiros manifes-
taram sua concordância com as primeiras declarações (f.
20-TJ) e nomearam advogado para representá-los no
feito (f. 23/24-TJ), tem-se que já aceitaram, de forma
tácita, a herança, sendo tal ato irrevogável. 

Além disso, não se pode deixar de convir a total
impropriedade do escrito público relativamente ao qual
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proferida a decisão agravada, porquanto, sendo a
meeira titular de direito real-imobiliário próprio - a quota
ideal do domínio inventariado - o que faz com que não
integre o seu individualizado direito o monte-mor partível
por obra do falecimento do de cujus, torna-se evidente
que eventual ato de liberalidade seu sobre aquela prer-
rogativa dominial-exclusiva, ainda que voltado, também,
para instituição de reserva de usufruto vitalício, constitui
iniciativa francamente inter vivos, que, em absoluto,
interfere com a estrutura do inventário dos bens deixados
por morte do consorte, tampouco servindo a objeto de
cessão de direitos tais os que constaram da escritura de
f. 43-v. -([...] direitos e ação de meação que lhe assiste
no inventário do referido espólio de Joaquim Marques
Filho, direitos estes incidentes única e exclusivamente
sobre a nua propriedade do imóvel [...]). 

Jamais se poderá, portanto, editar instituição ou
renúncia de usufruto vitalício por termo nos autos do
inventário, especialmente quando, como ocorre in casu,
esteja-se cogitando da instituição do direito real (de
usufruto) sobre cota imobiliária-ideal relativa a domínio
sob titularidade de pessoa viva. 

Assim, deve mesmo ser indeferido, como o fez o d.
Juízo agravado, o requerimento de “renúncia” ao usufru-
to (da metade dos bens que é cabível aos herdeiros),
que, inclusive, se aceitável, incidiria sobre parcela do
acervo inventariado, o que também se veda pela pres-
crição do art. 1.808 do NCC, já transcrito. 

Ressalte-se que, na hipótese de interpretação do
pedido como um requerimento de “cessão de direitos
hereditários”, que presume prévia aceitação, impor-se-
ia, de igual forma, o indeferimento, haja vista a exigên-
cia de escritura pública contida no art. 1.793 da Lei Civil: 

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o qui-
nhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de
cessão por escritura pública. 
§ 1º Os direitos conferidos ao herdeiro em conseqüência de
substituição ou de direito de acrescer presumem-se não
abrangidos pela cessão feita anteriormente. 
§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito
hereditário sobre qualquer bem da herança considerado sin-
gularmente. 
§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz
da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do
acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

No mesmo sentido, os julgados deste eg. Tribunal: 

Agravo de instrumento. Inventário. Herança. Cessão de direi-
to. Escritura pública. - A cessão de herança é negócio jurídi-
co sujeito aos requisitos necessários à validade e eficácia dos
contratos. Realizada a título gratuito - doação - ou oneroso
- compra e venda -, exige-se a escritura pública. Nega-se

provimento ao recurso (Agravo de Instrumento nº
1.0024.01.087520-1/001. 4ª Câmara Cível do TJMG. Rel.
Des. Almeida Melo).

Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Herança. Cessão
de direito. Bem imóvel. Escritura pública. Exigibilidade.
Negócio jurídico. Recurso a que se nega provimento. - 1. A
cessão de herança é negócio jurídico sujeito aos requisitos
necessários à validade e eficácia dos contratos e quando
realizados a título oneroso - compra e venda -, exige-se a
escritura pública. 2. Recurso a que se nega provimento.
(Agravo nº 1.0231.00.001066-1/001 - 4ª Câmara Cível,
Rel.  Des. Célio César Paduani,  j. em 24.02.05.) 

Inexistindo, portanto, nos autos, elementos que,
infirmando o decisum agravado, autorizem conclusão
diversa da tomada pelo Juízo primevo, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, em seus exatos ter-
mos. 

Conclusão. 
Com tais fundamentos, nego provimento ao recur-

so, para manter incólume a interlocutória. 
Custas recursais, pelo agravante, suspensa a exigi-

bilidade nos termos da Lei 1.060/50. 
É como voto. 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - De acordo. 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Sem a limitação de uma análise mais acurada sobre a
questão, por ora acompanho o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .  

Mandado de segurança - Carteira nacional de
habilitação - Processo de habilitação - Exame de

aptidão física e mental - Prazo de validade -
Resolução nº 169/2005 do Contran - Lei
9.503/1997 (CTB) - Superioridade desta

Ementa: Mandado de segurança. Carteira de motorista.
Processo de habilitação. Prazo de validade dos exames
de aptidão física e mental. Resolução 169/2005 do
Contran. Lei. Superioridade desta. 

- O prazo de validade dos exames de aptidão física e
mental previsto no art. 147, § 2º, do Código de Trânsito
Brasileiro prevalece sobre o prazo previsto no artigo de
resolução do Contran ante a superioridade hierárquica
da lei frente àquele ato administrativo normativo.

- O ato administrativo é um comando sempre subalterno
à lei que objetiva concretizar-lhe os efeitos. 
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RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..222233776677-
22//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee
DDiirreeiittoo ddaa 66ªª VVaarraa ddaa FFaazzeennddaa ddaa CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAuuttoorreess:: AAlleessssaannddrraa RRiibbeeiirroo FFeerrrreeiirraa MMaaiiaa ee
oouuttrroo - RRééuu:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoo-
rraa:: DDiirreettoorr ddoo DDeettrraann ddee MMGG ((DDeeppaarrttaammeennttoo ddee TTrrâânnssiittoo
ddee MMiinnaass GGeerraaiiss)) - RReellaattoorr:: DDEESS.. BBEELLIIZZÁÁRRIIOO DDEE LLAACCEERRDDAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Belizário de
Lacerda - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Trata-se de ree-
xame necessário em face da r. sentença de f . 104/109,
a qual concedeu a segurança impetrada por Alessandra
Ribeiro Ferreira Maia, Donizete Divino Martins, Isadora
de Sá Ferrari e Soraia Ferreira de Araújo Armani em face
do Chefe do Detran/MG para assegurar aos impetrantes
o prazo de validade de cinco anos do exame para a
obtenção da carteira de habilitação para dirigir veículos
e julgou improcedente em relação a Ednaldo Francisco
da Silva. 

Concitada a opinar no feito, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça emite judicioso parecer de f. 162/164
manifestando-se pela manutenção da sentença. 

Conheço do reexame necessário, visto que satis-
feitos seus pressupostos objetivos e subjetivos de admis-
sibilidade. 

Na questão em desate, devem ser levados em
conta para o deslinde da controvérsia a validade dos
exames para obtenção da carteira nacional de habili-
tação e o que se refere à duração do processo de habili-
tação. 

Segundo o disposto no art.147 do Código de
Trânsito Brasileiro, o exame de aptidão física e mental do
candidato à obtenção da carteira nacional de habili-
tação consta do seguinte: 

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a
exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na
seguinte ordem:  
I - de aptidão física e mental; 
III - escrito, sobre legislação de trânsito; 
IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamen-
tação do Contran; 

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo
da categoria para a qual estiver habilitando-se.
[...] 

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e

renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para con-

dutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no

local de residência ou domicílio do examinado. 

Lado outro, o processo de habilitação exige a
aprovação em diversos exames, entre os quais os de
aptidão física e mental, que, nos termos do § 2º do dis-
positivo citado, têm prazo de validade de cinco anos.
Ocorre que a Resolução 168/04, alterada pela
Resolução 169/05, do Contran, estabeleceu: 

Art. 43A. O processo de habilitação de candidato que pro-
cedeu ao requerimento de sua abertura anterior à vigência
desta norma permanecerá ativo no órgão ou entidade exe-
cutiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal, pelo prazo
de doze meses a partir da data de publicação desta re-
solução. 

Como o exame de aptidão física está incluído no
processo de habilitação, o que a resolução fez foi reduzir
o prazo de validade do referido exame de cinco anos
para um. Não há dúvida de que prevalece o prazo pre-
visto no Código de Trânsito Brasileiro, ante sua superio-
ridade hierárquica frente à resolução editada pelo
Contran. 

Assim, o prazo de validade do exame de aptidão
física e mental realizado pela impetrante deve ser de
cinco anos nos termos do art. 147, § 2º, do Código de
Trânsito Brasileiro, haja vista que ficou comprovado nos
autos, através de documento, que os exames foram rea-
lizados dentro do prazo de válido por 5 anos, visto que
a instituição de novos requisitos para a obtenção da
licença, desde que respeite a irretroavidade das leis, é
legítima. É assegurado aos candidatos à habilitação o
prazo de validade de cinco anos para o exame de
aptidão física e psíquica. 

O ato administrativo é um comando sempre subal-
terno à lei que objetiva concretizar. 

Em tais termos, em reexame necessário, confirmo a
sentença. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HELOÍSA COMBAT e ALVIM SOARES. 

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

. . .
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Transporte coletivo intermunicipal - Empresa
concessionária - Demanda contra transporta-

dores irregulares - Ação cominatória - Obrigação
de não fazer - Cessação do transporte irregular  -
Tutela antecipada - Ausência dos requisitos dos
arts. 273 e 461 do CPC - Presença da garantia

do art. 5º, XIII, da CF - Indeferimento

Ementa: Agravo de instrumento. Obrigação de não fazer.
Antecipação de tutela. Paralisação de transporte inter-
municipal de passageiros sem concessão. Ausência dos
requisitos do art. 461 do CPC. Recurso provido. 

- Em favor do agravante, vigora a garantia conferida
pelo art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988:
“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profis-
são, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer”. A priori, salvo situações excepcionais devi-
damente justificadas, não se deve judicializar a questão
do transporte coletivo de passageiros. Primeiramente
deverá a empresa agravada demonstrar que os órgãos
governamentais competentes estão adotando as medi-
das cabíveis para coibir a prática ilícita de transporte
coletivo de passageiros e haja desobediência recalci-
trante e notória do agravante àquelas medidas. Isso
porque o Poder Judiciário - ainda que acolha o pleito de
fazer cessar referida prática ilícita - não dispõe de estru-
tura para exercer a fiscalização do cumprimento de tal
determinação. Correr-se-ia, pois, o risco de adotar
imposição judicial inócua. 

- No direito administrativo, pode despontar oposição
entre a autoridade da Administração e a liberdade indi-
vidual. 

- O exercício dos direitos, pelos cidadãos, tem que ser
compatível com o bem-estar social. 

- O uso da liberdade e da propriedade deve correspon-
der à utilidade coletiva. 

- O poder de polícia, pois, é a “faculdade de que dispõe
a Administração Pública para condicionar e restringir o
uso e gozo de bens, atividades, direitos individuais, em
benefício da coletividade ou do próprio Estado”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro.
34. ed., Malheiros, 2008, p. 133). 

- Compete ao Poder Executivo, através dos órgãos com-
petentes nas esferas federal, estadual ou municipal, a fis-
calização do transporte coletivo de passageiros. 

- Presente a precitada garantia do art. 5º, inciso XIII, da
CF/88 e ausentes os requisitos da verossimilhança e do

fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, autorizadores da antecipação dos efeitos da
tutela, deve ser revogada a antecipação da tutela conce-
dida para proibir alegada prática irregular de transporte
coletivo de passageiros. 

- V.v.: - Tratando a lide de disputa sobre o transporte
público, envolvendo empresa concessionária, deverá o
presente recurso ser conhecido pela Unidade Goiás, nos
termos do art. 19A, I, a, do RITJMG. (Des. Valdez Leite
Machado)

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00668866..0088..222266661122-
99//000011 - CCoommaarrccaa ddee TTeeóóffiilloo OOttoonnii - AAggrraavvaannttee:: BBrraazz
DDaanniieell BBaarrbboossaa - AAggrraavvaaddoo:: VViiaaççããoo RRiioo DDooccee LLttddaa.. -
RReellaattoorr:: DDEESS.. RROOGGÉÉRRIIOO MMEEDDEEIIRROOSS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO PRIMEIRO
VOGAL E DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de maio de 2009. - Rogério
Medeiros - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Assistiu ao julgamento, pela agravada, a Dr.ª Zaira
Carvalho Silveira. 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Pela ordem. 
Compulsando detidamente os autos, verifico tratar-

se de disputa sobre transporte coletivo, ajuizada por uma
empresa concessionária contra proprietários, detentores
e/ou condutores de veículos automotores do tipo van,
kombi, táxi, caminhonete, dentre outros. 

Sobre o tema, verifico que esta Unidade não tem
competência para o seu conhecimento, como se pode
observar do julgamento ocorrido na Apelação Cível nº
2.0000.00.518734-6/000, em 26 de outubro de 2005,
cuja ementa transcrevo: 

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Cessação de
atividade de transporte coletivo irregular. Serviço público.
Competência da 1ª à 8ª Câmara Cível do TJMG. Voto ven-
cido. - Falece competência a esta 11ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgar o recurso
cuja controvérsia instaurada envolve a irregularidade no
transporte coletivo, serviço público de interesse local e
caráter essencial. 

Assim considerando, tratando-se de questão rela-
cionada à concessionária de transporte público, levanto
para análise pelos meus Pares a preliminar de incom-
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petência por se tratar de Unidade realmente incompe-
tente para o seu conhecimento, devendo os autos ser
remetidos para a Unidade Goiás do Tribunal de Justiça
para distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis, nos ter-
mos do art. 19A, I, a, do RITJMG. 

Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de
não conhecimento do recurso. 

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Sr. Presidente, pedin-
do vênia a Vossa Excelência, na esteira de entendimento
que já adoto em casos análogos, entendo que, no pre-
sente caso, a empresa concessionária de serviço de
transporte público, na condição de entidade privada,
está recorrendo contra decisão em que é a agravante
pessoa física que atua também na atividade de trans-
porte. Então, o objeto da demanda é de natureza emi-
nentemente privada e, por esse motivo, entendo ser com-
petente a Unidade Raja Gabaglia, mantendo, portanto,
a competência desta 14ª Câmara Cível. 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Inicialmente,
rejeito a preliminar arguida de ofício pelo em. Des.
Valdez Leite Machado, 1º Vogal nestes autos, tendo em
vista consistir a lide em discussão acerca de transporte
coletivo irregular intermunicipal de passageiros, sem
delegação do Poder Público. 

Entendo que, uma vez não se cingir o objeto da
demanda diretamente sobre a prestação do serviço
público, tendo em vista, in casu, não envolver litigância
entre a concessionária do serviço público e o poder
concedente, não há que se declarar a incompetência
desta Unidade - Raja Gabaglia, nos termos do art. 19 A,
I, a, do RITJ/MG. 

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Versam os autos
sobre agravo de instrumento interposto por Braz Daniel
Barbosa contra decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Cível de
Teófilo Otoni, que deferiu pedido de antecipação de
tutela nos autos da ação cominatória de obrigação de
não fazer que lhe move a agravada, Viação Rio Doce
Ltda., determinando que se abstenha de realizar trans-
porte intermunicipal de passageiros sem delegação do
Poder Público, sob pena de multa. 

Sustenta o agravante que a decisão o impede de
realizar sua atividade legal de transporte de passageiros,
assegurada pelo salvo-conduto que lhe foi concedido
pelo Juízo da Comarca de Novo Cruzeiro, o que lhe vem
causando prejuízos, sendo que o salvo-conduto foi con-
firmado em segunda instância por este Tribunal. 

Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso (f. 38/39-TJ). 

Informações prestadas pelo MM. Juiz à f. 47-TJ. 
Contraminuta da agravada às f. 49/52-TJ. 

É o relatório. 
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
A agravada move contra o agravante e mais seis

motoristas ação cominatória de obrigação de não fazer,
com o objetivo de impedi-los de realizar transporte inter-
municipal de passageiros nos trajetos de que é conces-
sionária de serviço público. 

No entanto, é preciso destacar em favor do agra-
vante a garantia conferida pelo art. 5º, inciso XIII, da
Constituição Federal de 1988: “É livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 

De mais a mais, a priori, salvo situações excepcio-
nais devidamente justificadas, não se deve judicializar a
questão do transporte coletivo de passageiros.
Primeiramente, a meu ver, deveria a empresa agravada
demonstrar que os órgãos governamentais competentes
estão adotando as medidas cabíveis para coibir a práti-
ca ilícita de transporte coletivo de passageiros e que haja
desobediência recalcitrante e notória do agravante
àquelas medidas. Isso porque o Poder Judiciário - ainda
que acolha o pleito de fazer cessar prática ilícita - não
dispõe de estrutura para exercer a fiscalização do
cumprimento de tal determinação. Correr-se-ia, pois, o
risco de adotar imposição judicial inócua. 

Com efeito, no direito administrativo, pode
despontar oposição entre a autoridade da Administração
e a liberdade individual. O exercício dos direitos, pelos
cidadãos, tem que ser compatível com o bem-estar
social. O uso da liberdade e da propriedade deve
corresponder à utilidade coletiva. O poder de polícia,
pois, é a 

faculdade de que dispõe a Administração Pública para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades,
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do
próprio Estado (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 34. ed., Malheiros, 2008, p. 133). 

O Código Tributário Nacional, além da conceitua-
ção, fixa os limites do exercício do poder de polícia: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da admi-
nistração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção
de fato, em razão de interesse público concernente à segu-
rança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à pro-
priedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder
de polícia quando desempenhado pelo órgão competente
nos limites da lei aplicável, com observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como dis-
cricionária, sem abuso ou desvio de poder.
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Compete ao Poder Executivo, através dos órgãos
competentes nas esferas federal, estadual ou municipal,
a fiscalização do transporte coletivo de passageiros. No
âmbito da União, v.g., assentou o Superior Tribunal de
Justiça: 

[...] A Polícia Rodoviária Federal, na condição de entidade
conveniada (Lei 8.987/95, art. 30, parágrafo único), é a
responsável pela autorização, controle e fiscalização da
atividade de transporte rodoviário interestadual de pas-
sageiros, nos termos do Convênio 004/2001, celebrado
entre o Ministério dos Transportes e o Ministério da Justiça.
[...] (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº
751.398-MG, Min.ª Denise Arruda, DJU de 05.10.06). 

No que concerne à antecipação da tutela, esta-
belece o art. 273 do Código de Processo Civil que:

O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido ini-
cial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique caracte-
rizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósi-
to protelatório do réu. 

Luiz Guilherme Marinoni destaca ser a morosidade
dos processos o principal problema da Justiça Civil, em
nosso País. O procedimento ordinário é injusto às partes
mais pobres, que não podem esperar, sem dano grave,
a realização dos seus direitos. Todos sabem que os mais
fracos ou pobres aceitam transacionar sobre seus di-
reitos, em virtude da lentidão da Justiça, abrindo mão de
parcela do direito que provavelmente seria realizado,
mas depois de muito tempo. A demora no processo, na
verdade, sempre lesou o princípio da igualdade. Conclui
o processualista paranaense (in A antecipação da tutela,
4. ed., Malheiros Editores, 1998, p. 20-21): 

A tutela antecipatória constitui o único sinal de esperança em
meio à crise que afeta a Justiça Civil. Trata-se de instrumen-
to que, se corretamente usado, certamente contribuirá para
a restauração da igualdade no procedimento. Embora
Chiovenda houvesse anunciado, com absoluta clareza e
invulgar elegância, que o processo deve dar a quem tem um
direito tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem o direito
de obter, e, ainda, que o processo não deve prejudicar o
autor que tem razão, a doutrina jamais compreendeu,
porque não quis enxergar o que se passava na realidade da
vida, que o tempo do processo não é um ônus do autor. 

Esse não parece ser o caso destes autos. 
Além do mais, exige-se prova inequívoca suficiente

para que o juiz se convença da verossimilhança da ale-
gação. Vale dizer, o julgador deverá estar imbuído do
sentimento de que a realidade fática pode ser como a
descreve o autor. O grau dessa probabilidade será apre-
ciado pelo juiz: 

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito (Constituição da República, art. 5º, XXXV),
valendo dizer que não pode evitar a lei a proteção liminar ou
a antecipação de tutela se tal proibição torna inviável a futu-
ra tutela definitiva. Somente o juiz, considerando os dados
objetivos do caso concreto, poderá aquilatar a necessidade
ou não de tutela, ainda que provisória, em face da possibi-
lidade de dano atual ou iminente e de difícil reparação
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo nº 172.826-
0/00, Des. Carreira Machado, DJ, 15.12.00).

Em trato de concessão de tutela antecipada de provimento
jurisdicional, mister se faz que o juiz, dentro da esfera de sua
discricionariedade judicial, proceda a prudente e cuidadosa
análise, porquanto pode haver situação emergencial que a
reclame, desde que haja prova inequívoca do alegado e se
convença de sua verossimilhança. Na dicção do art. 273 do
CPC, não se pode perder de vista que, de outro lado, os pos-
tulados do due process of law, dos quais o princípio do con-
traditório e da ampla defesa são corolários, hão de ser
observados (lº Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, AgIn
689.493-7, Juiz Ademir de Carvalho Benedito, Revista dos
Tribunais, v. 736, fev. de 1997, p. 256). 

O juiz examinará o pedido de antecipação da
tutela prudentemente e atento à gravidade da medida a
conceder. A exigência de prova inequívoca significa que
a mera aparência não basta e que a verossimilhança
exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a
cautelar. A antecipação da tutela não é tutela cautelar,
porque esta deve limitar-se a assegurar a viabilidade da
realização do direito afirmado. A tutela sumária satisfati-
va não se limita a tal desiderato, configurando a anteci-
pação do provimento decisório (Cândido Dinamarco,
ob. cit., p. 139 e 143). 

Diante do exposto, presente a precitada garantia
do art. 5º, inciso XIII, da CF/88 e ausentes os requisitos
da verossimilhança e do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela, dou provimento ao
agravo de instrumento para revogar a antecipação da
tutela concedida na decisão recorrida. 

Custas, pela agravada. 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Vencido quanto à
preliminar, adiro ao voto proferido pelo d. Des. Relator. 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - No mérito,
após detido exame dos autos, acompanho o em. Des.
Relator e, também, dou provimento a este recurso.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO PELO PRIMEIRO VOGAL E DERAM PROVI-
MENTO.

. . .
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Mandado de segurança - ICMS - Aquisição de
veículo automotor - Deficiente físico  impossibili-
tado e inabilitado  para a condução - Ausência

de direito líquido e certo - Isenção -
Impossibilidade

Ementa: Mandado de segurança. Isenção de ICMS.
Deficiente físico. Convênio 77/2004. Incapacidade do
deficiente de dirigir qualquer veículo. Ausência de direito
líquido e certo. Impossibilidade de isenção em aquisição
de veículo adquirido para ser conduzido por terceiro.
Sentença reformada em reexame necessário. 

RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770011..0088..222288339977-
22//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa - RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee
DDiirreeiittoo ddaa 44ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa -
AAuuttoorr:: RR..AA..MM..PP..FF..,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa mmããee ZZ..TT..AA..FF..PP.. -
RRééuu:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa::
CChheeffee ddaa AAddmmiinniissttrraaççããoo FFaazzeennddáárriiaa ddee UUbbeerraabbaa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. RROONNEEYY OOLLIIVVEEIIRRAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR
A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Roney
Oliveira - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. RONEY OLIVEIRA - Trata-se de reexame
necessário, em razão da sentença à f. 72-TJ, que, em
sede de mandado de segurança impetrado por
R.A.M.P.F., representado por sua mãe Z.T.A.F.P., con-
cedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito do
impetrante à isenção do pagamento do ICMS. 

Autos remetidos a este eg. Tribunal de Justiça, por
força do reexame necessário. 

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça às f.
89/96-TJ, pela reforma da decisão. 

É, em síntese, o relatório. 
Conheço do reexame necessário. 
Verifica-se, no presente caso, que não demonstrou

o impetrante seu direito líquido e certo, uma vez que evi-
dente a impossibilidade de conduzir veículos, em razão
de não possuir idade para adquirir carteira de habili-
tação e de sua eficiência, não sendo, portanto, ampara-

do pelo disposto na cláusula primeira da Convenção
77/04, em conformidade com o art. 8º da Lei
6.763/75:

Cláusula primeira: Ficam isentas do ICMS as saídas internas
e interestaduais de veículo automotor novo com até 127 HP
de potência bruta (SAE), especialmente adaptado para ser
dirigido por motorista portador de deficiência física, inca-
pacitado de dirigir veículo convencional (normal), desde que
as respectivas operações de saída sejam amparadas por
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos
termos da legislação federal vigente.

Acerca da concessão de isenção pleiteada, dispõe
a Lei Estadual 15.757/05: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do
Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS a
aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação
nacional, equipado com motor de cilindrada não superior a
1.600 cm³ (mil e seiscentos centímetros cúbicos), movido a
combustível de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, por pessoa portadora de deficiência física, vi-
sual, mental severa ou profunda ou autista, diretamente ou
por intermédio de seu representante legal.

Ressalte-se que a mencionada lei não concede a
isenção tributária pretendida, mas apenas autoriza que o
Executivo o faça, na hipótese de aquisição de veículo
automotor realizada por deficiente físico ou pelo seu
responsável. 

Desse modo, não há falar que há autorização para
que o deficiente adquira veículo a ser conduzido por ter-
ceiro; o legislador apenas permitiu que a compra seja
realizada por representante legal do deficiente, em nome
deste.

Assim, tendo sido comprovado que o apelado não
possui condições de dirigir qualquer veículo, inexiste
direito à isenção do ICMS. 

Valho-me, ainda, do parecer da d. Procuradoria-
Geral de Justiça (f. 89/96-TJ) para corroborar o presente
entendimento: 

Como se observa, o convênio vigente é aplicável in casu e
estabelece de forma clara que o motorista do veículo seja
realmente o portador da deficiência. 
In casu, o impetrante não tem condições de guiar um veícu-
lo e sequer pode ser habilitado para tanto. Sua representante
é quem conduziria o automóvel. 
A cláusula primeira do convênio 03/2007 é explícita em
estabelecer que a isenção do ICM só será concedida quan-
do o portador da deficiência for o efetivo condutor do
automóvel. 
Mais que isso, o § terceiro da cláusula primeira do convênio
elenca os documentos que devem instruir o pedido de
isenção. Nele, são citados: a) laudo de perícia médica
fornecido pelo Departamento de Trânsito do Estado - Detran;
b) cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação,
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na qual constem as restrições referentes ao condutor e as
adaptações necessárias ao veículo, dentre outros. 
A exigência dos documentos retrocitados não somente ratifi-
ca a exigência de que o deficiente físico seja o real condutor
do veículo, pois a ratio legis da isenção recai no fato de que
o veículo adaptado para deficientes, via de regra, é mais
caro que o veículo comum, sem adaptações. Seria, portan-
to, injusto que o deficiente condutor fosse compelido a
adquirir veículo mais caro, devido às adaptações que
suprem o infortúnio de sua condição física. A administração,
então, concederia a isenção como meio de contrabalançar
o gravame financeiro imposto pela condição física desfa-
vorável do adquirente. Lado outro, se o deficiente não é
capaz de conduzir e o veículo tiver de ser conduzido por ter-
ceiro, sem deficiência, não existe razão para que haja adap-
tações no bem. Ora, em se tratando de automóvel comum,
sem adaptação e sem aumento no preço, não cabe a
isenção com base na Lei 15.757/05 e Convênio 03/2007 (f.
94-TJ). 

Portanto, a negativa da isenção do ICMS afigura-
se correta, diante da desconformidade com o convênio
supracitado. 

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal
de Justiça:

Ementa: Mandado de segurança. Isenção de ICMS na
aquisição de veículo automotor. Deficiente físico impossibili-
tado e inabilitado para a condução. Lei 15.757/05 e
Convênio 03/07 do Confaz. Ausência de direito líquido e
certo. Segurança denegada. - Segundo os arts. 1º e 3º da
Lei 15.757/05 c/c com a cláusula primeira do Convênio
03/2007 do Confaz, a isenção de ICMS na compra de
veículo automotor só é concedida se o deficiente físico
adquirente for o efetivo condutor do automóvel. Para tanto,
o requerimento administrativo de isenção depende da junta-
da do laudo médico pericial emitido pelo Detran e da
carteira nacional de habilitação (CNH) do deficiente com-
prador (TJMG - Apelação Cível nº 1.0672.07.252898-
3/001 - Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª
Câmara Cível, DJ de 05.12.08). 

Ante o exposto, reformo a sentença, em reexame
necessário, para denegar a segurança pretendida. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CARREIRA MACHADO e CAETANO LEVI
LOPES. 

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFOR-
MARAM A SENTENÇA. 

. . .

Loteamento - Imóvel - Identificação por demar-
cação - Registro de terceiros por alienação do

confrontante - Ineficácia - Cancelamento -
Desnecessidade - Ministério Público - Apelação

Ementa: loteamento. Imóvel identificado por demar-
cação. Registro de terceiros por alienação do con-
frontante. Ineficácia. Desnecessidade de ato material de
cancelamento. MP. Apelação. 

- O MP é parte legítima para atuar e recorrer em proces-
so de dúvida do Registro de Imóvel. 

-Se o confrontante alienou lotes que não faziam parte do
seu quinhão, qualquer matrícula e registro são atos inefi-
cazes e não carecem de cancelamento material. 

- Identificado o imóvel e estando preenchidos os requisi-
tos do loteamento, não se lhe pode negar o registro. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..223333444422-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMiinniissttéérriioo

PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - 22ooss)) EEssppóólliioo ddee
JJoorrggee FFeerrrraazz ee eessppóólliioo ddee IIssttrriiaa ZZaauullii FFeerrrraazz - AAppeellaaddoo::
OOffiicciiaall ddoo CCaarrttóórriioo ddoo 11ºº RReeggiissttrroo ddee IImmóóvveeiiss ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - RReellaattoorr:: DDEESS.. EERRNNAANNEE FFIIDDÉÉLLIISS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS. 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2009. - Ernane
Fidélis - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral, pelo 2º apelante, o Dr.
Jacob Lopes de Castro Máximo. 

DES. ERNANE FIDÉLIS - Trata-se de duas
apelações. Abordarei, em primeiro lugar, a que foi apre-
sentada pelo Ministério Público. 

1ª apelação. 
Para efeito de se indagar sobre a legitimidade de

atuação e recursal do MP, há de se fazer, no presente
caso, a seguinte distinção: a duplicidade de matrícula e
registro pode importar em questionamento sobre a pos-
sibilidade de se fazer o registro do loteamento, bem
como também se questionar sobre o direito, porventura
existente, para os que anteriormente o registraram. Na
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primeira hipótese, creio que o MP, como fiscal da lei, tem
plena legitimidade de atuar no feito e de recorrer, já que
sua atuação tem por finalidade a observância da prática
de ato de interesse público, que é o ato registral; na
segunda hipótese, não tendo autorização de agir como
substituto processual de possíveis prejudicados, não teria
legitimidade de atuação nem de recurso. Por tais razões,
seu recurso deve ser recebido, quando demonstrada está
sua preocupação apenas com a validade formal do ato. 

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo com o
Relator. 

DES. MAURÍCIO BARROS - De acordo com o
Relator. 

DES. ERNANE FIDÉLIS - Admito que S. Ex.ª tem
plena razão, quando afirma que necessário se faz dar fim
a esta novela, mas, com a vênia devida, no meu
modesto entender, julgo que a novela, na realidade,
existe, porque está sendo mal interpretado o direito. 

Em preliminar, deve-se observar que S. Ex.ª, o ofi-
cial do Registro de Imóveis, ao invés de suscitar dúvida,
e até de certa forma deselegante, solicitou provimentos
judiciais, como se estivesse a fazer corrigendas à atua-
ção judicial, determinando ao Julgador procedimentos
que entende corretos, como se fosse autoridade hierar-
quicamente superior ao próprio juiz. No entanto, se há
decisões contraditórias que não está a entender, bastaria
o pedido de esclarecimento, e não a requisição de
ordem de ação, especificando o comportamento judicial
necessário. 

Não há nenhuma autoridade do senhor oficial do
registro em determinar que o juiz expeça mandado e
faça rebusco procedimental, próprio da atividade regis-
tral, e não judicial. 

Lamenta-se que S. Ex.ª não se atenha à afirmação
de que tem dúvida de fazer ou não o registro do lotea-
mento, que é sua única função. 

Lembra-se, no direito brasileiro, principalmente
depois da célebre polêmica entre Soriano Neto e
Filadefo Azevedo, que a transcrição não gera presunção
absoluta de propriedade, mas apenas relativa. Neste
caso, a questão de cancelamento de registro é decor-
rência de reconhecimento ou não de direito, e nunca
confirmação ou não de que o direito existe. Neste caso,
conforme bem expresso no art. 214 da Lei 6.015/73,
consideram-se inválidas as transcrições, independente-
mente de ação direta, desde que a nulidade seja de
pleno direito. 

O art. 214, acima citado, é sintomático, porque,
embora se referindo à nulidade de pleno direito, fala em
invalidação, independentemente de ação direta, o que
quer significar que, desde que se dispense processo para
desconsiderar o ato, este é inteiramente ineficaz. Se inefi-

caz, torna-se de evidência palmar que qualquer ato
material de supressão de expressões de registro é irrele-
vante. Considerados ineficazes, os registros é como se
não existissem, embora possam até enfeitar a prateleira
documental do cartório. 

Está havendo interessante informação de que, jul-
gada a demarcação entre dois prédios e devidamente
registrada nos termos do art. 167, inciso XXIII, da Lei de
Registros Públicos, apenas aquela estaria na disciplina
da transcrição. No entanto, como bem foi asseverado
pelo d. Sentenciante, à f. 395, 

A dúvida pronunciada pelo ilustre e digno Oficial de Registro
de Imóveis é com relação à hipótese de possível duplicidade
de registros e matrículas sobre uma única base territorial. A
princípio, parece-me superada essa dificuldade, uma vez
que o imóvel no seu todo já se encontra registrado no nome
do espólio. 

Outro não podia ser o entendimento, porque,
declarada a constituição dos imóveis confrontantes, com
a linha de confrontação estabelecendo a indiscutibili-
dade dos limites da propriedade do espólio, poderia ter
até ocorrido alienações parciais anteriores, mas, eviden-
temente, para serem válidas, realizadas pelo real
proprietário, e não pelo confrontante, cujo domínio
estaria além da faixa demarcatória reconhecida. No
caso, se alguma venda houve, patrocinada pelo referido
confrontante, seria a non domino e, consequentemente,
com ineficácia tal que chegaria às barras da própria ine-
xistência. 

Quanto ao aspecto registral, pois, para se reco-
nhecer o domínio exclusivo do suscitado, nenhum ato
material precisa ser praticado, mesmo porque sem qual-
quer finalidade prática é cancelar o que não existe; basta
que se considere inexistente o que, aparentemente, teve
forma de existência. 

Quanto ao aspecto processual, ainda que se
pudesse atribuir interesse na suscitação da dúvida e na
apelação, que, evidentemente, seria dos terceiros preju-
dicados, certo é que a coisa julgada não beneficia nem
prejudica o terceiro. No entanto, como bem lembra
Enrico Túlio Liebman, se, entre o terceiro e as partes, há
relação de direito material que seria prejudicada, evi-
dente que o terceiro não deixa de se submeter aos efeitos
da decisão: 

O prejuízo que dela recebem é prejuízo legítimo, e a coisa
julgada entre as partes se refere a eles como coisa julgada
relativamente a eles. Pressupõe isso, todavia, subordinação
do terceiro à parte, subordinação que é determinada pelo
direito substantivo e se explica pela própria estrutura da
relação jurídica e pelas relações dos vários sujeitos acerca
da mesma relação, pelas conexões e interferências entre
mais relações jurídicas, em virtude das quais as vicissitudes
de uma influem sobre as da outra, isto é, quando a referên-
cia em determinada relação, se encontra o terceiro em
relação subordinada relativamente à parte, a esta cabe a
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legitimação processual exclusiva para aquela relação, e a
decisão, intervindo nesta última, é também para o terceiro
plenamente vinculante (Eficácia e autoridade da sentença. 2.
ed. Forense, p. 93). 

É como se o não proprietário perdesse a reivindi-
catória, sofrendo seu locatário, em consequência, o
efeito da decisão no seu contrato de locação. 

Na hipótese em julgamento, se, em ação demar-
catória, processada e julgada entre as partes legiti-
madas, ou seja, entre os confrontantes, estabeleceu-se,
pela linha demarcada, a propriedade de cada um, qual-
quer ato de disposição que tenha um deles realizado
com referência à parte que não é de seu quinhão se pre-
judica, porque perde a base fática de direito material, ou
seja, o pretenso domínio de quem alienou. 

No caso dos autos, pois, o que importa é que o ti-
tular do domínio solicitou em cartório o registro de lotea-
mento de imóvel, identificado em todo único, como
sendo de sua exclusiva propriedade. 

Todos os requisitos para o loteamento estão for-
malmente preenchidos. Neste caso, se o imóvel é devi-
damente identificado e se encontra dentro da limitação
legalmente traçada, não há que se negar o registro na
forma da lei, e, se algum terceiro se julgar com direito de
fazer prevalecer algum ato registral que lhe diz respeito,
que discuta, em procedimento próprio, a ele referente,
sua pretensão, não se estendendo tais prerrogativas nem
ao oficial do registro nem ao órgão do MP, pelo que,
nestes termos, nego provimento ao recurso. 

Sem custas, por ser recurso do MP. 

DES. EDILSON FERNANDES - Sr. Presidente.
Registro que ouvi, com bastante atenção, a brilhante sus-
tentação oral proferida pelo Dr. Jacob Lopes de Castro
Máximo e que recebi do ilustre advogado substancioso
memorial, ao qual dediquei a mesma atenção. 

Embora reconhecendo o zelo do ilustre represen-
tante do Ministério Público de 1º grau, o voto que V. Ex.ª
acaba de proferir esgota toda a matéria sob o aspecto
jurídico e didático, de forma que qualquer acréscimo que
se fizesse, agora, seria absolutamente ineficaz. 

Assim, adotando inteiramente os fundamentos do
voto ora proferido, também nego provimento ao recurso. 

DES. MAURÍCIO BARROS - Sr. Presidente.Também
nego provimento ao recurso, pedindo permissão a V. Exª.
para adotar os fundamentos de seu judicioso voto que
contém, na verdade, uma aula a respeito da matéria dis-
cutida no feito. 

DES. ERNANE FIDÉLIS - 2ª apelação.
Pouco se tem a dizer sobre a apelação dos suscita-

dos, porque o procedimento é de dúvida, sendo
impróprio para exame de qualquer pretensão de cance-

lamento de ato registral, ainda que inútil e ineficaz, pelo
que nego também provimento ao recurso. 

Custas, pelo apelante. 
É o meu voto. 

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo. 

DES. MAURÍCIO BARROS - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS. 

. . .

Representação comercial - Contrato - Foro de
eleição - Desconsideração - Foro de domicílio do

representante - Prevalência -  Art. 39 da Lei
4.886/65

Ementa: Agravo de instrumento. Representação comer-
cial. Foro de eleição. Desconsideração. Art. 39 da Lei
4.886/65. 

- A competência para conhecer e decidir as questões
oriundas de contrato de representação comercial é do
Juízo do domicílio do representante, nos termos do art.
39 da Lei especial nº 4.886/1965. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..0088..223388558844-
00//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee::
UUnniibbaannccoo - UUnniiããoo ddee BBaannccooss BBrraassiilleeiirrooss SS..AA.. - AAggrraavvaaddoo::
CCoonnssuullttaannccyy && SSeerrvviiççooss LLttddaa.. - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª HHIILLDDAA
TTEEIIXXEEIIRRAA DDAA CCOOSSTTAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2009. - Hilda
Teixeira da Costa - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida
pelo digno Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca
de Belo Horizonte/MG (reproduzida às f. 103/105-TJ),
nos autos da ação cautelar, promovida por Consultancy
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& Serviços Ltda, em face de Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S.A. 

Consiste o inconformismo recursal no fato de o
douto Julgador a quo ter julgado improcedente a
exceção de incompetência aviada pelo agravante, por
entender tratar-se de relação de representação comer-
cial, a qual deve ser regida pela Lei 4.886/65, que, no
seu art. 39, determina que a competência é a do foro do
domicílio do representante. 

O efeito suspensivo ativo foi deferido às f.
110/111-TJ. 

Requisitadas as informações necessárias, estas
foram prestadas à f. 148-TJ. 

Intimada, a agravada apresentou contraminuta às
f. 117/124-TJ, pugnando pela improcedência do recurso.

Conheço do recurso interposto, porque regular-
mente processado e devidamente preparado (f. 21- TJ). 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 1º da Lei
4.886/65 estabelece que exerce a representação comer-
cial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem
relação de emprego, que desempenha, em caráter não
eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a media-
ção para realização de negócios mercantis, agenciando
propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representa-
dos, praticando ou não atos relacionados com a exe-
cução dos negócios. 

Analisando o contrato de prestação de serviços,
estabelecido entre as partes (f. 52/63- TJ), extrai-se que
os serviços efetivamente prestados pela agravada eram
de representação comercial, uma vez que consta em sua
cláusula 1ª e 9.1, que a agravada prestava serviços de
captação e mediação de negócios, sem vínculo associa-
tivo ou relação de emprego entre as empresas. 

Uma vez caracterizada a representação comercial,
deve-se observar a Lei nº 4.886/65, que disciplina os
contratos de representação comercial. 

O art. 39 da Lei nº 4.886/65, com a redação
dada pela Lei 8.420/92, estabelece: 

Para julgamento das controvérsias que surgirem entre repre-
sentante e representado é competente a Justiça Comum e o
Foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedi-
mento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de
Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de
Pequenas Causas.

Ora, por se tratar de regra especial, a Lei nº
4.886/65 sobrepõe-se à regra geral de competência,
prevista no art. 111 e seus parágrafos do CPC, porque,
no confronto de normas antagônicas, a norma especial
prevalece sobre a regra geral, e, inclusive, revela-se
inócua a cláusula contratual que preveja o deslocamen-
to da competência para foro diverso daquele previsto na
lei especial. 

Nesse sentido, assente na jurisprudência do colen-
do STJ: 

Processual civil. Competência. Representação comercial.
Foro de eleição. I. - Havendo lei especial que taxativamente
determine o foro do domicílio do representante como o local
apropriado para dirimir conflitos entre as partes, contrato de
adesão não poderá modificá-lo. II. - Recurso especial não
conhecido (REsp nº 608983/MG, 3ª Turma, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, j. em 16.03.04). 

Recurso especial. Contrato de representação. Foro de
eleição. Desconsideração. Foro de domicílio do represen-
tante. Lei 4.886/65, art. 39. Precedentes. Recurso acolhido.
I - A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de
adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo: a) se, no
momento da celebração, a parte aderente não dispunha de
intelecção suficiente para compreender o sentido e as con-
seqüências da estipulação contratual; b) se da prevalência
de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificul-
dade 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 determi-
nada empresa. II - Não reconhecida qualquer dessas
circunstâncias, é de prevalecer o foro eleito. III - Em se
tratando, todavia, de contrato de representação, a cujo
respeito há disposição expressa de lei a determinar o foro do
domicílio do representante como sendo o lugar apropriado
para a solução do litígio estabelecido entre as partes con-
tratantes (art.39 da Lei 4.886/65, modificado pela Lei
8.420/92), entende a Turma que não há de prevalecer o
foro eleito por adesão (REsp nº 149759/SP, 4ª Turma, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 24.06.98).

Nesse sentido, o entendimento deste egrégio
Tribunal de Justiça: 

Agravo de instrumento. Exceção de incompetência. Contrato
de representação comercial. Foro de eleição. Afastamento.
Foro de domicílio do representante. Prevalência. Lei
4.886/65, art. 39. - A Lei nº 4.886/65, que regula a profis-
são do representante comercial autônomo, em seu art. 39,
modificado pela Lei 8.420/92, estabelece expressamente
que o foro do domicílio do representante é o competente
para julgamento das controvérsias que surgirem entre ele e
o representado, devendo, pois, prevalecer sobre foro diverso
daquele eleito pelas partes, por se tratar de norma especial
(Ag  1.0439.07.070770-8/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des.
Tarcísio Martins Costa, DJ de 29.04.08). 

Agravo de instrumento. Contrato de representação comer-
cial. Eleição de foro. Inválida. Competência do foro do
domicílio do representante. - Em contrato de representação
comercial com eleição de foro, não poderá prevalecer, nesse
caso, o princípio da liberdade de contratar, em face da
existência de lei específica que taxativamente regule a
matéria. O art. 39 da Lei 4.886/65, com redação dada pela
Lei 8.420/92, definiu como competente para dirimir as con-
trovérsias em contratos de representação o foro do domicílio
do representante (Ag nº 1.0344.05.024420-3/001, 11ª
Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant. DJ de
22.03.06). 

Pelo exposto, nego provimento ao presente recur-
so, mantendo-se a r. decisão atacada, declarando como
competente o foro do representante comercial, qual seja,
o de Belo Horizonte/ MG. 
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Custas, pelo agravante. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ROGÉRIO MEDEIROS e EVANGELINA
CASTILHO DUARTE. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Albergaria
Costa - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de agravo de
instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais contra a decisão de f. 1.502/1.532-TJ,
que adotou o rito cautelar ao pedido de providências for-
mulado pelo agravante e deferiu apenas em parte a limi-
nar, negando a quebra do sigilo bancário e fiscal das
empresas agravadas. 

Em suas razões recursais, o agravante sustentou
que o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário não
possui natureza cautelar por inexistir risco de perecimen-
to dos elementos de prova e porque tampouco visa a
garantir eficácia da prestação jurisdicional. Afirmou que
a pretensão se relaciona com a viabilidade do direito de
ação do Ministério Público e seu interesse de agir, evi-
tando deflagrar uma lide temerária. 

Argumentou que as investigações dependem de
celeridade - o que não é possível com a adoção do rito
cautelar - e que o pedido de providências só se justifica
em razão do entendimento majoritário sobre a impossi-
bilidade da quebra de sigilo diretamente pelo Ministério
Público. Alegou se tratar de mera extensão do inquérito
civil instaurado, desprovido do contraditório e da ampla
defesa porque destinado apenas a colher elementos para
eventual propositura de ação civil pública. 

Defendeu que o contraditório e a ampla defesa
serão exercidos em momento posterior à quebra, quan-
do ajuizada ação civil pública, tal como ocorre em inter-
ceptações telefônicas. 

Com relação ao indeferimento da quebra dos sigi-
los bancário e fiscal das empresas agravadas, arguiu
que, embora tenha o Ministério Público analisado exten-
sa documentação, incluindo autorizações de pagamen-
to, notas de empenho, ordens de serviço e notas fiscais
da SMP&B e de seus fornecedores, trata-se de documen-
tos produzidos pelas próprias empresas que somente
existiam “no papel”. 

Sustentou a necessidade de se conhecer a real
movimentação financeira das empresas e se existiam
apenas para acobertar o pagamento realizado à SMP&B,
respostas que podem ser dadas pelos dados fornecidos
pelas instituições financeiras e pela Receita Federal. 

Alegou que o sigilo pode ser quebrado em situa-
ções excepcionais, principalmente quando se procura
proteger o patrimônio público e quando vigora o inte-

Sigilo bancário e fiscal - Quebra - Pedido de
providências - Conversão do rito - Medida 

cautelar - Fumus boni iuris - Ausência - 
Medida excepcional

Ementa: Agravo de instrumento. Quebra de sigilo
bancário e fiscal. Pedido de providências. Conversão do
rito. Medida cautelar. Ausência de fumus boni iuris.
Medida excepcional. 

- A pretensão de obtenção de prova para instruir um
inquérito civil pode ser declinada ao Juízo Cível por meio
de medida cautelar, pois no sistema processual civil
brasileiro inexiste pedido sem ação. 

- O processo cautelar visa à garantia de efetividade e à
proteção de um processo de conhecimento ou de exe-
cução, sendo que o fumus boni iuris e o periculum in
mora se constituem em pressupostos ou requisitos impres-
cindíveis para o acolhimento da pretensão cautelar, seja
na forma de liminar ou quando proferida a sentença.

- Em que pese a relevância das informações pretendidas
pelo Ministério Público, a quebra de sigilo bancário e fis-
cal é medida excepcional e última de um processo inves-
tigatório. Não pode ser deferida como início de prova se
inexiste qualquer indício acerca do envolvimento das
empresas nos atos investigados.

Recurso conhecido, mas não provido. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00007799..0088..446600226666-
77//000011 - CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAggrraavvaannttee:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddooss:: MM..AA..EE..
MM..PP..EE.. UU..GG..AA..GG..EE.. NN..PP..FF.. II..PP..EE..GG.. SS..UU..CC..FF.. CC..SS..CC..
VV..WW..MM.. FF..CC..EE..JJ.. GG..CC..SS..CC.. MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) CC..CC..TT..
EE..GG..DD.. JJ..RR..CC.. II..MM..JJ..SS.. MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) EE..PP.. RR..DD..PP..PP..
MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) CC..II..TT.. MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) EE..SS..GG.. MMEE
((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) PP..PP.. RR..PP..RR..BB..GG.. MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa))
MM..MM..AA..GG.. GG..EE.. GG..EE..LL.. VV..OO.. GG..DD..RR..II..CC.. CC..CC..PP..PP.. GG..YY..
VV..SS..CC.. NN..TT..PP..MM.. RR..EE.. PP..CC..II..CC.. QQ..II.. MM..DD.. AA.. MM..GG..PP..EE.. VV..PP..
PP..CC..PP.. SS..RR.. CC..PP..NN.. VV..OO..DD..NN.. AA..LL..GG.. - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª
AALLBBEERRGGAARRIIAA CCOOSSTTAA 
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resse em averiguar a real destinação dada a quase sete
milhões de reais que foram retirados dos cofres públicos. 

Defendeu a presença dos requisitos para quebra
do sigilo bancário, tais como a necessidade do procedi-
mento, a individualização do objeto do inquérito e dos
sujeitos, a justa causa e indispensabilidade da quebra,
bem como o lapso temporal. 

Pela decisão de f.1.825/1.827-TJ, foi deferido o
efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender os efeitos
da decisão agravada no tocante à conversão do rito em
cautelar e à determinação de conexão com os autos de
nº 0079.08.397426-5. 

Por outro lado, foi indeferida a antecipação da
tutela recursal pleiteada no tocante à quebra do sigilo
bancário e fiscal das agravadas. 

Foram apresentadas informações pelo Juiz da
causa, às f. 1.832/1.858-TJ, reforçando os fundamentos
da decisão agravada. 

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
f.1.861/1.866, opinando pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 
Conhecido o recurso, uma vez que presentes os

pressupostos de admissibilidade. 
O cerne do presente recurso consiste em analisar a

correção ou não da decisão que adotou o rito cautelar
ao pedido de providências formulado pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, objetivando a que-
bra de sigilo bancário e fiscal de diversas empresas que
supostamente acobertavam o pagamento realizado pelo
Município à empresa SMP&B, além de verificar a possi-
bilidade de deferimento liminar desse pedido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que dúvidas inexis-
tem quanto à possibilidade de o Ministério Público plei-
tear, em sede de inquérito civil instaurado para apurar
atos de improbidade administrativa, a quebra de sigilo
perante o Juízo competente, visando ao esclarecimento
dos atos investigados. 

Nesse sentido, o art. 129, III, da CR/88 dispõe que
compete ao Ministério Público “promover o inquérito civil
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interes-
ses difusos e coletivos”. 

Essa atividade depende, para o seu efetivo exercí-
cio, da obtenção de elementos que demonstrem a
certeza da prática do ato de improbidade, que deverá
ser ajuizada de forma responsável. 

Assim, dispõe o inciso VI acerca da possibilidade
de o MP “expedir notificações nos procedimentos admi-
nistrativos de sua competência, requisitando informações
e documentos para instruí-los, na forma da lei comple-
mentar respectiva”. 

Em se tratando de apuração de atos de impro-
bidade administrativa elencados na Lei nº 8.429/92, o
art. 16, § 2º, prevê que, havendo fundados indícios de
responsabilidade e quando for o caso, 

o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de
bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas

pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais. 

Por fim, a Lei nº 7.347/85 (LACP) dispõe, em seu
art. 8º, § 1º, que “o Ministério Público poderá instaurar,
sob sua presidência, inquérito civil”, que é procedimento
administrativo destinado à colheita de provas. 

Dessa feita, considerando o relevante interesse
público e social, cabível ao Ministério Público requerer
ao Poder Judiciário, durante procedimento administrativo
de inquérito civil, a quebra do sigilo bancário e fiscal a
fim de obter informações para, eventualmente, promover
inquérito e ação civil pública. 

No entanto, a despeito do caráter inquisitorial do
procedimento investigatório civil, as informações sigi-
losas cuja obtenção dependa de autorização judicial
devem ser pleiteadas ao juiz competente. Afinal, o Poder
Judiciário é o verdadeiramente legitimado, no Estado
Democrático de Direito, para determinar uma limitação
à liberdade individual como a quebra de informações
sigilosas, dadas a imparcialidade e a independência que
lhes são estruturantes e que levam à garantia da reserva
de jurisdição. 

Nesse contexto, imperioso concluir que a restrição
da intimidade, aspecto do direito à liberdade individual
como implicação da quebra do sigilo financeiro, apenas
pode ocorrer por meio do devido processo legal, cujo
desenvolvimento exige a atuação condutora do juiz com-
petente. 

E, sendo competente o Juízo Cível, coaduno-me
com o entendimento do Magistrado a quo no sentido de
que o pedido deve ser formulado de forma adequada ao
exercício da jurisdição do juiz. Diferentemente do que
ocorre no processo penal, onde se admite o deferimento
de diligências preliminares pelo juiz a fim de colher ele-
mentos de convicção, no sistema processual civil
brasileiro inexiste pedido sem ação. 

Os pleitos devem ser formulados em processo de
conhecimento, de execução ou cautelar, pois o sistema
processual é eminentemente formal. Nesse sentido,
colhe-se lição de Humberto Theodoro Júnior: 

Para exercer a função jurisdicional, o Estado cria órgãos
especializados. Mas estes órgãos encarregados da jurisdição
não podem atuar discricionária ou livremente, dada a
própria natureza da atividade que lhes compete.
Subordinam-se, por isso mesmo, a um método ou sistema de
atuação, que vem a ser o processo. 
Entre o pedido da parte e o provimento jurisdicional se
impõe a prática de uma série de atos que formam o proce-
dimento judicial (isto é, a forma de agir em juízo), e cujo con-
teúdo sistemático é o processo (Curso de direito processual
civil. 36. ed. Ed. Forense, v. 1, p. 39). 

Vê-se, portanto, que deve ser observada a forma
de agir em juízo, porque “o processo não pode ser uti-
lizado como simples instrumento de especulação
doutrinária ou teórica”, segundo o mesmo doutrinador.
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Afinal, a jurisdição pressupõe ainda uma relação proces-
sual entre juiz e partes. 

No mesmo sentido, Cândido Dinamarco: 

[...] o direito processual é eminentemente formal, no sentido
de que define e impõe formas a serem observadas nos atos
de exercício da jurisdição do juiz e de defesa dos interesses
das partes. A exigência de formas no processo é um penhor
da segurança destas, destinado a dar efetividade aos
poderes e faculdades inerentes ao sistema processual (devi-
do processo legal) (Instituições de direito processual civil.
Malheiros, 2001, v. 1, p. 38). 

Ultrapassada essa questão, tem-se que a pretensão
de obtenção de prova para instruir um inquérito civil
pode ser declinada ao Juízo Cível por meio de ação
cautelar, como anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery: 

Ação cautelar. No curso do IC pode o MP ajuizar ação
cautelar objetivando, por exemplo, produção antecipada de
prova. As provas colhidas no IC podem servir de base para
o julgamento da ACP, se delas participaram os interessados,
obedecendo-se o princípio constitucional do contraditório.
Caso contrário, deve ser repetida, na ACP, a prova recolhida
no procedimento inquisitório do IC (Código de Processo Civil
comentado. 7. ed., 2003, p. 1.332). 

Aliás, essa é a forma adotada pelo Ministério
Público em diversos precedentes já julgados pelo STJ,
senão vejamos: 

Ação cautelar. Exibição de documentos bancários.
Legitimidade do Ministério Público Estadual. Providências
investigatórias urgentes e preparatórias para o inquérito civil
e ação civil pública. Constituição Federal, arts. 5, X e XII, 37,
127 e 129. Lei 4.595/64 (art. 38). Lei 7.347/85. Lei
4.728/65 (art. 4, § 2) e Lei 8.625/93 (arts. 25 e 26) (ROMS
8716/GO, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de
25.05.98).

Processual civil. Ação cautelar de produção de prova para
instruir ação civil publica. Modificação do pedido ou causa
de pedir (art. 264 do CPC). Inocorrência in casu (REsp
132.850/DF, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, 1ª Turma, DJ
de 20.10.97, p. 52.998). 

Dessa feita, correta a decisão agravada que co-
nheceu do pedido de providências como medida caute-
lar, haja vista que o agravante pretendeu a quebra de
sigilo bancário como meio de prova para instauração de
ação civil pública, evidenciando o caráter cautelar e
instrumental do pedido. 

Visto isso, resta analisar a possibilidade de deferi-
mento liminar da quebra do sigilo bancário das empre-
sas indicadas na petição inicial. 

Ressalte-se que o processo cautelar visa à garantia
de efetividade e à proteção de um processo de conheci-
mento ou de execução, sendo que o fumus boni iuris e o
periculum in mora se constituem em pressupostos ou re-

quisitos imprescindíveis para o acolhimento da pretensão
cautelar, seja na forma de liminar ou quando proferida a
sentença. 

Lembre-se, igualmente, de que, para a concessão
da liminar, a cognição exigida é a sumária. 

In casu, o Ministério Público pretendeu a quebra do
sigilo bancário e fiscal de dezenas de empresas que,
durante a vigência do contrato com o Poder Público,
receberam pagamento da SMP&B. Pretende o MP co-
nhecer a real movimentação financeira das empresas a
fim de verificar se eram “empresas fantasmas” e se exis-
tiram apenas para acobertar o desvio de verba pública. 

Em que pese a relevância das informações que pre-
tende o agravante obter, não se pode deixar de reco-
nhecer que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medi-
da excepcional e última de um processo investigatório.
Por outras palavras, não pode ela ser deferida como iní-
cio de prova, se inexiste qualquer indício acerca do
envolvimento das empresas. 

Não se está a afirmar que a quebra de sigilo das
empresas fornecedoras da SMP&B não poderá ocorrer,
mas apenas que não basta a comprovação da relação
comercial para justificar tal medida. 

O simples fato de ter uma empresa sido fornece-
dora da SMP&B não a faz suspeita de desvio de verbas
públicas. É preciso o mínimo de prova acerca do supos-
to envolvimento, tal como a não realização do objeto
contratado ou o superfaturamento. 

No entanto, a perícia realizada pelo Ministério
Público não pôde verificar se houve recebimento de
comissão pelas empresas sem realização de prestação
de qualquer serviço, ou mesmo se houve sobrepreço na
aquisição de bens ou prestação de serviço, ao argumen-
to de que tais fatos poderiam ser apurados por técnico
da área de publicidade. 

Assim, ao menos nesse momento processual, não
verifico a presença do fumus boni iuris, visto que a que-
bra do sigilo bancário e fiscal não pode ser deferida
como início de prova, pois depende de indícios mais
convincentes que a justifiquem. 

Posto isso, nego provimento ao recurso, para man-
ter incólume a decisão de primeiro grau. 

Custas recursais, pela agravante. 
É como voto. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES KILDARE CARVALHO e MANUEL SARAMA-
GO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .
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Hasta pública - Imóvel - Localização em comarca
diversa do foro da causa - Competência do forum
rei sitae - Art. 658 do Código de Processo Civil -

Nulidade processual absoluta

Ementa: Hasta pública. Imóvel situado em comarca
diversa daquela em que tem curso a execução.
Competência do forum rei sitae. Art. 658 do CPC.
Nulidade processual absoluta. 

- Nos termos do art. 658 do CPC, se o devedor não tiver
bens no foro da causa, far-se-á a execução por carta
precatória, com penhora, avaliação e alienação dos
bens no foro da situação. A violação de tal regra de
competência funcional importa em nulidade processual
absoluta. 

Recurso provido. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..8877..446633333355-
77//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: AAlluuíízziioo
TTaavvaarreess MMaacciieell - AAggrraavvaaddoo:: UUnniibbaannccoo - UUnniiããoo ddee BBaannccooss
BBrraassiilleeiirrooss SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. GGUUTTEEMMBBEERRGG DDAA MMOOTTAA
EE SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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, 16 de junho de 2009. - Gutemberg
da Mota e Silva - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Aluízio
Tavares Maciel interpôs agravo de instrumento contra a
decisão do MM. Juiz da 12ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, que, nos autos da ação de execução que
lhe é movida por Unibanco - União de Bancos Brasileiros
S.A., indeferiu seu pedido de suspensão de hasta públi-
ca designada na Comarca de Belo Horizonte. 

Alegou que o bem penhorado se situa na Comarca
de Sete Lagoas, onde também foi designada hasta públi-
ca, através de carta precatória, para o dia 03.03.09,
que deixou de ocorrer por culpa do exequente. Em Belo
Horizonte, a designação foi para os dias 12.05.09 e
26.05.09, levando-o a apresentar petição arguindo nuli-
dade absoluta e pedindo a suspensão da hasta pública,
em razão da falta de competência territorial para o ato. 

Requereu liminar para concessão de efeito suspen-
sivo à decisão, dadas a gravidade da matéria e a existên-
cia de risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo
deferido o efeito suspensivo (f. 61 a 63). 

O agravado apresentou contrarrazões, alegando
que, com o cancelamento da hasta pública, o agravado

perdeu seu objeto, sustentando que a praça deve se
realizar na comarca em que tem curso a execução. 

É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso. 
A hasta pública designada para a Comarca de

Belo Horizonte foi cancelada, mas o agravante requereu
a declaração de nulidade absoluta, pelo que continua
tendo interesse processual no julgamento do mérito do
agravo de instrumento. 

Estando o imóvel penhorado fora da jurisdição do
juízo da execução, ao juiz deprecado, ou seja, o do
fórum da situação do imóvel penhorado, cabe proceder
à sua alienação. Dispõe o art. 658 do Código de
Processo Civil: “Se o devedor não tiver bens no foro da
causa, far-se-á a execução por carta, penhorando-se,
avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situa-
ção” (art. 747). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já
decidiu: 

Agravo de instrumento. Imóvel localizado em comarca diver-
sa do juízo da execução. Praceamento. Competência fun-
cional. Juízo deprecado. CPC, art. 658. Hasta pública reali-
zada perante o juízo deprecante. Nulidade absoluta.
Impossibilidade de convalidação do ato processual.
Inviabilidade de convalidação do ato processual.
Inviabilidade de desvinculação do terreno e do respectivo
complexo insdustrial. Nulidade da penhora efetivada apenas
sobre a terra nua. De acordo com o disposto no art. 658,
CPC, a execução dos bens penhorados que se localizam em
outro foro, que não o da causa, deverá ser feita por carta
precatória, com a penhora, avaliação e alienação dos bens
no juízo deprecado, importando a violação de tal regra de
competência funcional em nulidade processual absoluta
(Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.130133-9/001, 17ª
Câmara Cível do TJMG, Rel. Des. Lucas Pereira, d.j.:
20.12.2007) (fonte: site do TJMG na internet, consultado em
08.05.2009). 

A regra do art. 658 do Código de Processo Civil é
excepcionada pelo disposto no art. 659, § 5º, unica-
mente no que diz respeito à penhora, que se fará no juízo
da causa, o da execução, sendo realizada por termo nos
autos (da execução), independentemente de onde se
localizem os imóveis, quando for apresentada certidão
da respectiva matrícula. 

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instru-
mento, para, reformando a decisão agravada, determi-
nar que a hasta pública do bem imóvel seja realizada no
foro da situação da coisa, ou seja, o foro da Comarca
de Sete Lagoas. 

Custas, pelo agravado. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEREIRA DA SILVA e ELECTRA BENEVIDES. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .
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Transporte aéreo - Contrato - Programa fidelidade
Tam - Viagem realizada em aeronave diversa -

Restituição dos pontos - Recurso - 
Inovação da matéria - Impossibilidade -

Honorários advocatícios

Ementa: Contrato de transporte. Programa fidelidade
TAM. Devolução dos pontos. Viagem realizada em
aeronave diversa da contratação. Inovação da matéria
em sede recursal. Honorários advocatícios.

- É vedada a inovação de matéria em sede recursal, sob
pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

- Não há que se falar que houve prestação de serviços
de acordo com o que foi contratado, quando o autor
adquire uma passagem para viajar ao exterior num
modelo de aeronave e, ao embarcar, surpreende-se com
a realização do trecho em outro tipo de aeronave, com
menos conforto. 

- O trabalho do procurador da parte deve ser condigna-
mente remunerado. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..448800334411-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: TTAAMM - LLiinnhhaass
AAéérreeaass SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: LLuuiizz OOttáávviioo FFrreeiirree - RReellaattoorr:: DDEESS..
MMOOTTAA EE SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009. - Mota e
Silva - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Produziu sustentação oral, pelo apelado, o Dr.
Pedro Henrique Fernandes. 

DES. MOTA E SILVA - Trata-se de apelação inter-
posta por TAM Linhas Aéreas S.A. contra a sentença pro-
ferida pela MM. Juíza de Direito da 33ª Vara Cível da
Capital, que, nos autos da ação ordinária interposta por
Luiz Otávio Freire, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para determinar que a ré restitua 30.000
(trinta mil) pontos do Programa Fidelidade à conta do
autor, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito
em julgado da sentença sob pena de multa diária. A ré
foi condenada ainda ao pagamento das custas e despe-

sas processuais e honorários advocatícios no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais). 

Através das razões recursais (f.110/113), a ré pre-
tende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que
a prova documental não prova as alegações do autor,
nem quanto à data da aquisição da passagem, nem
quanto à contratação do transporte por aeronave Airbus
A-330 e muito menos sobre o pagamento de 30.000
(trinta mil) pontos do Programa Fidelidade TAM. Afirmou
ainda que a sentença não considerou que os serviços
contratados foram efetivamente prestados e, tratando-se
de vício do serviço contratado, deve ser realizado o aba-
timento proporcional do preço conforme disposto no
Código de Defesa do Consumidor, pois caso contrário
implicará o enriquecimento sem causa do autor.
Requereu ainda a redução do valor dos honorários
advocatícios fixados na sentença. 

O autor apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do r. comando decisório e condenação da
ré na multa pela litigância de má-fé. 

É o relatório. 
Ab initio, impende analisar se houve inovação

recursal pela apelante, pois, em caso afirmativo, impõe-
se o não conhecimento da matéria aventada somente
nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Após uma atenta releitura dos autos, observo que
a matéria alegada na contestação pela apelante se limi-
ta (f. 39/43) a: 

1. tecnologia do modelo da aeronave MD-11, na
qual o apelado realizou sua viagem de ida para o exte-
rior, bem como à data da sua aquisição pela apelante
com o objetivo de elevar a qualidade dos serviços
prestados; 

2. que a apelante não se furtou do dever de infor-
mação e responsabilidade contratual; 

3. ausência de vício ou defeito na prestação dos
serviços, uma vez que os serviços oferecidos no MD-11
são os mesmos no Airbus 330, exceto em relação à incli-
nação da poltrona de uma aeronave para a outra; 

4. que o valor da passagem referente ao trecho
adquirido pelo apelado na classe executiva é o mesmo
para qualquer dos modelos de aeronaves; 

5. que, tratando-se de contrato de transporte
aéreo, a legítima expectativa do consumidor é chegar ao
seu destino, como aconteceu no caso do apelado; 

6. que a adoção de novo equipamento não macu-
la a prestação de serviços conforme art. 14, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, verifica-se com clareza que, ao contestar o
pedido do apelado, a apelante nada alegou a respeito
da data da aquisição da passagem, contratação do
transporte por aeronave Airbus A-330, nem sobre o
pagamento através de pontos adquiridos no Programa
Fidelidade TAM e o abatimento do preço, isto é, as ale-
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gações recursais estão totalmente dissociadas das ale-
gações feitas na contestação, bem como nas manifes-
tações realizadas posteriormente pela apelante. 

Dessa forma, a matéria a ser discutida nesta fase
recursal se restringirá apenas à prestação dos serviços
contratados e redução do valor da verba honorária. 

Isso porque, caso este egrégio Tribunal aprecie
essa matéria que não foi impugnada no momento opor-
tuno, haverá violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição, consagrado nos arts. 515 a 517 do CPC, por
supressão de instância, além de desrespeitar os princí-
pios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Melhor dizendo: como a apelação tem, como um
dos seus efeitos, a devolução da matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição para a sua reapreciação pelo
Tribunal, no campo estabelecido pela recorrida e refuta-
do pela recorrente, até por lógica, esta só poderá ser
revista se já tiver sido vista. Salvo algumas exceções, que
não abrangem o caso em apreço, se a questão não foi
objeto de análise pela instância a quo, a ad quem não
poderá, quando apresentada por meio de recurso, deci-
di-la, pois não é este o seu juiz natural, o que, aliás, seria
ofensivo até mesmo ao devido processo legal. 

Dessa forma, verificando-se que essa questão não
foi impugnada pela apelante na sua peça de defesa,
nem ao longo da instrução processual, não é possível
dela conhecer, ante a vedação de supressão de instância
e em face do postulado do princípio do duplo grau de
jurisdição. 

Feitas essas considerações iniciais, impende ser
analisado se houve a prestação de serviço como con-
tratado e se o valor dos honorários advocatícios fixados
na sentença está correto. 

Como bem observou a ilustre Juíza sentenciante, o
apelado ao adquirir as passagens passou a ter a
expectativa de que viajaria numa aeronave modelo
Airbus - 330, motivo pelo qual utilizou a milhagem acu-
mulada no Programa de Fidelidade TAM. Por outro lado,
a apelante admitiu que a inclinação das poltronas é
diversa e, tratando-se de uma viagem ao exterior, de
longa duração, o conforto oferecido em relação à incli-
nação das poltronas não pode ser considerado ínfimo.
O aumento do número de passageiros sem aumento
proporcional do número de comissários implica a
redução da qualidade da prestação dos serviços, bem
como a diferença do sistema de áudio/vídeo e a redução
da tecnologia oferecida na aeronave na qual o apelante
embarcou para o exterior. 

Portanto, as afirmativas da apelante de que todo o
serviço foi prestado em consonância com o que foi con-
tratado pelo apelado não encontra qualquer respaldo,
mesmo porque a própria apelante chegou a admitir que
há diferença na inclinação das poltronas disponíveis em
cada modelo e os serviços de áudio/vídeo (f. 40 e 42). 

É de se ressaltar que o trabalho do procurador do
apelado no patrocínio da causa trouxe resultado efetivo

para seu cliente, destacando-se que, de acordo com o §
4º do art. 20 do CPC, os honorários devem ser fixados
consoante apreciação equitativa do magistrado, atendi-
das as normas das alíneas a, b e c do § 3º do mesmo
artigo. 

Nesses casos, os honorários serão fixados conso-
ante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

O valor fixado na sentença a título de honorários
advocatícios é de R$2.000,00 (dois mil reais) e não se
mostra excessivo, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantido. 

Nesse sentido, verbis: 

[...] Os honorários advocatícios devem ser condizentes com
a atuação do advogado e a natureza da causa, remuneran-
do condignamente o labor profissional, sem impor carga
onerosa ao vencido, mas também sem apequenar o traba-
lho desenvolvido pelo causídico (TARS, AC 196.074.710,
Rel. Juiz Vicente B. de Vasconcelos, j. em 19.06.96). 

Com tais considerações, nego provimento ao
recurso de apelação da parte ré. 

Custas recursais, pela apelante. 

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - De acordo com o Des.
Relator. 

DES. FÁBIO MAIA VIANI - De acordo com o Des.
Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

Depositário infiel - Prisão civil - Art. 5º da CF/88 -
Execução fiscal - Penhora - Bem perecível -

Irrelevância - Habeas corpus cível - Denegação
da ordem - Voto vencido

Ementa: Habeas corpus. Execução fiscal. Penhora.
Depositário. Compromisso assumido judicialmente.
Prisão civil decretada. Ordem denegada.

- É admissível a prisão civil do depositário judicial infiel,
nos exatos termos do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição
Federal, não sendo o bastante para se desonerar do
múnus a alegação de que os bens constritos eram
perecíveis.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS CCÍÍVVEELL NN°° 11..00000000..0088..448888220077-55//000000 -
CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá - PPaacciieennttee:: AAnnttôônniioo OOddoorriiccoo
GGuuiimmaarrããeess BBoorrggeess - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo
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ddaa 33ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª
TTEERREESSAA CCRRIISSTTIINNAA DDAA CCUUNNHHAA PPEEIIXXOOTTOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DENEGAR A ORDEM, VENCIDO O 2º
VOGAL.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2009. - Teresa
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Trata-se de habeas corpus impetrado por Mayron Campi
Lima Barbosa e Eduardo Henrique Puglia Pompéu em
favor de Antônio Odorico Guimarães Borges, alegando
que sua liberdade está sendo ameaçada por ato do MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá,
que, nos autos da execução fiscal, que o Estado de
Minas Gerais move contra a empresa Rede Big Gêneros
Alimentícios Ltda., decretou a prisão civil, por ser
depositário dos bens penhorados.

Sustentou que os bens constritos eram perecíveis,
tendo pugnado pela substituição por bens do ativo fixo,
o que foi indeferido, sendo que, posteriormente, os mes-
mos bens foram objeto de arrestos em outros processos,
ressaltando que não lhe pode ser atribuída qualquer
responsabilidade pela não apresentação da mercadoria,
porquanto “não deu causa ao perecimento dos bens e,
à época, informou aos oficiais de justiça que procede-
ram aos arrestos que os mesmos estavam penhorados”
(f. 07).

Requereu a concessão de liminar e, ao final, da
ordem,

[...] para determinar o cancelamento da decretação de
prisão do paciente, ficando desobrigado o mesmo de apre-
sentar os bens perecíveis anteriormente penhorados da Ação
de Execução n. 0040.06.043782-5, que tramita junto à 3ª
Vara Cível da Comarca de Araxá-MG, relativamente ao ora
paciente, com possibilidade de penhora de bens do ativo fixo
da empresa (f. 19).

Liminar deferida às f. 942/943, pelo Relator de
plantão.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de
Justiça às f. 954/957, opinando pela concessão da
ordem.

O Magistrado singular prestou informações às f.
959/962.

Extrai-se dos autos que o Estado de Minas Gerais
ajuizou execução fiscal em face da empresa Rede Big
Gêneros Alimentícios Ltda., objetivando o recebimento
da quantia de dezessete mil, cento e vinte e oito reais e

quatorze centavos, referente a ICMS do exercício de
2005.

Foi, então, lavrado auto de penhora, avaliação e
depósito de f. 32/35 de mercadorias do gênero alimen-
tício, assumindo o ora paciente o encargo de
depositário.

A empresa executada requereu a substituição dos
produtos por bens do seu ativo fixo (f. 62/63), tendo sido
concedida vista à exequente (f. 70), que discordou do
pedido (f. 72), o qual restou indeferido pelo Magistrado
singular, ao fundamento de que, em execução fiscal, a
substituição somente é possível por dinheiro e que, “se o
executado quiser se eximir da responsabilidade de fiel
depositário dos bens perecíveis penhorados, poderá pro-
mover a alienação antecipada dos mesmos [...] deposi-
tando o valor apurado à disposição do juízo” (f. 74),
decisão esta que restou inatacada pelo recurso cabível.

Foi realizado novo pedido de substituição dos bens
penhorados, por serem perecíveis e por terem sido
arrestados em decorrência de determinação judicial pro-
movida em outros processos (f. 79/81), entendendo o
Julgador singular em determinar a realização de perícia

[...] com o objetivo de identificar em todas as execuções
movidas contra a executada quais os bens penhorados foram
arrestados - e em qual cautelar - e quais não foram, dada a
complexidade alcançada por tal situação (f. 89).

No entanto, a prova não foi produzida, por não ter
a parte executada pago os honorários periciais, per-
mitindo, em contrapartida, o Magistrado a quo a com-
provação através de documentos (f. 93), tendo transcor-
rido o prazo de 30 dias concedido para tanto sem qual-
quer manifestação da devedora, consoante certidão de f.
118.

Após o prazo deferido pelo Juiz, a empresa execu-
tada requereu a juntada das cópias dos arrestos e das
medidas cautelares (f. 122/672). Concedida vista ao
exequente, postulou pelo depósito em dinheiro do valor
penhorado, sob pena de prisão (f. 675).

Assim, o Juízo de primeiro grau determinou a inti-
mação do depositário para, no prazo de cinco dias,
apresentar os bens penhorados ou o seu equivalente em
dinheiro, sob pena de ser decretada a prisão civil (f.
677).

Nova manifestação da executada, culminando na
decisão de f. 932/936, que decretou a prisão civil do
depositário judicial, ao fundamento de que “a vasta
documentação por ele carreada aos autos não é sufi-
ciente para comprovar suas alegações” (f. 934), decisão
contra a qual se insurge o depositário, através do pre-
sente habeas corpus.

Feito o histórico de todo o processado, tenho que
o autor alega a ilegalidade da prisão com base em duas
afirmativas: que as mercadorias penhoradas foram obje-
to de arresto por determinação judicial e que os bens
constritos eram perecíveis.
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Quanto ao fato de serem perecíveis as mercado-
rias penhoradas, registro que inexiste no ordenamento
legal qualquer impedimento acerca de a penhora recair
em bens perecíveis, o que sói acontecer, mormente
quando a firma atua no ramo de supermercado.

Isso porque, sendo fungíveis, podem ser substituí-
dos por outros da mesma espécie, quantidade e quali-
dade. Ademais, o art. 670, inciso I, do Código de
Processo Civil permite a alienação dos bens penhorados,
quando sujeitos a deterioração ou depreciação, possibi-
lidade que foi aventada e permitida ao executado, que
não a aceitou.

Assim, o depositário judicial é responsável pelos
bens penhorados, ainda que perecíveis, tendo em vista
que pode substituí-los por outros do mesmo gênero ou
requerer a sua alienação, em razão da deterioração.

Nesse sentido, já se manifestou este TJMG:

Habeas corpus. Execução fiscal. Penhora sobre bens
fungíveis. Possibilidade. Depositário infiel. Legalidade do
decreto prisional.
1 - É perfeitamente possível recair a penhora sobre bens
fungíveis, não podendo o depositário desvencilhar-se do
múnus público ao argumento do perecimento do produto.
2 - Restando configurada a infidelidade do depositário, em
decorrência da não restituição dos bens constritos ou do
equivalente ao dinheiro no prazo estabelecido pelo Juiz, não
há nada de ilegal no decreto prisional do paciente. 
(Habeas Corpus Cível n° 1.0000.07.454687-0/000 -
Comarca de Pedro Leopoldo - Paciente: Wilton Resende
Cação - Autoridade coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Pedro Leopoldo - Relator: Des. Maurício
Barros).

Na oportunidade, consignou o nobre Desembar-
gador Julgador que:

Releva anotar que o fato de os produtos penhorados pos-
suírem prazo de validade não tem o condão de afastar a
responsabilidade do depositário, diante do múnus público
assumido, não podendo ele se desvencilhar do ônus proces-
sual, alegando o perecimento do bem, sem prestar contas
ao Juízo.
E, em se tratando de produtos pertencentes ao estoque de
estabelecimento comercial, com prazo de validade, cabe ao
depositário, em caso de possível perecimento dos bens pe-
nhorados, comunicar ao Juízo da execução a necessidade
da comercialização deles, apresentando o valor obtido com
a venda ou outros produtos equivalentes àqueles alienados
antecipadamente (art. 670, I, parágrafo único, CPC).
Como se vê, restou perfeitamente configurada a infidelidade
do depositário/paciente, em razão da não restituição dos
bens constritos ou do valor equivalente em dinheiro, não
havendo nada de ilegal no decreto prisional do paciente.

Reafirmo que, in casu, o executado não se valeu
dos permissivos legais, mas intentou a substituição dos
bens constritos por outros do seu ativo fixo, o que restou
indeferido, por duas vezes, ocasionando a sua imutabi-
lidade, além de ser vedado, em sede de execução fiscal,

a substituição da penhora por outros bens que não o di-
nheiro, sem a anuência do credor, conforme dicção do
art. 15 da Lei nº 6.830/80.

Assim, tem-se que o fato de serem perecíveis os
bens penhorados não retira a responsabilidade de guar-
da do depositário, que deve zelar pelos produtos, inclu-
sive, alienando-os, com o respaldo do Juízo, no caso de
possibilidade de perecimento.

Reiteradas são as jurisprudências deste TJMG no
mesmo sentido:

Habeas corpus. Depósito judicial. Infidelidade. Ameaça de
prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denega-
da. - É legitima a decretação da prisão do depositário judi-
cial que não restitui os bens, ou deposita o equivalente em
dinheiro, quando instado a fazê-lo. Ordem denegada
(Habeas Corpus Cível n° 1.0000.06.436622-2/000 -
Comarca de Ituiutaba - Paciente: Marcionili Alves Sobrinho -
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Ituiutaba - Relator: Des. Roberto Borges de
Oliveira).

Execução. Penhora de bem fungível e perecível. Soja.
Nomeação do devedor como depositário judicial.
Possibilidade. Obrigação de manter estoque correspon-
dente. - Recaindo a penhora sobre bens fungíveis e
perecíveis, o depositário se obriga a apresentar no momen-
to oportuno bens em igual quantidade e qualidade. Tendo
em vista a possibilidade de circulação dos bens para evitar
seu perecimento, o depósito deve se dar em poder do exe-
cutado, por ser o proprietário. Não há que se falar em pe-
nhora sobre imóvel que já foi recusado pelo credor, e nem
em dupla segurança do juízo, uma vez que, na impossibili-
dade de se apresentar o bem penhorado, somente se admite
a apresentação do equivalente em dinheiro (Agravo n°
1.0261.06.044170-4/001 - Comarca de Formiga -
Agravantes: Derci da Costa Chagas e outro - Agravada:
ADM Brasil Ltda. - Relator: Des. Mota e Silva).

Constitucional. Habeas corpus cível. Depósito judicial.
Alienação dos bens penhorados. Procedimento legal não
observado. Depositário infiel. Prisão civil do depositário.
Possibilidade. Ordem denegada.
- A alienação de bens penhorados, ainda que perecíveis,
deve ser realizada em leilão conforme determina o art.
1.113 do CPC.
- O produto da alienação deverá ser depositado em juízo,
como forma de garantir o cumprimento da obrigação.
- A alienação de bens penhorados em desconformidade com
os preceitos legais torna o depositário judicial infiel sujeito à
prisão civil, nos termos do art. 5º, LXVII, da CF/88.
- Ordem de habeas corpus denegada (Habeas Corpus Cível
n° 1.0000.08.482854-0/000 - Comarca de Sacramento -
Paciente: Lester Scalon - Autoridade coatora: Juiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Sacramento - Relatora: Des.ª
Márcia De Paoli Balbino).

Sustenta, ainda, o paciente o arresto das mercado-
rias penhoradas em razão de determinação da autori-
dade judicial. Com relação a tal aspecto, cabia-lhe o
ônus da prova. No entanto, deixou de realizar a prova
pericial determinada pelo Juízo singular, ao argumento
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de impossibilidade de arcar com os honorários periciais,
pugnando pela comprovação documental, que foi deter-
minada. O executado não obedeceu ao prazo estabele-
cido pelo Juízo, vindo, posteriormente, a juntar aos autos
cópias dos arrestos e das medidas cautelares.

E, como bem consignou o ilustre Magistrado de
primeiro grau, verbis:

Segundo já decidido à f. 665, constitui ônus do depositário
provar o que alega. Entretanto, a vasta documentação por
ele carreada aos autos não é suficiente para comprovar suas
alegações. Aliás, dada a complexidade da questão, o certo
é que tais documentos não são hábeis a demonstrar, de
forma clara, que de fato os bens constritos nestes autos
foram arrestados em outras ações que são movidas contra a
executada. Além disso, ele teve a oportunidade de demons-
trar a veracidade de sua assertiva, por meio de prova técni-
ca, porém, não se dignou de efetuar o depósito dos ho-
norários periciais. Ora, não tendo o depositário se desin-
cumbido do ônus que lhe competia, é forçoso concluir que
inexistem nos autos elementos satisfatórios para elidir a de-
cretação da sua prisão civil (f. 934).

Da mesma forma como concluiu o Juízo singular,
entendo que, pela complexidade da causa, os documen-
tos acostados aos autos não são bastantes para com-
provar a assertiva do executado de que os bens penho-
rados foram arrestados.

Não obstante tenha apresentado às f. 688/690
uma espécie de planilha em que, citando o número de
página do processo e o nome da exequente, pretendia
demonstrar que a mesma quantidade e qualidade do
produto penhorado teria sido arrestado em outro proces-
so, o certo é que, sem um documento comprovando a
quantidade total de cada produto existente no estoque
da devedora, a fim de se aferir se realmente o arresto
atingiu os produtos penhorados ou se, tendo em vista a
quantidade existente, apenas atingiu outros bens da
mesma qualidade, tenho que não foi demonstrada, a
contento, a alegação quanto à impossibilidade da apre-
sentação dos produtos penhorados por terem sido
arrestados em outros processos judiciais.

Cumpre, ainda, anotar que o Estado de Minas
Gerais afirma, na petição de f. 85, que “relativamente ao
alegado arresto de bens, além de não ter sido compro-
vado, não desobriga o depositário. Além disso, o Estado
já se manifestou na medida cautelar de arresto, demons-
trando a impossibilidade de homologação da transação
pretendida pelas partes”, comprovando, através do do-
cumento de f. 86/87, em que se manifestou no Processo
nº 0040.07.053605-3, aduzindo que, “estando penho-
rados os bens objeto do pedido contido nesta ação, é
evidente a impossibilidade de se deferir o pleito formula-
do pelas partes, situação que levaria o Estado a formu-
lar, nos autos das execuções, requerimentos de decla-
ração de ineficácia da alienação, sem a necessidade do
cotejo de qualquer outra ação ou procedimento” (f. 87).

Assim, tendo a penhora prioridade em relação aos
arrestos procedidos, não há que se falar em impossibili-
dade de apresentação dos bens penhorados que, repita-
se, por serem fungíveis, podem ser substituídos por ou-
tros do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Dessarte, tenho que as assertivas apresentadas
pelo paciente não são capazes de afastar o decreto pri-
sional, fazendo-se necessário destacar que a
Constituição Federal admite dois tipos de prisão civil,
quais sejam a do depositário infiel e a de obrigação ali-
mentar, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXVII.

Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, ao
comentarem referido artigo, ensinam que:

Somente o depositário infiel do depósito tradicional do direi-
to civil (voluntário ou necessário) (CC/1916, 1.265 ss.) ou
do depósito judicial (CPC 904) é que pode ter sua prisão civil
decretada. Embora seja admissível a utilização da ação de
depósito relativamente aos contratos de alienação fiduciária
(LAF 4º), nela não é possível a prisão do devedor fiduciário,
pois não se trata do depósito tradicional [...]. Também não é
possível a prisão civil do avalista de cédula de crédito indus-
trial com penhor [...] quando indevido, o decreto de prisão
do depositário infiel pode ser atacado por habeas corpus
[...]. A prisão do depositário judicial infiel pode ser decreta-
da nos próprios autos da execução, independentemente da
ação de depósito (Código de Processo Civil comentado e le-
gislação processual civil extravagante em vigor. 6. ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 27).

No caso específico dos autos, o paciente assumiu
a qualidade de depositário dos bens penhorados nos
autos da execução fiscal.

Nesse sentido, tratando-se de depósito judicial, a
prisão civil é admitida, sendo nesse sentido, a
jurisprudência:

Processual civil. Execução fiscal. Recurso ordinário em
habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel. Munus público.
Bens fungíveis. Alienação. Objetivo de financiar o déficit de
empresa. Inviabilidade. Auto de depósito. Assinatura.
I - Configurada a infidelidade do depositário judicial de bens
fungíveis, nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda
Nacional, admite-se a prisão civil.
II - Não constitui motivo hábil a afastar a medida extrema de
cerceamento de liberdade o fundamento de que o recorrente
permitiu, livremente, que seu pai alienasse os bens deposita-
dos, para angariar fundos para os negócios da empresa exe-
cutada. Ao contrário, essa constatação ressalta a infideli-
dade do paciente, haja vista ser inconteste sua assinatura no
auto de depósito dos bens.
Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 23.606/SC -
Relator: Min. Sidnei Beneti - Terceira Turma - j. em
07.08.2008 - DJe de 28.08.2008).

Habeas corpus. Prisão civil. Depositário judicial. - O
depositário judicial que se revela infiel está sujeito à pena de
prisão civil. Agravo regimental não provido (AgRg no HC
104.560/RS - Relator: Min. Ari Pargendler - Terceira Turma -
j. em 05.06.2008 - DJe de 05.08.2008).

Processual penal. Habeas corpus impetrado contra o inde-
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ferimento de liminar em outro writ. Ilegalidade inexistente.
Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Súmula 691/STF. Prisão civil do depositário judicial.
Legalidade. Não devolução voluntária dos bens depositados
após regular intimação. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem não conhecida.
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra o
indeferimento de pedido de liminar formulado em outro writ,
sob pena de supressão de instância, que se esgota com o jul-
gamento do mérito da impetração, conforme pacífico ma-
gistério jurisprudencial dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Súmula 691/STF.
2. Ademais, não despontando de forma evidente e indis-
cutível a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão
grave ou de difícil reparação, concomitantemente, não há
falar em ilegalidade da decisão que indefere pedido formu-
lado em sede de cognição sumária, principalmente quando
se confunde com o próprio mérito da impetração. Isso
porque o reiterado posicionamento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decre-
tação da prisão civil do depositário judicial ‘é constitucional-
mente admitida e tem por lastro o descumprimento de ordem
judicial consubstanciada na guarda e preservação de deter-
minado bem’ (HC 77.092/PR - Relator: Min. Massami Uyeda
- Quarta Turma - DJ de 15.10.07).
3. Ordem não conhecida (HC 97.945/RJ - Relator: Min.
Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma - j. em 28.05.2008 -
DJe de 04.08.2008).

Habeas corpus. Execução. Depositário judicial. Bens
fungíveis. Prisão. Possibilidade.
1. Legítimo o decreto de prisão do depositário judicial de
bens fungíveis que, no âmbito da ação executiva, não entre-
ga os bens, nem outros da mesma espécie, quantidade e
qualidade, nem mesmo o equivalente em dinheiro. 
2. Ordem denegada (HC 94.959/PR - Relator: Min.
Fernando Gonçalves - Quarta Turma - j. em 21.02.2008 -
DJe de 03.03.2008).

Civil. Depósito. Infidelidade. Prisão. Possibilidade.
1 - Denotado que o depositário, tendo assumido o dever de
guarda e conservação do bem depositado, por ordem judi-
cial, em autos de execução, não o entrega porque deterio-
rado, a prisão civil é medida que se impõe.
2 - Ordem denegada (HC 91.530/ES - Relator: Min.
Fernando Gonçalves - Quarta Turma - j. em 19.02.2008 -
DJe de 03.03.2008).

Registro, finalmente, que não desconheço o posi-
cionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na
Sessão de 3 de dezembro de 2008, ao julgar os REs
349.703/RS e 466.343/SP e o HC 87.585/TO, esten-
dendo a proibição da prisão civil por dívida à hipótese
do infiel depositário, seja ele judicial ou contratual (alie-
nação fiduciária), razão pela qual revogou a Súmula
616/STF:

A prisão do depositário judicial pode ser decretada no
próprio processo em que se constituiu o encargo, indepen-
dentemente da propositura da ação de depósito.

Contudo, por mais que tenha considerado as pon-
derações expostas no julgamento, mormente no que

concerne a ser o pacto de São José da Costa Rica norma
constitucional, não vejo como aplicar referido entendi-
mento no caso em espeque, porquanto seria o mesmo
que desprestigiar o Poder Judiciário, tendo em vista que
a parte foi a juízo e assumiu perante a Justiça o encargo
de depositário, vindo, posteriormente, a dispor de seus
bens, como se o compromisso assumido nada valesse.

Entendo, rogata maxima venia, que a situação
apresentada no processo em análise é em muito diversa
daquele depositário contratual, que muitas vezes não
sabe o compromisso que está assumindo diante de um
contrato de adesão, o que não ocorre com o depositário
judicial.

Mediante tais considerações, denego a ordem.
Sem custas.

DES. ELIAS CAMILO - De acordo com a Relatora.

DES. EDGARD PENNA AMORIM (Presidente) -
Estou recebendo do Des. Bitencourt Marcondes um ques-
tionamento acerca da composição da Turma Julgadora.
Rigorosamente, a papeleta aponta a mesma que foi
anunciada quando o feito foi, pela primeira vez, posto
em mesa. Portanto, o eminente Des. Fernando Botelho
figura como Segundo Vogal, e não o Des. Bitencourt
Marcondes.

Como o entendimento desta Câmara, que tem
prevalecido, é no sentido de se respeitar as Turmas
Julgadoras, quando os feitos são ou adiados ou retirados
de pauta, manteve-se aquela composição inicial, com
uma só explicação de que, nos feitos que são postos “em
mesa”, como não é publicada a pauta, há uma peque-
na diferença daqueles outros, cuja Turma Julgadora já é
previamente anunciada.

De toda sorte, a matéria vai ser decidida. Neste
caso e, certamente, em outros, vou manter o anúncio da
Turma Julgadora, confirmando aquela anunciada em
outra oportunidade, mantendo subsistente, também, o
entendimento por nós adotado por consenso, reservada
a sua revisão.

Com a palavra, portanto, o 2º Vogal, Des.
Fernando Botelho.

DES. FERNANDO BOTELHO - Sr. Presidente.
É a primeira vez que, neste Colegiado, aprecio

matéria envolvendo prisão decorrente de depósito judi-
cial.

Nunca, em quase 20 anos de atividade jurisdi-
cional, neste Estado, titubeei na análise dessa matéria
para impor, por todas as razões que estão invocadas no
voto da eminente Relatora, a prisão do depositário quan-
do praticado o ato infiel à obrigação de depósito. Nunca
o fiz, porque na interpretação em controle difuso de
constitucionalidade do art. 5º da Constituição Federal,
não nos ocorreu qualquer dúvida de sua plena aplicabi-
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lidade, ainda que em exceção à regra da ausência da
prisão por dívida, e porque a imposição dessa constrição
sempre recomendou um cuidado jurisdicional com a
matéria de ordem pública e com a moralidade, dentro
da prestação que se realiza no processo judicial
brasileiro. E não teria dúvida também, Sr. Presidente,
confesso, de repeti-lo aqui, até porque, ao longo de
quase 20 anos, acostuma-se com a matéria, ela não traz
qualquer inovação fática, e esta também não foge a esta
regra.

Todavia, em dezembro de 2008, recentemente,
portanto, num dos julgamentos de maior repercussão da
excelsa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal deu
nova interpretação e novo colorido a essa matéria, trans-
formando, na esteira do voto que proferiu em habeas
corpus, de cujo número não me lembro neste momento,
o eminente Ministro Celso de Mello. O Pacto de San
José, do qual é signatário o País, em norma de caráter
supralegal, não obstante infraconstitucional, criando
uma nova categoria de norma jurídica a ser aplicada
dentro do ordenamento positivo brasileiro.

Esse fato, aliado ao fundamento brilhante, como
sempre, da cultura invejável e da inteligência do Ministro
Celso de Mello, fez com que o Supremo Tribunal Federal
considerasse não mais atendível a prisão em razão de
depósito judicial. Faz alusão, inclusive de forma severa,
aquele aresto, à impossibilidade da prisão por dívida,
estabelecendo a necessidade de que o dispositivo que a
assegura, no art. 5º da Constituição Federal, submeta-
se, primeiro, a complemento por norma legal ainda não
editada no País; ou seja, não obstante esses anos em que
todos nós, da jurisdição infraconstitucional, prestávamos
e atendíamos a prisão por dívida na ocasião do
depósitário infiel, o Supremo Tribunal Federal, em 2008,
encerra essa possibilidade.

Diante disso, e fundamentalmente na substância
do voto proferido pelo eminente Ministro Celso de Mello
e dos votos dos Pares que o acompanharam, que consti-
tuíram acórdão cujo resultado, se não me engano, apre-
senta um único voto vencido, do Ministro Menezes
Direito, entendo não ser permitida uma interpretação
nesta matéria diversa daquela esposada, a partir de
então, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não tenho alternativa, Sr. Presidente, ao julgar pela
primeira vez este tipo de habeas corpus, senão espelhar,
no meu voto, aquele sentido novo que a Corte de con-
trole constitucional editou no julgamento do habeas cor-
pus suprarreferido, e não vejo, por isso, possibilidade de
se prosseguir determinando a prisão por dívida do
depositário infiel, dentro do processo judicial brasileiro,
que se fez encerrada, diga-se e sublinhe-se, pelo
Supremo Tribunal Federal, em dezembro último de 2008.

Com esses fundamentos, aos quais procurarei dar,
em julgamentos posteriores, tratamento mais elaborado

do que este que faço em meu voto oral, peço máxima
vênia ao voto da eminente Relatora, para inaugurar,
também, nesta minha visão de hoje, este novo sentido, e
aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de tal
modo a conceder a segurança, nos termos em que pedi-
da, porque aqui se trata, exatamente, de prisão de
depositário infiel.

Assim, concedo a ordem de habeas corpus e revo-
go a decisão que determinou a prisão do paciente.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM, VENCIDO O
2º VOGAL.

. . .

Servidor público municipal - Estudante - Horário
especial - Possibilidade - Art. 75 da Lei Municipal

nº 7.169/96 - Tutela antecipada - Requisitos -
Preenchimento

Ementa: Agravo de instrumento. Administrativo. Servidor
público municipal. Estudante. Horário especial.
Possibilidade. Inteligência do disposto no art. 75 da Lei
Municipal nº 7.169/96. Tutela antecipada. Presentes os
pressupostos autorizadores da medida. Desprovimento.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..0099..550088228855-
55//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaanntteess::
MMuunniiccííppiioo ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee ee oouuttrrooss - AAggrraavvaaddaa:: KKaarriinnaa
XXaavviieerr RRoocchhaa ddee OOlliivveeiirraa - RReellaattoorr:: DDEESS.. BBAARRRROOSS LLEE-
VVEENNHHAAGGEENN

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009. - Barros
Levenhagen - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, inter-
posto pelo Município de Belo Horizonte e pela Fundação
Zoobotânica de Belo Horizonte contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Agostinho Gomes de Azevedo
às f. 56/57-TJ, que, nos autos da ação ordinária movida
por Karina Xavier Rocha de Oliveira, deferiu

[...] o pedido de antecipação de tutela para determinar à
Fundação Zoobotânica e ao Município de Belo Horizonte
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que concedam à autora horário especial de trabalho, até
ulterior deliberação e/ou julgamento final da presente ação.

Alega, em síntese, que

[...] avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão
de horário especial aos seus servidores é matéria típica de
mérito do ato administrativo. À Administração, e somente a
ela, compete avaliar se tal concessão atende ao interesse
público.

Em juízo de admissibilidade, foi indeferido o pedi-
do de efeito suspensivo (f. 63/64-TJ).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso,
refutando as alegações do agravante (f. 67/80-TJ).

É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissão.
Contudo, sem razão o recorrente.
Nos termos do art. 273 do CPC, é lícito ao juiz

conceder a medida antecipatória em ações ordinárias,
inclusive sem ouvir o promovido, existindo prova
inequívoca, se convença da verossimilhança da ale-
gação e haja fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação; ou fique caracterizado o abuso do
direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu.

Mera aparência não basta para a configuração do
quesito prova inequívoca, e a verossimilhança há que ser
maior do que a fumaça do bom direito exigida para a
tutela cautelar.

Com efeito, presentes se mostram, in casu, os re-
quisitos autorizadores da medida concedida à agravada.

O conjunto probatório dos autos revela que a
agravada se encontra regularmente matriculada no
curso de enfermagem do Centro Universitário Metodista
Isabela Hendrix, no turno da manhã, preenchendo os
requisitos do art. 75 da Lei Municipal nº 7.169/96,
segundo o qual,

Ao servidor estudante poderá ser concedido horário espe-
cial, quando comprovada a incompatibilidade entre o
horário escolar e o da sua unidade de exercício, sem prejuí-
zo da jornada de trabalho.

A propósito:

Ementa: Servidor público. Estudante. Curso superior. Horário
especial. Direito legalmente reconhecido daquele.
- O servidor público estadual regularmente matriculado em
curso superior tem direito a horário especial que lhe permita
freqüentar as aulas (arts. 102 e 207 da Lei 869/52 - Estatuto
do Servidor Público Estadual).
- O permissivo legal vem em complemento à disposição
constitucional que elege o Estado como fomentador da edu-
cação como um todo (Número do processo:
1.0024.07.448355-3/001 - Relator: Belizário de Lacerda -
Data do julgamento: 29.04.2008 - Data da publicação:
29.05.2008).

Ementa: Servidor público matriculado em curso superior.
Horário especial para freqüência a aulas. Direito legalmente
reconhecido. Segurança deferida. Honorários advocatícios.
Descabimento.
- O servidor público estadual regularmente matriculado em
curso superior tem direito a horário especial que lhe permita
freqüentar as aulas (arts. 102 e 207 da Lei 869/52 - Estatuto
do Servidor Público Estadual), não sendo o reconhecimento
desse direito ato discricionário da chefia imediata.
- Em mandado de segurança, não cabe condenação em
honorários (Súmula 512 do STF) (Número do processo:
1.0461.02.008881-5/001 - Relator: Francisco Lopes de
Albuquerque - Data do julgamento: 23.12.2003 - Data da
publicação: 06.02.2004).

Anote-se, ainda, que a agravada apresentou pro-
posta que não prejudica a sua jornada de trabalho (f.
50-TJ).

A flexibilização do horário de trabalho do servidor
para viabilizar a frequência às aulas no curso superior, in
casu, não é ato discricionário da Administração, mas
direito assegurado em lei.

Com essas considerações, nego provimento ao
recurso.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES NEPOMUCENO SILVA e MANUEL
SARAMAGO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Ensino superior - Pós-graduação - Entrega de
monografia - Etapa posterior - Mensalidade esco-
lar - Aluno inadimplente - Renovação de matrícu-
la - Impossibilidade - Interpretação dos arts. 5º e
6º da Lei 9.870/99 - Recurso - Causa de pedir -

Inovação - Matéria não arguida na inicial -
Conhecimento em sede recursal -

Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Administrativo. Fundação públi-
ca. Ensino superior. Pós-graduação. Inadimplência.
Rematrícula. Arts. 5º e 6º da Lei 9.870/99. Exegese.
Direito não configurado. Recurso de apelação conhecido
e não provido. 

- As matérias não arguidas na inicial e, portanto, não
analisadas em sentença não podem ser conhecidas em
sede recursal, por configurarem inovação indevida na
lide. 

- Consoante a norma inserta nos arts. 5º e 6º da Lei
9.870/99, o inadimplemento do pagamento das
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prestações escolares pelos alunos não pode gerar a apli-
cação de penalidades pedagógicas, assim como a sus-
pensão de provas escolares ou retenção de documentos
escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra
instituição de ensino. 

- Não obstante a proibição de aplicação de penalidades
pedagógicas, o legislador excluiu do direito à renovação
da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes. 

- Constatada a inadimplência da autora, válida a nega-
tiva da instituição de ensino superior em renovar a
matrícula. 

Recurso conhecido e não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0055..773377556611-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: TTâânniiaa MMaarraa ddoo
VVaallllee - AAppeellaaddaa:: FFuunnddaaççããoo JJooããoo PPiinnhheeiirroo - RReellaattoorr:: DDEESS..
BBIITTEENNCCOOUURRTT MMAARRCCOONNDDEESS 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO. 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009. - Bitencourt
Marcondes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de
recurso de apelação interposto por Tânia Mara do Valle
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Mariângela Meyer Pires Faleiro, da 7ª Vara da
Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, que jul-
gou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da
Fundação João Pinheiro. 

Pleiteia a reforma da sentença em face da ilegali-
dade da conduta praticada pela apelada, pois, cons-
tatada a inadimplência, deveria ter utilizado os meios
legais para cobrança do débito, sendo incabível apli-
cação de sanção pedagógica, conforme arts. 5º e 6º da
Lei 9.870/99. 

Afirma ser abusiva a cláusula terceira do contrato
de prestação de serviço educacional celebrado entre as
partes, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a coloca em exagerada
desvantagem, pois condiciona a entrega da monografia
à realização de nova matrícula, com a única finalidade

de burlar a proibição legal contida no caput do art. 6º
da Lei 9.870/99. 

Ressalta, ainda, a violação ao princípio da boa-fé
objetiva, pois, desde que comunicou à instituição a
impossibilidade de pagamento das mensalidades em
razão do desemprego, a coordenação do curso permitiu
sua frequência com a condição de posterior solução do
impasse e, quando da entrega da monografia, foi impe-
dida de receber orientação e concluir a especialização. 

Recurso recebido à f. 199. 
Contrarrazões apresentadas às f. 200/210. 
É o relatório. 
Conheço do recurso, uma vez presentes os requisi-

tos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 
Insurge-se em face da sentença sob alegação de

ser ilegal a conduta praticada pela apelada, nos termos
dos arts. 5º e 6º da Lei 9.870/99 e 51 do Código de
Defesa do Consumidor. 

Inicialmente, cumpre ressaltar, a discussão acerca
da abusividade da cláusula terceira do contrato não
pode ser apreciada, por se tratar de inovação indevida
da lide. Com efeito, tal questão não fora deduzida na
petição inicial; assim, à apelante não é dado aventá-la
em sede recursal, sob pena de ficar configurada ino-
vação da causa de pedir, o que é vedado pelo sistema
processual pátrio. 

Conforme se depreende dos autos, a apelante
ingressou com ação ordinária com pedido de tutela
antecipada, alegando estar sofrendo restrições relativas
à monografia de final de curso (entrega e orientação) em
decorrência do inadimplemento, não obstante ter fre-
quentado, sob permissão da instituição ré, toda a espe-
cialização, com a promessa de que a pendência finan-
ceira seria resolvida e não representaria óbice à con-
clusão do curso. 

A il. Magistrada a quo julgou improcedente a ação
sob os seguintes fundamentos: 

[...] No caso em tela, a penalidade aplicada pela ré insere-
se no art. 5º da Lei 9.870/99, pois é demonstrado pelo con-
trato firmado entre as partes, bem como nas instruções
fornecidas aos alunos do curso, a obrigatoriedade de rea-
lização de matrícula para a elaboração da monografia. 
[...] Nota-se que houve expressa previsão contratual tratan-
do da situação da autora sendo portanto lícito à requerida
opor-se a sua matrícula, uma vez que a autora se encontra
em débito. Do contrário, estaria a prejudicar os outros
alunos, que cumprem em dia suas obrigações, mantenedo-
ras do curso, dando à requerente tratamento privilegiado. [...] 

A sentença não merece reparos. 
Dispõem os arts. 5º e 6º da Lei n° 9.870/99, in

verbis:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadim-
plentes, terão direito à renovação das matrículas, observado
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o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou
cláusula contratual. 
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares ou a aplicação de quais-
quer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadim-
plemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às
sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código
de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do
Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por
mais de noventa dias. 
§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente
poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior,
ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o
regime didático semestral. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.173-24, 23.08.01). 
§ 2º - Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e
superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos
de transferência de seus alunos, independentemente de sua
adimplência ou da adoção de procedimentos legais de
cobranças judiciais. (Renumerado pela Medida Provisória nº
2.173-24, 23.08.01).

Assim, referida norma confere aos alunos adim-
plentes direito à renovação da matrícula e, de outro
lado, impede a instituição de ensino aplicar qualquer
tipo de penalidade pedagógica por motivo de inadim-
plemento. 

A esse respeito, inclusive, já se manifestou a
Ministra Eliana Calmon, da 2ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 660439/RS,
j. em 02.06.05, ao afirmar que “a Universidade não
pode impor sanções administrativas ao aluno inadim-
plente, o qual tem o direito de assistir aulas, realizar
provas e obter documentos”. 

No caso em apreço, no entanto, as provas dos
autos são fartas na demonstração da conduta lícita por
parte da apelada: 

- inadimplência confessada da apelante; 
- previsão contratual expressa acerca da necessi-

dade da matrícula (“rematrícula”) quando da elaboração
da monografia. 

Ora, a teor do art. 476 do Código Civil, não pode
a aluna exigir o adimplemento da prestação da insti-
tuição de ensino sem o cumprimento da sua obrigação.
Como não houve a contraprestação por parte da
apelante - efetuar o pagamento das mensalidades pela
frequência no curso -, não pode compelir a apelada a
efetuar a matrícula postulada na etapa posterior, qual
seja orientação e entrega da monografia. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: 

Processual civil. Administrativo. Violação do art. 535 do
CPC. Inocorrência. Ensino superior. Instituição particular.
Inadimplência. Renovação de matrícula. Arts. 5º e 6º da Lei
9.870/99. Exegese. Provimento liminar. Teoria do fato con-
sumado. 
1. [...] 
2. Dispõe os arts. 5º e 6º da Lei 9.870/99, verbis: ‘Art. 5º -

Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes,
terão direito à renovação das matrículas, observado o ca-
lendário escolar da instituição, o regimento da escola ou
cláusula contratual. Art. 6º - São proibidas a suspensão de
provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por
motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no
que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis
com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177
e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência
perdure por mais de noventa dias’. 
[...] 

4. Com efeito, inobstante a proibição da aplicação de
penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da
mensalidade escolar, o legislador, objetivando impedir abu-
sos e preservar a viabilidade financeira das instituições par-
ticulares de ensino, excluiu do direito à renovação da
matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes. 
5. A Recorrente impetrou o mandado de segurança em
29.06.2001, tendo efetivado a renovação de sua matrícula,
por força de liminar, no segundo semestre do 4º ano do
Curso de Psicologia, consoante se infere do voto condutor
do acórdão recorrido. 
6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, a
Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias
subsequentes e colando grau, pelo que se impõe a Teoria do
Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do
E. STJ. 
7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem
ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário
prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do
fato consumado. Precedentes da Corte: REsp 253094/RN,
Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ de 24.09.2001; MC 2766/PI,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 27.08.2001; REsp
251945/RN, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 05.03.2001.
8. Recurso Especial improvido (REsp 643.310/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 14.12.04, DJ de 28.02.05, p. 231).

Processual civil. Medida cautelar. Ensino superior.
Inadimplência. Rematrícula. 
1. A regra dos arts. 5º e 6º da Lei 9.870/99 é a de que o
inadimplemento do pagamento das prestações escolares
pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades
pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares
ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos
de transferência a outra instituição de ensino. 
2. Entretanto, no afã de coibir abusos e de preservar a via-
bilidade financeira das instituições particulares de ensino, a
lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula),
os alunos inadimplentes. 
3. ’A negativa da instituição de ensino superior em renovar a
matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo,
é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei
9.870/99’ (REsp 553.216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ de 24.05.2004) 
4. Agravo regimental provido (AgRg na MC 9.147/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 26.04.05, DJ de 30.05.05,
p. 209). 

E também dos Tribunais estaduais: 

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória. Renovação de
matrícula. Indeferida por inadimplência. Art. 5º da Lei n°
9.870/99. Frequência às aulas por liberalidade do aluno.
Quando já tinha conhecimento do indeferimento da rema-
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trícula. Renovação tácita da matrícula. Inocorrência.
Declaração de comparecimento durante esse período.
Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido. - A
inadimplência das mensalidades do período anterior autori-
za o estabelecimento de ensino a não efetuar a rematrícula,
de acordo com o art. 5º da Lei 9.870/99. O aluno não pode
pretender a declaração judicial de comparecimento às aulas
e realização das atividades acadêmicas, do período que já
tinha conhecimento que a rematrícula não tinha sido auto-
rizada pelo estabelecimento de ensino por inadimplência.
(TJMG - Apelação Cível n° 1.0707.05.093995-8/001 - 12ª
Câmara Cível - Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. em
4.10.06.) 

Ementa: Apelação. Ação ordinária. Contrato de prestação
de serviço educacional. Aluno inadimplente. Regularização
da matrícula e continuidade do curso. Impossibilidade. -
Incabível a regularização da matrícula e a continuidade do
curso pelo recorrente, uma vez que o pedido de permanên-
cia na instituição educacional, sendo matriculado no perío-
do subsequente, não pode ser acolhido em face de manifes-
ta inadimplência do respectivo aluno frente à universidade,
hipótese em que esta não pode ser obrigada a cumprir a
obrigação que assumiu com o aluno se este não adimple sua
prestação. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.03.010872-
4/001, 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Dídimo Inocêncio de
Paula, j. em 9.03.06.) 

Apelação cível. Ensino particular. 1. Rematrícula.
Inadimplência. - É facultada à instituição de ensino a não
renovação de matrícula do aluno com débito pendente.
Inteligência art. 5º da Lei n° 9.870/99. 2. Débito pendente.
Pedido de parcelamento. - O débito não comporta parcela-
mento sem a anuência da credora. Ato que está a cargo da
vontade das partes, portanto descabe a intervenção judicial
nesse aspecto. 3. Inclusão em programa de benefício. - Para
usufruir de programa de benefício educacional o aluno deve
se enquadrar nas condições exigidas pela instituição de ensi-
no. - Recurso desprovido (Apelação Cível n° 70017422338,
6ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.
Ubirajara Mach de Oliveira, j. em 12.07.07). 

Agravo de instrumento. Ensino. Universidade Católica de
Pelotas. Cautelar. Pedido liminar. Pretensão de renovação da
matrícula. Aluno inadimplente. Impossibilidade. Lei
9.870/99. - Estando o aluno assumidamente inadimplente,
não lhe é dado o direito de renovar sua matrícula na institui-
ção de ensino privado, uma vez que a Lei n° 9.870/99 clara-
mente dispôs sobre a matéria. Precedentes. Agravo improvi-
do (Agravo de Instrumento nº 70011030780, 6ª Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Artur Arnildo
Ludwig, j. em 02.03.05). 

Cumpre ressaltar, por fim, não se tratar, como
alega a recorrente, de sanção pedagógica, o que,
repise-se, é vedado por lei; a proibição de orientação
para realização da monografia de final de curso, e entre-
ga, é a etapa subsequente àquela referente às aulas, por
período de 18 (dezoito) meses. Para isso, o curso foi divi-
dido em dois períodos, com previsão de renovação de
matrícula do primeiro para o segundo (vide instrumento
contratual de f. 15/18). Portanto, a inadimplência da
apelante desde o primeiro período, impede a renovação
da matrícula para o posterior. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FERNANDO BOTELHO e TERESA CRISTINA
DA CUNHA PEIXOTO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Aposentadoria - Renúncia - Impossibilidade - Ato
jurídico - Princípios da legalidade e da segurança

- Voto vencido

Ementa: Administrativo. Aposentadoria. Renúncia.
Impossibilidade. Observância aos princípios da legali-
dade e da segurança dos atos jurídicos. 

- Não é possível o pedido de renúncia de aposentadoria
do servidor público, para computar o tempo de serviço
em outro cargo para o qual prestou concurso público,
por tratar-se de direito irrenunciável, admitindo a
aposentadoria tão somente a cassação e reversão. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..778888883300-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: LLuuccíílliiaa MMaarriiaa
RRooddrriigguueess - AAppeellaaddoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr::
DDEESS.. JJOOSSÉÉ FFRRAANNCCIISSCCOO BBUUEENNOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR
PROVIMENTO, VENCIDO O REVISOR. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - José
Francisco Bueno - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JOSÉ FRANCISCO BUENO - Trata-se de
ação ordinária que Lucília Maria Rodrigues move contra
o Estado de Minas Gerais visando ao reconhecimento e
à declaração do direito à renúncia de aposentadoria
anterior no cargo de professora do Estado, para fins de
contagem de tempo para sua nova aposentadoria no
atual cargo como Oficiala de Apoio Judicial no Tribunal
de Justiça e para efeitos de percepção de vantagens
pessoais.

Sustenta a autora que requereu afastamento pre-
liminar e respectiva aposentadoria junto ao Tribunal de
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Justiça, tendo o primeiro pedido sido autorizado, inde-
ferindo-se, entretanto o segundo, ao argumento de que
a mesma já possuía outra aposentadoria no Estado de
Minas Gerais, como professora. Diante de tal situação,
requereu a manutenção do afastamento preliminar, o
que lhe foi negado, determinando-se o retorno ao exer-
cício do cargo como condição à manutenção de sua
remuneração, o que foi atendido pela autora. 

Alega que protocolizou perante a Diretoria Central
de Contagem de Tempo e Aposentadoria, da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag do Estado
de Minas Gerais, pedido de renúncia da aposentadoria
publicada em 20 de agosto de 1983, no cargo de pro-
fessor estadual, bem como a expedição de certidão de
contagem de tempo de serviço no cargo, o que foi inde-
ferido. 

Assim, ajuizou a presente ação ordinária buscando
o reconhecimento do direito à renúncia. 

A MM. Juíza de primeiro grau, entendendo inexistir
qualquer ilegalidade no indeferimento da renúncia à
aposentadoria proposta pela requerente, nem tampouco
na negativa de expedição de certidão de tempo de
serviço para fins de averbação, julgou improcedente o
pedido. 

Inconformada, da r. decisão, apela a requerente, f.
250/260, sustentando, em longo arrazoado, a possibili-
dade da renúncia por se tratar de ato unilateral que inde-
pende de aprovação da Administração. Pugna pelo
provimento do recurso. 

O recurso foi regularmente contra-arrazoado, f.
263/275, defendendo o acerto da r. decisão. 

Em síntese, este é o relatório. 
Conheço do recurso visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
Com o advento da Emenda à Constituição Federal

de nº 20/98, tornou-se expressa a vedação de per-
cepção simultânea de proventos de aposentadoria,
decorrentes do art. 40 da Constituição Federal, relativa-
mente aos servidores civis, e de remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acu-
muláveis, na forma do art. 37, XVI, os cargos eletivos e
os cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração. 

Na espécie, a ora apelante aposentou-se
voluntariamente e retornou ao serviço público em outro
cargo, exaurindo-se, assim, qualquer direito referente à
aposentadoria. 

Entendo que a renúncia aos proventos é manifes-
tação unilateral da parte, que não traz prejuízo às ativi-
dades ligadas à Administração Pública, uma vez que se
trata de desistência do exercício do direito de receber os
proventos. 

Logo, prescinde de sua aquiescência. 
Entretanto, a retratação da aposentadoria volun-

tária é uma figura estranha às leis mineiras e, não existin-

do dispositivo legal que a autorize, não pode ser admiti-
da, sob pena de ferir os princípios constitucionais da
legalidade e da segurança do ato jurídico perfeito e
acabado. 

Ademais, não me parece razoável nem compatível
com o princípio da moralidade que a servidora,
percebendo que, na sua nova atividade, a aposentado-
ria seria mais benéfica do que a já adotada anterior-
mente, renuncie à aposentadoria anterior. 

É certo que pode a Administração Pública rever
seus atos, bem como pode o servidor buscar a anulação
do ato de aposentadoria, entretanto, não é esta a
hipótese dos autos. 

O ato a que se pretende renunciar é perfeito, não
apresenta qualquer vício passível de anulação, e a pre-
tensão da requerente é, na verdade, de renúncia sem
qualquer motivação. 

Não podemos admitir a renúncia simplesmente
pelo arrependimento da requerente, que, vislumbrando a
possibilidade de aposentar-se com proventos maiores,
quer desistir da opção de aposentadoria anterior. 

O que se percebe é que não se trata de renúncia à
aposentadoria, mas de troca de opção de aposentadoria
por uma situação mais benéfica em prejuízo do Estado. 

Assim, o tardio pedido de renúncia à aposentado-
ria não pode ser admitido. Uma coisa é a servidora, já
aposentada e aprovada em novo concurso, receber os
vencimentos do novo cargo e renunciar aos proventos da
aposentadoria averbando o tempo do cargo anterior
para fins de aposentadoria no segundo cargo de maior
remuneração; outra coisa é um pedido de renúncia de
uma situação já consolidada, apenas visando ao inte-
resse numa aposentadoria mais benéfica. 

Entendo, em que pese entendimentos em sentido
contrário, que não é possível o pedido de renúncia de
aposentadoria do servidor público, para computar o
tempo de serviço em outro cargo para o qual prestou
concurso público, por tratar-se de direito irrenunciável,
admitindo a aposentadoria tão somente a cassação e
reversão. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação e
confirmo integralmente a bem-lançada sentença de
primeiro grau. 

Custas, ex lege (assistência judiciária). 

DES. AUDEBERT DELAGE - Data venia do entendi-
mento adotado pelo em. Des. Relator, José Francisco
Bueno, tenho que merece acolhida a tese recursal apre-
sentada por Lucília Maria Rodrigues. 

No caso dos autos, a recorrente é servidora públi-
ca aposentada no cargo de professora, desde
20.08.1983, tendo sido designada pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais para exercer a função do cargo
de Escrevente Judicial em 14.12.1989, tendo sido efeti-
vada mediante aprovação em concurso público no cargo
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de Oficial Judiciário, da especialidade Escrevente
Judicial, a partir de 19.04.1993. Assim, busca a
homologação da renúncia da primeira aposentadoria e
a averbação do tempo relativo no segundo cargo, por
ser mais vantajoso. 

A renúncia à aposentadoria é ato unilateral e per-
sonalíssimo, que não depende de concordância por
parte da Administração, tampouco de lei autorizadora.
Nesse sentido, posicionei-me no julgamento do
Mandado de Segurança nº 1.0000.08.472273-5/000,
do qual fui Relator. 

Assim, procedente é o pedido de renúncia de
aposentadoria do servidor público em um cargo, para
computar tempo de serviço em outro. 

Aliás, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente se firmado no sentido de que
é plenamente possível a renúncia de benefício previden-
ciário, no caso, a aposentadoria, por ser este um direito
patrimonial disponível” (RMS 14624/RS, Rel. Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em
30.06.05, DJ de 15.08.05, p. 362). 

Ante tais considerações, dou provimento ao recur-
so, para julgar procedente o pedido inicial e determinar
o deferimento do pedido de renúncia de aposentadoria
formulado pela autora, para que surta seus regulares
efeitos; invertidos os ônus de sucumbência. 

Custas, ex lege. 

DES. MOREIRA DINIZ - Peço vênia ao Des.
Audebert Delage para acompanhar o Des. José
Francisco Bueno. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O
REVISOR. 

. . .

CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddoo:: PPaattttyy
MMiicchhaaeellaa FFiioorriinnii - RReellaattoorr:: DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO SSÉÉRRVVUULLOO

AAccóórrddããoo

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

Belo Horizonte, 27 de abril de 2009. - Antônio
Sérvulo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Conheço do recurso,
visto que próprio e tempestivo.

Cuida-se, na espécie, de procedimento de juris-
dição voluntária no qual a autora, cidadã norte-ameri-
cana, objetiva a retificação da transcrição da certidão do
casamento que contraiu com Rinaldo Santa Bárbara
Fiorini, brasileiro, matrimônio celebrado em Porto Rico,
para que seu nome no referido documento seja alterado
para Patty Michaela Fiorini.

O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido,
decisum contra o qual se insurgiu o Ministério Público,
interpondo recurso de apelação.

Alega o recorrente, em suas razões, que a trans-
crição da certidão de casamento da requerente repro-
duziu, fielmente, o conteúdo do documento original,
expedido pelo órgão oficial de Porto Rico, razão pela
qual não há como albergar o pedido de retificação.

Pois bem. O traslado de registro civil ou de assen-
to de casamento de brasileiros ocorridos no exterior
objetiva lhes conferir eficácia aqui no Brasil.

Na hipótese vertente, verifica-se que foi celebrado,
em Porto Rico, casamento de cidadão brasileiro com
cidadã norte-americana. Os contraentes compareceram
ao Consulado-Geral do Brasil em Porto Rico e ali reque-
reram a transcrição da certidão de casamento.

Observa-se da certidão de casamento acostada à
f. 08 que a requerente, quando da celebração do
matrimônio, manteve inalterado seu nome, qual seja
Patty Michaela Alvarez.

Como cediço, a transcrição deve reproduzir, com
fidelidade, os dados existentes nos documentos emitidos
no país de origem, sendo vedado o aditamento ou a
alteração dos dados neles constantes.

Sobre o tema, calha trazer à colação a norma do
art. 32 da Lei nº 6.015/73 - Lei de Registros Públicos,
verbis:

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento
de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autên-
ticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legali-

Registro público - Casamento realizado no exterior
- Trasladação do documento - Alteração de

dados - Supressão e inclusão do patronímico -
Impossibilidade

Ementa: Registro público. Casamento. Celebração. País
estrangeiro. Trasladação. Alteração de dados. Supressão
e inclusão de patronímico. Impossibilidade.

- Na hipótese de casamento de brasileiro celebrado no
exterior, perante autoridade estrangeira, a trasladação
do documento, para fins de se conferir eficácia ao
matrimônio no Brasil, deve ser feita em estrita observân-
cia ao conteúdo existente na certidão originária, sendo
vedada a supressão ou inclusão de patronímicos, se não
existentes no documento de origem.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..779955446677-55//000011 -
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zadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes toma-
dos, nos termos do regulamento consular.

Walter Cenaviva, ao comentar o art. 32 da Lei nº
6.015/73, esclarece que

[...] a lei do lugar em que foram feitos os assentos regula os
elementos formais, não cabendo exame intrínseco do ato.
[...] A trasladação, como é do sentido gramatical da palavra,
se fará nos mesmos termos em que lançou o assentamento
original, ainda quando diverso do exigido pela lei brasileira.
(Lei de Registros Públicos comentada. 8. ed. São Paulo: Ed.
Saraiva, p. 63-64).

Dessarte, não resta à requerente outro caminho a
não ser postular a retificação da certidão de casamento
no país em que contraído o matrimônio - Porto Rico - e,
posteriormente, pugnar pelas alterações das anotações
perante a repartição competente do Brasil.

O pleito formulado pela requerente é obstado pela
circunstância de que a transcrição representa a tradução
fiel e exata do registro original de casamento e, no docu-
mento original, consta seu nome como Patty Michaela
Alvarez.

A propósito, trago à colação os seguintes arestos,
verbis:

Registro público. Casamento no exterior. Brasileiros. Assento.
Transcrição. Eficácia. Certidão. Retificação. Dados.
Acréscimo. Inviabilidade. - O traslado, no cartório de re-
gistro civil nacional competente, do assento de casamento
de brasileiros, contraído no exterior, perante autoridade
estrangeira, destina-se a dar-lhe eficácia no Brasil, sendo
inviável o acréscimo de dados não existentes no ato ori-
ginário, porque submetido ao princípio locus regit actum.
Nega-se provimento ao recurso (TJMG - Processo nº
1.0024.04.449963-0/001 - Rel. Des. Almeida Melo -
DJMG de 27.04.05).

Apelação cível. Ação de retificação de registro civil.
Casamento realizado no exterior. Sistema registral alieníge-
na. Retificação de nome. Acréscimo. Inviabilidade. Decisão
mantida.
1 - A retificação do nome da autora, para que possa acres-
centar o nome do marido, deve ser requerida no país onde
o casamento foi realizado e onde se encontra residida e
domiciliada, para que possa proceder à averbação junto ao
Cartório de Registro Civil.
2 - É inviável o acréscimo de dados não existentes no ato
originário, porque submetido ao princípio locus regit actum.
3 - A trasladação se faz nos termos em que se lançou o
assentamento original.
4 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento
(TJMG - Processo nº 1.0024.05.632881-8/001 - Rel. Des.
Batista Franco - DJMG de 16.12.05).

Registro civil. Cidadão brasileiro. Casamento no exterior.
Translado para o Registro Civil Pátrio. Acréscimo de dados.
Nome dos genitores. Impossibilidade. Decisão mantida
(TJMG - Processo nº 1.0024.05.774840-2/001 - Rel. Des.
Corrêa de Marins - DJMG de 31.03.06).

Com tais considerações, dou provimento ao recur-
so para julgar improcedente o pedido.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES e
ERNANE FIDÉLIS.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Ação civil pública - Improbidade administrativa -
Folder - Utilização para promoção pessoal -
Princípios da legalidade e da moralidade -

Inobservância - Lesão ao erário

Ementa: Ação civil pública. Improbidade administrativa.
Utilização de folder para promoção pessoal.
Inobservância aos princípios da legalidade e da morali-
dade. Lesão ao erário.

- A viabilidade de propositura da ação civil pública vem
sendo, ao longo dos anos, ampliada pela legislação
específica, sendo possível, hoje, falar em sua adequação
à tutela de interesses individuais indisponíveis.

- Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa,
constituem atos de improbidade administrativa aqueles
que importem a violação aos princípios administrativos e
prejuízo ao erário, devendo o agente público infrator ser
submetido às penalidades cominadas no art. 12 da
referida lei.

- Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de dis-
cricionariedade e carece de respaldo legal para o afas-
tamento da cumulatividade das penas, que devem ser
aplicadas exatamente nos termos da Lei nº 8.429/92 e
do § 4º do art. 37 da CR/88, podendo sofrer abranda-
mento, todavia, em certas situações, em adequação aos
princípios constitucionais da individualização da pena,
da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00339966..0055..002200228888-88//000022 -
CCoommaarrccaa ddee MMaanntteennaa - AAppeellaannttee:: VViicceennttee ddee PPaauullaa
MMaarriinnhhoo,, eexx-PPrreeffeeiittoo MMuunniicciippaall ddee MMaanntteennaa - AAppeellaaddoo::
MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr::
DDEESS.. DDÁÁRRCCIIOO LLOOPPAARRDDII MMEENNDDEESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
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porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009. - Dárcio
Lopardi Mendes - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. José
Roberto de Mendonça Júnior.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Sr. Presidente.
Acuso o recebimento de memorial, ao qual dei a devida
atenção, bem como à sustentação oral. Essa matéria
não é nova, aqui, nesta Câmara. Na verdade, já enfren-
tamos esse tema inúmeras vezes, o que, de fato, lamen-
tamos, porque, quanto mais improbidade administrativa
aqui aporta, mais se vê a corrupção que assola este País.

Trata-se de recurso interposto por Vicente de Paula
Marinho - ex-Prefeito Municipal de Mantena - contra sen-
tença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca
de Mantena, que, nos autos da ação de improbidade
administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido,
para submeter o requerido às sanções do art. 12, III, c/c
o art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. Ainda, levando-se em
conta a extensão do dano e o proveito obtido pelo réu
com a promoção pessoal, condenou-o nos seguintes ter-
mos:

I) ressarcimento do valor despendido pela veicu-
lação do ato de promoção pessoal, no importe de R$
4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido pelos
índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a
partir da distribuição da ação, e acrescidos de juros de
mora a partir do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um
por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02,
c/c o art. 161, § 1º, do CTN;

II) suspensão dos direitos políticos do réu pelo
prazo de 4 (quatro) anos;

III) pagamento da multa civil correspondente a 20
(vinte) vezes o valor de sua remuneração quando Prefeito
de Mantena, proibindo-lhe contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de 3 (três) anos;

IV) pagamento das custas processuais.
Determinou, ainda, que, conforme disposto no art.

475-J do CPC, deve efetuar o pagamento das verbas
acima no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsi-
to em julgado da sentença, sob pena de ser acrescida
aos valores a multa de 10% (dez por cento). Com o trân-
sito em julgado, oficie-se o TRE para as devidas ano-
tações.

Inconformado, o apelante alega, em preliminar, o
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da

lide; no mérito, afirma que o panfleto gráfico distribuído
tinha o intuito exclusivo de informar a população sobre
as obras realizadas nas áreas de urbanismo, saúde e
educação; que não restou violado o disposto no art. 37,
§ 1º, da CR/88; que a mera aparição do Chefe do
Executivo na propaganda institucional ou mesmo a
menção ao seu nome não pode ser automaticamente
encarada como promoção pessoal; que o Ministério
Público não comprovou ter agido o apelante com dolo
ou má-fé para promover sua própria imagem, o que
afasta a nota de desonestidade, principal característica
da improbidade administrativa.

Por fim, requer subsidiariamente, caso haja o
reconhecimento da promoção pessoal, que sejam obser-
vados os princípios da razoabilidade e da proporciona-
lidade, devendo a condenação cingir-se ao ressarcimen-
to ao erário municipal das despesas incorridas na con-
fecção do aludido informativo.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
apresentou contrarrazões, às f. 261/280, pela confir-
mação da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (f. 288/297).

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.

Razão não assiste ao apelante no que tange à pre-
liminar de cerceamento de defesa, pois, uma vez pre-
sentes nos autos elementos documentais suficientes para
a elucidação da matéria controvertida, incumbe ao juiz
proceder ao julgamento antecipado da lide, nos termos
do inciso I do art. 330 do Código de Processo Civil.

Em que pese o texto constitucional assegurar aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, o con-
traditório e a ampla defesa, não se pode olvidar que
cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre
a produção de provas necessárias para a instrução do
processo e ao seu livre convencimento, indeferindo
aquelas que se apresentem desnecessárias ou mera-
mente protelatórias, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, sem que isso configure cerceamento
de defesa.

Diante da desnecessidade de produção das provas,
o julgamento antecipado da lide torna-se dever do
magistrado em consonância com os princípios da celeri-
dade e economia processual, motivo pelo qual rejeito a
preliminar arguida de cerceamento de defesa.

No mérito propriamente dito, observa-se que é
inegável que a conduta do apelante, enquanto estava no
exercício de cargo público, afrontou os princípios consti-
tucionais regentes da atividade pública e não encontra
amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Estabelece o art. 37 da Constituição da República
de 1988 que:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].
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Como cediço, trata-se de normas fundamentais e
inarredáveis do exercício das atividades administrativas,
consistindo, assim, em parâmetros de validade da con-
duta administrativa.

Por disposição expressa da Lei de Improbidade
Administrativa (art. 4º), é dever de todos os agentes
públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, exercer
as suas funções com observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
tendo em vista sempre o interesse público e o bem-estar
social.

Prescreve a Lei nº 8.429/92 como atos de impro-
bidade administrativa não somente aqueles que impor-
tam em enriquecimento ilícito (art. 9º) e prejuízo ao
erário (art. 10), como também aqueles que atentam con-
tra os princípios da Administração Pública, nos termos do
art. 11, estando previstas no referido artigo as penas
cominadas a cada forma de improbidade.

A boa técnica recomenda analisar se o ato prati-
cado pelo agente está em consonância com os princípios
administrativos que devem nortear a atividade estatal e,
em um segundo momento, a ocorrência de outros
efeitos, como o dano ao patrimônio público e o
enriquecimento ilícito, passando-se à aplicação das
sanções previstas.

A propósito, lecionam Emerson Garcia e Rogério
Pacheco (Improbidade administrativa. 2. ed., Editora
Lumen Juris, 2004 p. 3 e 7):

[...] os desvios comportamentais que infrinjam a normativi-
dade estatal ou os valores morais de determinado setor em
troca de uma vantagem correlata, manifestar-se-ão como
formas de degradação dos padrões ético-jurídicos que
devem reger o comportamento individual nas esferas públi-
ca e privada. [...]. Especificamente em relação à esfera
estatal, a corrupção indica o uso ou a omissão, pelo agente
público, do poder que a lei lhe outorgou em busca da
obtenção de uma vantagem indevida para si ou para ter-
ceiros, relegando a plano secundário os legítimos fins con-
templados na norma. Desvio de poder e enriquecimento ilíci-
to são elementos característicos da corrupção.

Na hipótese vertente, a conduta do apelante
sobressai claramente, através dos documentos de f.
26/32, nota fiscal de serviço, nota de empenho, título
cambiariforme no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), e, no próprio folder, percebe-se que toda a publi-
cidade veiculada era de inteira responsabilidade do
Município de Mantena, ou seja, do interesse do Prefeito
Municipal, que ordenou todas as despesas.

Por outro lado, verifica-se a promoção pessoal ao
veicular o noticiário, restando, pois, nítida a ilegalidade
das propagandas, porquanto a divulgação do nome e
da imagem do ex-Prefeito, ora apelante, às obras,
serviços e realizações políticas.

É de se ressaltar, ainda, parte da sentença proferi-
da pelo douto Sentenciante de primeiro grau, que:

A conduta do réu está estritamente relacionada à violação
do princípio da impessoalidade, já que sob a pecha de

realizar propagandas institucionais acabou realmente pro-
movendo a sua imagem pessoal e vinculando o seu nome e
foto às obras e serviços realizados. Os atos praticados sub-
sumem-se à norma do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92.
[...] tornou-se evidente que as publicidades tiveram finali-
dade vedada na Constituição Federal, pois visaram explicita-
mente ao enaltecimento da imagem do Prefeito Municipal,
ora réu, não havendo como dissociar a intenção específica
do dolo dessa conduta (f. 147/148).

Assim, tenho que as penalidades foram fixadas em
seus patamares condizentes com a aplicação dos princí-
pios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante.

DES. ALMEIDA MELO - No caso concreto, estou de
acordo com o voto do Relator, pois o elemento anímico,
realmente, penso ser importante para a configuração da
improbidade administrativa, mas a doutrina tem aceita-
do, e tenho reiterado a posição de que o elemento
anímico se manifesta na finalidade do ato, quando se
usa o meio da comunicação social. Quando o ato de
publicidade contém em si finalidade objetivamente
percebida, dispensa maior apuração do aspecto subjeti-
vo. É preciso, também, que estejamos atentos à dife-
rença da promoção pessoal entre os agentes políticos,
porque, efetivamente, quando um juiz presta contas da
sua administração, aquele ato dele de prestar contas não
está com a finalidade de obter votos, de conseguir van-
tagem pessoal. No caso do agente político do Poder
Executivo, é necessário que esteja mais atento à dupla
finalidade que pode ter a publicidade e adotar o princí-
pio da impessoalidade com mais rigor. Para o político,
ele vive da publicidade, da promoção pessoal com a
finalidade de obter votos. Por esse motivo é que, tam-
bém, em relação aos agentes públicos eletivos, não se
deve usar o nome na publicidade pública. Todos uti-
lizam, isso é tranquilo, Governo da República, Governo
do Estado de Minas Gerais, sem o enunciado do nome
do titular.

Neste caso, o Relator mostrou que o uso do nome
da pessoa, do agente político, foi reiterado, não foi oca-
sional, eventual, e, portanto, para mim, parece claro que
com a finalidade inequívoca de fazer promoção pessoal
à custa do dinheiro público.

Por essas razões, estou de acordo com o voto do
Relator.

DES. JOSÉ FRANCISCO BUENO - De acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .
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Investigação de paternidade - Anulação de re-
gistro civil - Imprescritibilidade - Paternidade

biológica - Filho adotivo - Busca da verdade real
- Prova - Exame de DNA - Adoção à brasileira -
Paternidade socioafetiva - Reconhecimento por
terceiro - Arguição pelo réu - Impossibilidade -

Paternidade real - Afastamento -
Inadmissibilidade

Ementa: Investigatória de paternidade. Improcedência.
Paternidade socioafetiva reconhecida. Apelo.
Procedência do recurso. Imprescritibilidade do direito de
propositura da ação investigatória de paternidade.
Impossibilidade de arguição de paternidade socioafetiva
de terceiro para eximir-se da paternidade aferida em
exame de DNA realizado espontaneamente pelas partes.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00447799..0033..005500664444-44//000022 -
CCoommaarrccaa ddee PPaassssooss - AAppeellaannttee:: MM..GG..SS..MM.. - AAppeellaaddoo::
AA..VV..MM.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. BBRRAANNDDÃÃOO TTEEIIXXEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 2 de junho de 2009. - Brandão
Teixeira - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Tratam os autos de
apelação interposta contra a r. sentença de f. 192/195
que, nos autos da ação de investigação de paternidade
cumulada com nulidade de registro civil proposta pela
apelante em face do apelado, julgou improcedente o
pedido inicial, deixando de condenar a autora ao paga-
mento das custas processuais por deferir-lhe os benefí-
cios da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de f. 200/208, a apelante
requer a reforma da sentença para que seja declarada
filha do apelado.

Alega: a prova é robusta; o exame de DNA deter-
minou o percentual de probabilidade de o apelado ser
pai da apelante de 99,58%; o exame foi realizado por
livre e espontânea vontade das partes; o apelado admi-
tiu que manteve relação sexual com a mãe da apelante;
os pais adotivos da apelante manifestaram sua con-
cordância com o pedido inicial; nasceu no dia 02.07.53
e foi abandonada na Santa Casa de Misericórdia de
Passos pelo apelante; foi adotada pelos pais adotivos

que a registraram como sendo filha legítima, pois o
apelado não assumiu a paternidade; aos sete anos, foi
informada de que era adotiva e soube de toda a verdade
sobre sua vida; aos 18 anos, resolveu conhecer o pai
biológico e procurou o apelado, que a tratou friamente;
com o progresso da ciência, propôs ao apelado a reali-
zação do exame de DNA, que foi realizado pela
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do
Hospital das Clínicas da F.M.R.P.U.S.P; constatou-se que
é mesmo filha do apelado; mesmo diante do resultado
do exame, o apelado não quis manter contato com a
requerente; impõe-se a reforma da sentença e a retifi-
cação do registro civil da apelante.

Conheço do recurso por próprio, tempestivo e ade-
quado.

Com razão a apelante.
A dita adoção à brasileira, provavelmente pratica-

da sem consulta à sociedade e no interesse de uma cri-
ança, deve ser tratada também de acordo com a legis-
lação brasileira e, uma vez admitida a adoção, ainda
que à brasileira, deve ser considerada irretratável para o
adotante tal como a adoção é tratada no Direito
Brasileiro. Porém, nos presentes autos, não se trata de
pedido de nulidade de registro civil proposto por quem
prestou informação falsa, ou seja, pelo pai registral ou
adotante, e sim de pedido de investigação de pater-
nidade cumulada com retificação do registro civil pro-
posta pela filha, sobre quem a informação falsa foi
prestada por outrem, ou seja, por aqueles que
declararam seus nomes como os dos pais da apelante,
ali declarada como filha daqueles.

O interesse em ter esclarecida a paternidade é da
apelante, que tem direito de propor ação de investigação
de paternidade, a fim de esclarecer sua ascendência.
Além disso, é natural que, descoberta a paternidade real
da apelante, esta queira modificar seus registros para
que deles passem a constar a verdade real. O direito de
esclarecimento da herança biológica não impõe neces-
sariamente uma alteração nos registros civis, mas a
alteração do registro pode decorrer da investigação pro-
posta, se assim a investigante solicitar.

Demais disso, o direito à perfilhação real é impres-
critível. Nesse ponto, o Direito procura estar mais pró-
ximo da realidade dos fatos. Aliás, o STJ assim já se
manifestou:

Civil. Investigação de paternidade e alteração de registro.
Ajuizamento após a maioridade. Prescrição. Inexistência.
Decisão monocrática que reconhece a imprescritibilidade.
Agravo regimental. Pretendida reforma. Improvimento. - É
imprescritível a ação de investigação de paternidade e alte-
ração de registro de nascimento, mesmo na hipótese de ven-
cido o prazo de 4 (quatro) anos, após a maioridade. Merece
realce o entendimento segundo o qual ‘a ação de investi-
gação de paternidade é imprescritível. O tempo não pode
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impedir nenhuma pessoa humana de buscar o seu ver-
dadeiro pai. E o sistema de direito positivo que nasceu com
a Constituição de 1988 consagrou, sem dúvida, esse postu-
lado de ordem pública’ (cf. REsp nº 158.086/MS - Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito - DJ de 28.08.00). Iterativos
precedentes. Agravo improvido (AgRg no REsp 400103/RS -
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa - j. em 21.09.06 - pub. no
DJ de 13.11.06, p. 263 - RNDJ, v. 87, p. 82).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para
que o pedido da apelante seja analisado afastando-se a
tese de paternidade socioafetiva.

A paternidade socioafetiva porventura existente
entre a apelante e seu pai registral não serve para afas-
tar a paternidade real do apelado. Serviria para manter
a paternidade do pai registral, se a apelante assim o
quisesse, preferindo ignorar sua paternidade biológica.

O exame pericial de DNA realizado na Clínica do
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto concluiu que a
probabilidade de o apelado ser o pai biológico da
apelante é de 99,58% (v. f. 13). O referido exame foi
realizado espontaneamente entre as partes.

O apelado não se insurge contra o referido exame,
apenas levanta suspeitas quanto a ele pelo fato de as
amostras dele e da apelante terem sido colhidas em dias
distintos. Ora, a colheita das amostras de sangue dos liti-
gantes em dias distintos não serve para impugnar o
resultado do exame.

Não há nos autos prova de que a genitora da
apelante tenha andado com outros homens. Note-se, o
próprio apelado reconhece a prática de ato sexual com
a mesma, apenas alegando que ela continuou virgem
após o mesmo. Saliente-se, depoimentos de testemunhas
não são capazes de indicar com precisão de qual
homem se originou o espermatozoide que fecundou o
óvulo da genitora da investigante. Aliás, é incomum
testemunha presenciar relação sexual de algum casal e,
mesmo se presenciasse, não poderia afirmar que a
fecundação se deu naquela relação por ela presenciada
(vide ARRUDA, José Acácio. A prova judicial de ADN.
Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 20).

Nesse âmbito investigatório, José Maria Marlet afir-
ma o seguinte:

A prova da conjunção carnal não estabelece a vinculação
obrigatória com a fecundação. É curial que nem sempre a
relação sexual é seguida de gestação, não se podendo
excluir a possibilidade de conjunção carnal com outros
homens (Valorização das provas de investigação de pater-
nidade. RT 569/248 - apud José Acácio Arruda, op. cit., p.
20).

Por isso, diz-se que, para a prova da paternidade e
da busca da verdade real, o exame pericial de com-
paração de perfis do ADN (ácido desoxirribonucleico)
humano é mais confiável do que a prova oral. Sua ele-

vada eficácia propicia mais segurança quanto à pater-
nidade biológica do que a presunção decorrente das
palavras de testemunhas, mormente quando a perícia é
produzida de forma confiável, a exemplo do exame cons-
tante dos autos, que concluiu pela paternidade imputa-
da ao apelado.

Demais disso, se, por um lado, é ínfima a possibi-
lidade de erro do exame científico, por outro, a prova
testemunhal é falível, sendo, em muitas circunstâncias,
questionável, mormente quando as testemunhas têm
estreita vinculação com as partes. Saliente-se, mesmo
que houvesse testemunhas presenciais do ato sexual
havido e confessado entre a genitora da apelante e o
apelado, como já dito, tais testemunhas não seriam sufi-
cientes para ilidir a prova pericial já produzida.

A prova testemunhal somente seria admissível para
comprovação de erros circunstanciais em relação à rea-
lização do exame pericial, como equívoco quanto às
pessoas doadoras de material e outras circunstâncias la-
terais ou periféricas, relacionada com os procedimentos
preparatórios do exame e não para confrontação direta
com o resultado do exame, com o propósito de infirmar
sua eficácia científica ou sua conclusão.

Enfim, não se tendo atacado o procedimento de
produção da prova pericial e tendo sido aceita, ainda
que implicitamente a validade científica do laudo pericial
realizado espontaneamente pelas partes, o julgador não
estará se transformando em simples homologador do
resultado do exame pericial, mas exercendo a função de
avaliador da correção da produção de uma prova e
expressando a força de convencimento dela ao acolhê-
la na formação de seu juízo. Apenas está-se dando efe-
tividade ao inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88, que
garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do processo e os meios que garantam
a celeridade de sua tramitação.

Por último, não são alegados fatos que, provados
por testemunhas, pudessem desmerecer a produção do
exame técnico e infirmar sua conclusão.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para
que seja declarada a paternidade do apelado sobre a
apelante.

Pelas razões acima, dou provimento ao recurso.
Custas, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CAETANO LEVI LOPES e AFRÂNIO VILELA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Embargos à execução fiscal - Mercadorias -
Transferência - Estabelecimento da mesma

empresa - Notas fiscais - Emissão - Ausência de
redução do valor dos produtos com a redução do
ICMS - Diferenças do imposto - Multa de revali-

dação - Pagamento indevido

Ementa: Tributário. Embargos à execução fiscal.
Transferências de mercadorias. Estabelecimentos do
mesmo contribuinte. Emissão de notas fiscais. Preço dos
produtos. Falta de dedução do valor equivalente à
redução da base de cálculo do ICMS. Diferenças do
imposto e multa de revalidação. Inexistência de obri-
gação de pagamento.

- A remessa de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, por não tipificar ato econômico ou
jurídico de circulação, não se caracteriza como fenô-
meno que autoriza a incidência do ICMS.

- A falta de atendimento à regra do item 5.2 do Anexo IV
do RICMS/96 do Estado de Minas Gerais, consistente na
emissão de notas fiscais com redução da base de cálcu-
lo do ICMS, sem o cumprimento da exigência de
dedução do valor do imposto dispensado no preço das
mercadorias, em operações de transferência entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte, não enseja
para este a obrigação de pagamento de diferenças do
imposto acrescidas de multa de revalidação.

Recurso provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00334422..0066..007722229966-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee IIttuuiiuuttaabbaa - AAppeellaannttee:: SSyynnggeennttaa SSeeeeddss LLttddaa.. -
AAppeellaaddaa:: FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLMMEEIIDDAA MMEELLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 4 de junho de 2009. - Almeida
Melo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALMEIDA MELO - Conheço do recurso,
porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A sentença de f. 324/336-TJ julgou improcedentes
os embargos do devedor e condenou a embargante no

pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor corrigido
da execução fiscal.

A apelante reitera a alegação preliminar de que a
certidão de dívida ativa não preenche os requisitos
legais, uma vez que há erro na indicação dos critérios de
correção monetária e do acréscimo de juros aos créditos
exigidos, bem como na descrição dos fatos e fundamen-
tos da autuação. No mérito, aduz que o auto de infração
que determinou a constituição dos créditos de ICMS está
baseado em meras presunções, uma vez que não há
prova de que tenha utilizado indevidamente a redução
da base de cálculo do imposto, prevista no item 5.2 do
Anexo IV do RICMS/96, sem a dedução no preço da
mercadoria do valor dispensado na operação. Alega que
emitiu as notas fiscais que serviram à autuação pelo
valor unitário líquido dos produtos, ou seja, já conside-
rou no valor dos produtos o desconto dos 60% (sessenta
por cento) do ICMS dispensados na operação.
Argumenta que o objeto da autuação reflete mero des-
cumprimento de obrigação acessória, pois se refere à
emissão de notas fiscais sem a indicação de que foi uti-
lizada a redução da base de cálculo do imposto, que
não acarretou prejuízos ao Fisco nem tampouco a com-
pradores, conforme está no laudo pericial. Diz que a
multa deve ser reduzida ou cancelada, sob pena de con-
fisco, pois não houve falta nem atraso de pagamento do
imposto. Destaca que os juros não podem ser aplicados
pela taxa Selic.

Examino a preliminar.
De acordo com a certidão de dívida ativa que

instrui a petição inicial da execução fiscal (apenso, f.
02/03-TJ), trata-se de exigência de créditos de ICMS e
de multa de revalidação originários de autuação fiscal
da apelante, por descumprimento do item 5.2 do Anexo
IV do RICMS/96, consistente na redução da base de cál-
culo do imposto sem a dedução do valor dispensado no
preço das mercadorias, em operações de transferência
ocorridas no período de 08/2001 a 03/2002.

A mencionada certidão, além da discriminação dos
créditos e dos seus respectivos valores, especifica, em
campo próprio, a origem e a natureza da dívida, a forma
de incidência dos juros e da multa, bem como os seus
respectivos fundamentos legais.

Logo, contém os requisitos do art. 202 do Código
Tributário Nacional e do art.2º, § 5º, da Lei nº
6.830/80, necessários à sua validade.

A recorrente apresentou defesa ampla no processo
tributário administrativo e, nestes autos, demonstrou inte-
gral conhecimento da origem e da natureza da dívida
indicada na execução fiscal, bem como dos critérios para
o lançamento e o cálculo dos juros de mora.

Rejeito a preliminar.
No mérito, conforme mencionado acima, trata-se

de execução de créditos de ICMS e de multa de revali-
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dação fundada no descumprimento do item 5.2 do
Anexo IV do RICMS/96 pela apelante, consistente na
emissão de notas fiscais com redução da base de cálcu-
lo do imposto, mas sem a dedução do valor dispensado
no preço das mercadorias (sementes), em operações de
transferência ocorridas no período de 08/2001 a
03/2002.

O item 5 do Anexo IV do RICMS/96 estabeleceu
como pressuposto da redução de 60% (sessenta por
cento) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a
saída de sementes certificadas ou fiscalizadas a corres-
pondente dedução do imposto dispensado no preço da
mercadoria:

5.2 - A redução de base de cálculo prevista neste item
somente será aplicável se o remetente deduzir do preço da
mercadoria o valor equivalente ao imposto dispensado na
operação, com indicação expressa, no campo ‘Informações
Complementares’, da respectiva nota fiscal.

O objetivo da referida norma foi o de, com a
diminuição da carga tributária, reduzir o preço dos pro-
dutos e beneficiar o setor agrícola.

Como ficou demonstrado nos autos, especialmente
no laudo pericial de f. 239/244-TJ, a recorrente desta-
cou o ICMS com a redução da base de cálculo, mas não
deduziu do preço da mercadoria o valor dispensado do
imposto.

Nesse sentido, as respostas do perito oficial aos
quesitos 1, 2 e 3 apresentados pela recorrente (f.
239/240-TJ).

Mas, na espécie, deve ser verificada a ocorrência
de prejuízo para o Fisco, que é sustentado com os argu-
mentos de que a apelante, em regra, deveria recolher o
imposto sobre o valor real da operação e de que,
prevalecendo-se da mencionada redução da base de
cálculo, dela teria usufruído sem o cumprimento da
condição do seu repasse ao preço das mercadorias.

A rigor, caso se tratasse de operações de vendas
efetivas de sementes estaria configurada a situação de
que a recorrente atribuiu a si própria, de forma ilegal, a
condição de destinatária do benefício fiscal para obter o
ganho equivalente à redução de 60% da base de cálcu-
lo do ICMS.

No entanto, conforme está no auto de infração de
f. 44/50-TJ e na motivação da certidão de dívida ativa
que instrui a execução fiscal em apenso (f. 03-TJ), as
operações em que foi verificada a irregularidade no
preenchimento das notas fiscais trasladadas às f.
169/202-TJ consubstanciaram transferências de mer-
cadorias entre estabelecimentos da recorrente. 

Tendo em vista a natureza das operações, con-
cluiu-se na perícia que o equívoco na emissão das notas
fiscais que geraram a autuação fiscal da apelante não
causou prejuízo aos cofres do Estado.

A propósito, as respostas aos quesitos 3, 4 e 8
apresentados pela recorrente e ao quesito 6 apresentado
pela apelada (f. 240, 241 e 244-TJ):

3 - Diante das constatações, pode-se afirmar com segurança
que realmente houve equívoco na confecção das notas fis-
cais? Esses equívocos são de monte a causar prejuízos
suportados pela Fazenda Pública do Estado?
Resposta do perito: Sim. Podemos afirmar com segurança
que houve equívoco na emissão das notas fiscais; primeiro,
porque não constou o valor do imposto abatido no campo
de informações adicionais; segundo, porque não houve
qualquer menção de redução do preço unitário; e terceiro,
porque o valor total dos produtos é o mesmo do valor total
da nota. Porém, estes equívocos não causaram nenhum pre-
juízo aos cofres do Estado, uma vez que o imposto recolhido
está perfeitamente correto (veja ficha de conferência à f. 62).
4 - Pode-se dizer que a insurgência do Fisco desponta como
mera inobservância de obrigações acessórias e não pela
falta de dedução do preço da mercadoria?
Resposta do perito: Sim, este perito considera que a infração
apontada se desponta como mera inobservância de obri-
gações acessórias e não pela falta de dedução do preço da
mercadoria. Esta afirmação se fundamenta na análise do
objetivo da redução do preço unitário do produto para os
adquirentes ou consumidores, que é a redução do preço do
mesmo, tornando-o mais barato para os consumidores. No
presente caso, estamos analisando remessas por transferên-
cias (Nfs. de f. 169/202) para a própria empresa, que nada
altera nos preços das notas fiscais de vendas para futuros
adquirentes ou consumidores.
[...]
8 - Esclareça, por fim, o Sr. Expert o que mais entender con-
veniente para o deslinde da questão.
Resposta do perito: Convém frisar que, nas Notas Fiscais
objetos da contenda, os valores totais dos produtos (base
para redução da base de cálculo) são os mesmos valores
totais da nota (isto significa que não houve redução do valor
dos produtos com a redução do ICMS). Porém, como já
mencionado anteriormente, trata-se de transferência de pro-
dutos para outro estabelecimento da mesma empresa, e esta
redução de preço do produto em nada altera para os futu-
ros consumidores ou adquirentes destes produtos.

6 - Por fim, solicita ao Expert que comente o que julgar
necessário para a elucidação da questão.
Resposta do perito: Há de se esclarecer que o espírito da lei
era o de beneficiar o produtor rural ao adquirir o produto
com o benefício da redução do ICMS deduzido do valor total
da nota fiscal, e não beneficiar o processador (destinatário
dos produtos das notas fiscais apensadas), que era o próprio
emitente e destinatário, pois se trata de notas fiscais de trans-
ferência. Portanto, vejo aqui um erro no preenchimento das
Notas Fiscais de Transferência de produtos, não havendo
prejuízos para o Estado nem tampouco para os adquirentes
produtores rurais, não existentes neste caso.

A remessa de mercadorias entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte, por não tipificar ato econômico
ou jurídico de circulação, não se caracteriza como fenô-
meno que autoriza a incidência do ICMS.

De acordo com o enunciado da Súmula 166 do
Superior Tribunal de Justiça, não constitui fato gerador
do referido imposto o simples deslocamento de mer-
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cadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte.

Os precedentes da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que embasaram a referida súmula,
encontram-se na RSTJ nº 86, p. 425 e segs. No julga-
mento do REsp nº 9.933-0-SP, Relator o Ministro Antônio
de Pádua Ribeiro, foi assimilado como razão de decidir
o fundamento de que “em hipótese de mero desloca-
mento físico da mercadoria, como ocorre na transferên-
cia da filial para a matriz e vice-versa, indevida é a
existência do imposto, visto inocorrer circulação
econômica ou jurídica”. No REsp nº 32.203-4, Relator o
Ministro Milton Luiz Pereira, é mencionado que o simples
deslocamento de mercadoria de um estabelecimento
para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de
mercancia, não legitima a incidência do ICMS. No jul-
gamento do REsp nº 36.060-9-MS, Relator o Ministro
Humberto Gomes de Barros, é afirmado que o desloca-
mento de mercadoria de um estabelecimento para outro
não configura circulação econômica, em ordem a ense-
jar imposição tributária relativa ao ICMS. Para que inci-
da o ICM, é necessária a prática de negócio jurídico
mercantil.

Misabel Abreu Machado Derzi e Sacha Calmon
Navarro Coelho (A hipótese de incidência do ICMS:
Irrelevância dos contratos de compra e venda, sem
tradição ou entrega das mercadorias (In: Direito tribu-
tário aplicado - Estudos e pareceres, Belo Horizonte, Del
Rey, 1997) ensinam que a doutrina e a jurisprudência de
nossos tribunais têm afastado, com vigor, a extensão da
hipótese de incidência do ICMS a fatos estranhos, como
locação, comodato, arrendamento mercantil, meras
transferências de mercadorias ou matérias-primas de um
para outro estabelecimento do mesmo titular, fora ou
dentro de um mesmo Estado federado, etc., que não
configuram real operação de circulação de mercadoria
(p. 164). Afirmam ainda os tributaristas:

No Direito brasileiro, tanto no Direito Civil, como no Direito
Comercial, o contrato de compra e venda - embora perfeito
- não transfere a propriedade. É necessário ainda que se dê
a tradição, modo comum de se alterar o domínio das coisas
móveis. Somente assim a mercadoria circula juridicamente,
realizando-se o fato gerador do ICMS (op. cit., p. 183).

Acrescentam que 

O Direito Tributário acompanha, coerentemente, a regu-
lação da matéria no Direito Privado. Assim, o legislador tri-
butário escolheu como momento da ocorrência do fato
gerador do ICMS a saída da mercadoria do estabelecimen-
to do comerciante, industrial ou produtor. Não se trata de
saída meramente física, mas de saída como execução de um
ato ou negócio (operação jurídica) translativo da titularidade
da mercadoria (op. cit., p. 184).

Destaco da doutrina de José Nabantino Ramos
(Comentários ao Código Tributário Nacional. Direito
Tributário 3. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1975, v. 1,

p. 133 e seg., “Conceito de circulação de mercadorias”)
que:

Se a Constituição quisesse tributar a simples movimentação
física das mercadorias, evitaria a expressão ‘circulação’, que
é mais ampla do que a compra e venda, porém menos
ampla do que a simples ‘saída’ das mercadorias. Não
usaria, enfim, palavra de conceituação definida na ciência
econômica, como ‘circulação’, em que não cabem os atos
meramente mecânicos do movimento das coisas.

Anoto que não tem relevância o fato de se ter
destacado o imposto nas notas fiscais emitidas para as
transferências.

Sobre o tema, o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:

ICM. Fato gerador. Saída física e jurídica. - Para caracterizar-
se o fato gerador do ICM, é preciso, além da saída física, a
saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma
delas, isoladamente, configura o fato gerador do tributo.
Irrelevante, no caso, tenha sido declarado o débito pela
própria recorrente e se tratar de autolançamento. Recurso
provido. (REsp nº 37.580/SP - Relator Ministro Garcia Vieira
- RSTJ 53/329.)

Portanto, verificadas a natureza das operações fis-
calizadas e determinantes da autuação da recorrente e
as conclusões do laudo pericial de f. 239/244-TJ, não
subsiste a exigência dos créditos de ICMS e de multa de
revalidação indicados na certidão de dívida ativa que
informa a execução fiscal em apenso.

Dou provimento ao recurso para julgar proce-
dentes os embargos do devedor e extinguir a execução
fiscal, invertidos os ônus da sucumbência.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ FRANCISCO BUENO e MOREIRA
DINIZ.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM
PROVIMENTO.

. . .

Cumprimento de sentença - Embargos à exe-
cução - Alimentos provisórios eximidos em grau

de apelação - Efeitos ex tunc - Art. 512 do
Código de Processo Civil

Ementa: Apelação cível. Cumprimento de sentença.
Embargos à execução. Alimentos provisórios eximidos
em grau de apelação. Efeitos ex tunc. Interpretação do
art. 512 do CPC. Recurso parcialmente provido.

- Segundo o art. 512 do Código de Processo Civil, “o
julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença
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ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de
recurso’’.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00771133..0077..007744660099-22//000022 -
CCoommaarrccaa ddee VViiççoossaa - AAppeellaannttee:: GG..AA..FF..VV.. - AAppeellaaddaa::
FF..OO..SS..,, ppoorr ssii ee rreepprreesseennttaannddoo ooss ffiillhhooss - RReellaattoorr:: DDEESS..
AALLVVIIMM SSOOAARREESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 7 de abril de 2009. - Alvim Soares
- Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALVIM SOARES - Recurso de que se conhece,
visto que presentes os pressupostos de sua admissibili-
dade.

Perante a Segunda Vara Cível da Comarca de
Viçosa, o ora apelante G.A.F.V. impugnou a execução de
sentença movida por sua ex-esposa F.O.S., por si e repre-
sentando seus filhos, em que busca receber a quantia de
R$ 29.235,40 a título de alimentos não pagos ao seu
oportuno tempo; alegou, preliminarmente, a inexigibili-
dade do título por iliquidez e incerteza, bem como a ile-
gitimidade ad causam dos dois últimos exequentes; no
mérito, sustentou que não há falar em execução do
débito alimentar em favor de sua ex-esposa, haja vista
que este egrégio Tribunal de Justiça já o exonerou deste
ônus; juntou documentos.

Os embargados impugnaram os embargos às f.
58/60-TJ, rebatendo item por item as alegações do
executado.

O Ministério Público de primeiro grau exarou pare-
cer às f. 65/72-TJ, opinando pela parcial procedência
dos embargos à execução; o MM. Juiz de Direito a quo
decidiu o feito, proferindo a sentença de f. 74/78-TJ, jul-
gando improcedentes os embargos.

Discordando do decisum, o então embargante
ofertou recurso de apelação, cujas irresignadas razões se
encontram lastreadas às f. 84/95-TJ, repetindo a mesma
argumentação lançada outrora; contrarrazões ofertadas
às f. 97/100-TJ, batendo-se pela manutenção da
decisão monocrática.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se nos autos às f. 133/135-TJ, opinando pelo não
conhecimento do recurso.

Data maxima venia, analisando percucientemente
os autos, tenho que a preliminar levantada pelo
Ministério Público a respeito do não conhecimento do
recurso de apelação há de ser acatada.

Pelo novo sistema processual civil, sentença não é
somente aquela decisão do magistrado que contenha
uma das matérias previstas nos arts. 267 e 269 do CPC,
mas sim aquela que implique, também, extinção do pro-
cedimento no primeiro grau de jurisdição; in casu, a
decisão de f. 74/78-TJ, que decidiu a impugnação à exe-
cução apresentada pelos executados, não se reveste de
caráter de sentença, porquanto não extinguiu o procedi-
mento executivo iniciado.

Com efeito, o art. 475-M, § 3º, do CPC, com
redação dada pela Lei nº 11.232/2005, assim dispõe:
“A decisão que resolver a impugnação é recorrível medi-
ante agravo de instrumento, salvo quando importar
extinção da execução, caso em que caberá apelação”.

Dúvidas não restam de que, na nova sistemática
processual civil, o ato judicial que julga improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, não pondo
fim ao processo, constitui decisão interlocutória (art.
162, § 2º, do CPC), a qual desafia recurso de agravo de
instrumento, nos termos do artigo acima citado, que teve
vigência a partir de 24.06.06.

Segundo nos ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery acerca da decisão que decide o
incidente de impugnação à execução:

Acolhimento ou rejeição da impugnação. O ato do juiz que
acolhe (total ou parcialmente) ou rejeita (total ou parcial-
mente) a impugnação ao cumprimento de sentença, é recor-
rível por agravo de instrumento. Aqui, mais uma demons-
tração de que a conceituação de sentença, pelo sistema
instituído pela Lei 11.232/05, não prescinde do elemento
extinção do processo, pois, se o pronunciamento do juiz no
incidente de impugnação, embora possa conter a matéria do
CPC, 267 ou 269 (v.g., prescrição: CPC, 269, IV, e 475-L,
VI), não extinguir a execução, será decisão interlocutória e,
por consequência, agravável de instrumento. Daí por que
sentença é ato do juiz que contém matéria do CPC, 267, ou
269, e, ao mesmo tempo, extingue o processo.

Nesse sentido, colaciono deste Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Cumprimento de sentença.
Impugnação. Acolhimento parcial. Recurso inadequado.
Inteligência do art. 475-M do Código de Processo Civil.
Cabimento de agravo de instrumento. Recurso não conheci-
do. - Acolhida parcialmente a impugnação ao pedido de
cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de
instrumento, por força do disposto no § 3º do art. 475-M,
com redação dada pela Lei 11.232/2005 (TJMG - Ap. nº
1.0024.03.134888-1/002 - Rel. Des. José Flávio de
Almeida).

Ementa: Impugnação à execução. Não extinção da exe-
cução. Recurso cabível. Agravo de instrumento.
Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Interposição fora do
prazo legal.
- A teor do disposto no § 3º do art. 475-M do CPC, a
decisão da impugnação, que não extingue a execução, é
recorrível mediante agravo de instrumento.
- Ao recurso interposto somente pode ser aplicado o princí-
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pio da fungibilidade se a sua interposição tiver ocorrido no
prazo previsto para o recurso adequado (TJMG - AI nº
1.0145.07.431686-3/001 - Rel. Des. Pedro Bernardes).

Compulsando os autos, repete-se, vê-se que não
houve extinção da execução, uma vez que a r. decisão
objurgada julgou improcedente o pedido de impugna-
ção à execução, permanecendo, assim, plenamente em
vigor a execução que terá normal prosseguimento, de
modo que o recurso cabível, nesse caso, seria o agravo
de instrumento.

Devemos observar que não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade, pois, além de tratar-se de
erro grosseiro, também não foi observado o requisito da
tempestividade, uma vez que a apelação foi interposta
além do prazo previsto para o recurso de agravo de
instrumento.

Ante o exposto, não conheço do recurso de
apelação.

Custas recursais, pelo apelante.

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Peço
redobradas vênias ao caro Des. Alvim Soares para dele
divergir quanto à preliminar instalada.

É que, a meu juízo, não se revela impróprio o
recurso de apelação em tela, pois, como se sabe, o novo
regramento que instituiu o expediente de cumprimento
de sentença em nosso ordenamento jurídico positivo
(arts. 475 e segs., CPC) não teve o condão de abolir ou
mesmo suprimir os ritos especiais constantes de maneira
expressa nos arts. 732 e 733, CPC, relativos à execução
das prestações alimentícias.

No caso, urge salientar, ainda, que a citação rea-
lizada ao ora apelante foi para que este efetue “o paga-
mento da quantia de R$ 29.235,40 (vinte e nove mil
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), refe-
rente ao principal e acessórios, a ser acrescida de hono-
rários de advogado do autor e custas iniciais no prazo de
03 (três) dias”, conforme mandado de f. 103 dos autos
da execução em apenso, sob pena de penhora, o que
reforça o entendimento de que, na espécie, não se trata
de um procedimento de impugnação ao cumprimento de
sentença, mas de autêntica ação de embargos de deve-
dor, como, aliás, deixou claro o Magistrado no despacho
que se tem de f. 106 dos autos da execução em apenso,
juntado por cópia à f. 55 dos autos desta ação de
embargos de devedor.

Diante do exposto, e renovando o meu pedido de
vênia ao culto Des. Relator, penso não ser aplicável ao
caso o disposto no art. 475-M, § 3º, CPC, mas sim o dis-
posto no art. 513, CPC, já que a decisão ora combatida
(f. 74/78) é autêntica sentença que pôs fim ao processo
de embargos de devedor.

Com essas considerações, rejeito a preliminar
articulada e, por entender presentes os pressupostos
próprios exigidos, conheço do recurso.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Sr. Presidente.
Rejeito a preliminar, nos exatos termos em que o fez o
eminente Des. Revisor.

DES. ALVIM SOARES - Peço vista dos autos, para
exame complementar.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, o Dr.
Alexandre Tonico Brandão.

DES. ALVIM SOARES - O julgamento deste feito foi
adiado na sessão do dia 15.01.2009, a meu pedido,
para exame complementar, após conhecerem do recuso,
ficando este Relator vencido.

Meu voto é o seguinte:
Recurso de que se conhece, visto que presentes os

pressupostos de sua admissibilidade.
Perante a Segunda Vara Cível da Comarca de

Viçosa, o ora apelante G.A.F.V. impugnou a execução de
sentença movida por sua ex-esposa F.O.S., por si e repre-
sentando seus filhos, em que busca receber a quantia de
R$ 29.235,40 a título de alimentos não pagos ao seu
oportuno tempo; alegou, preliminarmente, a inexigibili-
dade do título por iliquidez e incerteza, bem como, a ile-
gitimidade ad causam dos dois últimos exequentes; no
mérito, sustentou que não há falar em execução do
débito alimentar em favor de sua ex-esposa, haja vista
que este egrégio Tribunal de Justiça já o exonerou deste
ônus; juntou documentos.

Embargos impugnados às f. 58/60-TJ, em que se
rebatem, item por item, as alegações do executado.

O Ministério Público de primeiro grau exarou pare-
cer às f. 65/72-TJ, opinando pela parcial procedência
dos embargos à execução; o MM. Juiz de Direito a quo
decidiu o feito, proferindo a sentença de f. 74/78-TJ, jul-
gando improcedentes os embargos.

Discordando do decisum, o então embargante
ofertou recurso de apelação, cujas irresignadas razões se
encontram lastreadas às f. 84/95-TJ, repetindo a mesma
argumentação lançada outrora; contrarrazões ofertadas
às f. 97/100-TJ, batendo-se pela manutenção da
decisão monocrática.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se nos autos às f. 133/135-TJ, opinando pelo não co-
nhecimento do recurso, e às f. 143/145-TJ, pelo não
provimento.

Vencido na preliminar de não conhecimento do
recurso, sobreleva-se enfatizar que a questão meritória
gira em torno de se dirimir, aprioristicamente, se o
apelante deve adimplir com os valores dos alimentos
provisórios a que foi obrigado a favor de sua ex-esposa,
não disponibilizados a tempo e modo; veja-se que o
apelante foi eximido de prestar alimentos à sua ex-
esposa, quando do julgamento realizado na Apelação
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Cível nº 1.0713.05.054.339-4/003, buscando, por
assim ser, que esta decisão retroaja ao momento da
citação.

Data maxima venia, após muito analisar o presente
processado, tenho que o recurso está por merecer o
provimento buscado; é certo que a questão ainda é tor-
mentosa neste egrégio Tribunal, mas creio que a legis-
lação de regência alberga parcialmente a pretensão do
apelante.

Ora, os alimentos provisórios, fixados inicialmente,
sem esteio probatório sólido, não podem permanecer
sobre a decisão final do processo que os resolve, julgan-
do improcedente a pretensão aos alimentos; a sentença,
no caso, opera efeitos ex tunc, dos alimentos definitivos
sobre os provisórios.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
nesse sentido, in verbis:

Alimentos provisórios. Execução. Redução do valor antes
arbitrado através de agravo de instrumento. Efeitos ex tunc.
Extinção da execução.
- Os alimentos provisórios, arbitrados in limine lites, são fixa-
dos pelo juiz com base somente nas alegações e documen-
tos trazidos com a inicial, pelo que é de se admitir sua modi-
ficação, uma vez constatada a inveracidade dos elementos
que serviram para formar o convencimento do juiz.
- Considerando a fragilidade das provas produzidas por

ocasião da decisão que concedeu os alimentos provisórios e
evidenciado que não se encontravam presentes os requisitos
indispensáveis a dar supedâneo àquela liminar, os efeitos de
sua redução devem retroagir à data da fixação, atingindo
também as parcelas vencidas e não pagas (Apelação Cível
nº 1.0024.05.893371-4/001 - Rel.ª Des.ª Teresa Cristina
da Cunha Peixoto - DJ de 19.06.2008).

Embargos do devedor. Alimentos provisórios. Valor fixado em
primeira instância reduzido pelo Tribunal de Justiça. Efeito ex
tunc. - Os alimentos provisoriamente fixados podem ser
revistos a qualquer tempo e, em qualquer caso, retroagem à
data da citação (Apelação Cível nº 1.0024.02.712939-
4/001 - Rel. Des. Schalcher Ventura - DJ de 11.01.2006).

Direito civil. Execução de alimentos provisórios.
Superveniência de sentença que reduz os alimentos iniciais.
Necessidade de adequação do valor executado ao valor
definitivo. - Conforme interpretação que se fundamenta nos
princípios inspiradores da concessão provisória de alimentos
e da vedação ao enriquecimento sem causa, executam-se
pelo valor definitivo, fixado a menor, os alimentos provisio-
nais fixados, mas não pagos oportunamente (Apelação Cível
nº 1.0194.02.019425-5/001 - Rel. Des. Nepomuceno Silva
- DJ de 08.10.2004).

Não se desconhece o que determina o art. 13, §
3º, da Lei nº 5.478/1968; nada obstante, doutrina e
jurisprudência, como visto acima, vêm autorizando que a
sentença que reduz ou extingue os provisórios opere
efeitos ex tunc, como é o caso dos autos, afastando ape-
nas casos de repetição, caso ocorra o adimplemento.

Aliás, tal interpretação pode-se extrair do art. 512
do Código de Processo Civil, segundo o qual “o julga-

mento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a
decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”.

Como acentuado pelo ilustre Promotor de Justiça,

Tendo em vista que, in casu, a decisão final não coincide
com o disposto na decisão interlocutória que permitiu a exe-
cução dos alimentos provisórios em prol dos filhos e da ex-
cônjuge do devedor, ressalvamos a eficácia retroativa da
derradeira decisão que veio a exonerar o demandado em
face de sua ex-cônjuge apenas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reformar a respeitável sentença hostilizada, julgan-
do parcialmente procedentes os embargos para excluir
da execução os valores devidos pelo embargante à sua
ex-esposa; inverto os ônus da sucumbência, condenan-
do a parte embargada em honorários no valor de R$
2.000,00, suspendendo, contudo, a exigibilidade, por
litigar sob o pálio da justiça gratuita, que ora defiro.

Custas recursais, na forma da lei.

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Como
salientado pelo próprio Relator, este TJMG, ao julgar a
AC nº 1.0713.05.054339-4/003, entendeu de exonerar
o ora apelante da obrigação de prestar alimentos à sua
ex-esposa, e, no caso, a execução embargada se refere,
exatamente, aos valores arbitrados a título de alimentos
provisórios a que foi obrigado, os quais não foram pagos
a tempo e modo.

A tese exposta pelo apelante é no sentido de que
“não se configura plausível permitir o prosseguimento de
uma execução provisória, quando foi reconhecida a
inexistência do débito” (f. 88), salientando, ainda, que “o
prosseguimento da execução provisória, mesmo tendo
sido prolatada decisão definitiva transitada em julgado
por este TJMG, viola frontalmente o princípio que veda o
enriquecimento ilícito” (f. 89).

A meu ver, razão assiste ao apelante em seu incon-
formismo.

É que, a meu juízo, se a execução em tela se
encontra lastreada e amparada em uma decisão inter-
locutória que, posteriormente, foi totalmente modificada
por decisão deste TJMG, aquela anterior decisão já não
mais tem qualquer valor jurídico.

Trata-se, no caso, do efeito substitutivo do
acórdão, o qual está previsto no art. 512, CPC, segun-
do o qual “o julgamento proferido pelo tribunal substi-
tuirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido
objeto de recurso”.

Acerca do tema, é válida a citação da doutrina de
Humberto Theodoro Júnior:

A par dos efeitos devolutivo e suspensivo, um outro efeito - o
substitutivo - é atribuído pelo art. 512 a todos os recursos.
Consiste ele na força do julgamento de qualquer recurso
substituir, para todos os efeitos, a decisão recorrida [...]. Se
ao órgão ad quem é dado reexaminar e redecidir a matéria
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cogitada no decisório impugnado, torna-se necessário que
somente um julgamento a seu respeito prevaleça no proces-
so. A última, portanto, isto é, a do recurso, é que prevale-
cerá. [...] Em qualquer caso (até mesmo quando de fato
resulte ‘confirmada’ a decisão recorrida), o decidido na
instância recursal é que prevalecerá e que irá fazer coisa jul-
gada (Curso de direito processual civil. 44. ed. Rio de
Janeiro: Forense, p. 624).

Nota-se, portanto, que a tese defendida pelo
apelante merece ser agasalhada, porque, se a decisão
interlocutória na qual se amparava a execução ruiu,
sendo substituída pelas decisões posteriormente tomadas
que a modificaram, naturalmente que o que nela se
havia estipulado não tem mais valor algum.

Esse entendimento, aliás, foi o que prevaleceu, à
unanimidade de votos, em recente precedente que relatei
nesta 7ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do AI
nº 1.0525.04.052731-5/001, da Comarca de Pouso
Alegre, em 04.11.2008.

Ainda desta Casa, é válida a transcrição da emen-
ta dos seguintes precedentes:

Embargos à execução de alimentos provisórios.
Superveniência de sentença que os reduz. Necessidade de
adequação do valor executado ao valor definitivo. - A
decisão que fixa os alimentos provisórios é válida e exe-
cutável enquanto produzir efeitos. Cessados estes, pela
superveniência de sentença de mérito, que reduz os alimen-
tos antes fixados, o alimentante fica desobrigado do excesso,
não se podendo dele exigir o que já não é mais devido,
porquanto a sentença opera a substituição ex tunc dos ali-
mentos provisórios pelos definitivos, ressalvada apenas a
irrepetibilidade daquilo que já tiver sido pago pelo devedor,
segundo os princípios gerais da obrigação alimentar (AC nº
1.0105.04.117396-1/001 - Comarca de Governador
Valadares - 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Antônio Hélio Silva
- j. em 15.12.2005).

Alimentos provisórios não pagos. Execução. Prolação da
sentença fixando a pensão em valor menor. Prevalência dos
valores fixados no final. - Ainda que os alimentos provisórios
não tenham sido oportunamente pagos, deve a execução
deles ser cumprida com base no valor arbitrado para a pen-
são alimentícia na sentença então proferida (AC nº
000.154.021-0/00 - Comarca de Belo Horizonte - 3ª
Câmara Cível - Rel. Des. José Antonino Baia Borges - j. em
24.08.2000).

Quanto ao argumento de que o ora apelante
acabou sendo beneficiado pelo não pagamento dos ali-
mentos provisórios no tempo certo, mesmo porque, se os
tivesse pago, não teria direito de restituí-los, devido à
condição de irrepetibilidade dos alimentos, devo regis-
trar que, pelo que pude inferir do simples dedilhar dos
autos, o ora recorrente não agiu de modo a eternizar e
prolongar indevidamente esta lide, tendo, apenas,
exercitado o seu direito de se defender. Dessa forma, não
estando caracterizado o propósito claro e evidente de
obter vantagem ilícita com este processo por parte do

apelante, não entendo plausível o acolhimento da tese
da embargada.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao
recurso, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.

Custas, ex lege.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

Guarda de menor - Regulamentação de visitas -
Alimentos - Cumulação de ações - Pais biológi-

cos - Impossibilidade de criação do menor -
Hábitos incompatíveis - Guarda de fato - Casal

estranho à lide - Citação - Necessidade -
Litisconsórcio passivo necessário

Ementa: Apelação cível. Ação de guarda do filho menor
c/c regularização de visitas e alimentos. Pais biológicos.
Impossibilidade de criação do menor. Hábitos incom-
patíveis. Guarda de fato com terceira pessoa que não
integra a lide. Necessidade de citação deste casal.
Litisconsórcio passivo necessário. Preliminar suscitada de
ofício. Sentença cassada. 

- Uma vez constatando o juiz não devam os filhos per-
manecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a
custódia do menor ou adolescente à pessoa que revele
compatibilidade com a natureza da medida, de prefe-
rência levando em conta o grau de parentesco e a
relação de afinidade e de afetividade (parágrafo único
do art. 1.584 do CC). 

- Deve o magistrado sobrelevar os interesses dos filhos
acima de qualquer importância que pudesse sobressair
dos objetivos paternos na disputa da custódia da sua
descendência, sem descartar deferir a guarda para ter-
ceiros, se possível parentes; mas, acima dos vínculos de
parentesco, estão os vínculos de afetividade. Assim
sendo, deve integrar a lide em que se discute a guarda
de filho menor o terceiro que detém a guarda de fato,
tendo em vista que a sentença que vier a ser proferida
sobre a questão repercutirá diretamente em sua esfera
jurídica, tratando-se de hipótese de litisconsórcio
necessário. Tal é o caso dos autos, pelo que deverá a
sentença ser cassada para que o casal que detém a
guarda de fato do menor seja citado a se manifestar
sobre a discussão dos autos. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00003355..0077..009922774444-33//000022 -
CCoommaarrccaa ddee AArraagguuaarrii - AAppeellaannttee:: JJ..BB..MM.. - AAppeellaaddoo::
DD..RR..LL.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURROO SSOOAARREESS DDEE FFRREEIITTAASS 
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AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM SUSCITAR A PRELIMINAR DE NULI-
DADE PARA CASSAR A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009. - Mauro
Soares de Freitas - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. MAURO SOARES DE FREITAS - Trata-se de
apelação interposta por J.B.M. em face de D.R.L. contra
a sentença que julgou procedente o pedido de guarda
ao pai, regularizou a visita e fixou alimentos no importe
de 25% do salário mínimo. 

Inconformada, recorre a requerida pugnando pela
reforma da sentença ao argumento de que o pai, ora
apelado, não tem condições de cuidar do menor, já que
foi preso com drogas. Afirma, ainda, que a apelante não
é a mãe descuidada como tentou demonstrar o reque-
rente, além de que, se mantida a sentença, o menor
ficará com babá, já que aquele, assim como seus pais,
trabalha o dia inteiro. Assim, requer que o menor seja
mantido sob sua guarda. 

Contrarrazões às f. 164/168, em óbvia infirmação. 
Parecer ministerial opinando pelo desprovimento

do recurso. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissibilidade. 
O autor ajuizou a presente ação objetivando a

transferência para si da guarda de seu filho, afirmando
que a mãe, requerida, não tem a menor condição de
criá-lo, uma vez que deixa a criança por conta de ter-
ceiros, enquanto frequenta bares, pensando somente em
beber e fumar. 

Ao contestar a ação, a requerida nega as afir-
mações do autor, afirmando que dá ao menor todo ca-
rinho e atenção, e que ele fica sob os cuidados de um
casal enquanto trabalha. 

Após estudo social realizado e regular andamento,
julgou-se procedente o pedido, transferindo a guarda do
menor para o pai, regularizando as visitas da mãe e con-
denando-a a pagar alimentos no valor de 25% do
salário mínimo, o que ensejou o presente recurso. 

Pois bem. 
De ofício, suscito preliminar de nulidade da sen-

tença, o que passo ao exame de meus Pares, uma vez
que, tratando-se de litisconsórcio necessário, não houve
citação. Explico. 

Sobre a guarda dos menores, Fabrício Zamprogna
Matiello, in Código Civil comentado, 2. ed., Editora LTR,
p. 1.051, ao comentar o art. 1.612, esclarece:

Como conseqüência do poder familiar a que se submetem
os filhos menores, aquele que foi reconhecido ficará sob
guarda de quem o reconheceu, seja o homem ou a mulher.
Se os dois tiverem efetivado o reconhecimento, a decisão
acerca da guarda caberá a ambos, por consenso. Inexistindo
acordo de vontades, o menor fiará com o progenitor que
puder melhor atender aos seus interesses, analisadas as
condições morais e econômicas dos pais, a capacidade de
propiciar ao filho boa educação, alimentação adequada,
vestuário, ambiente salutar para completo desenvolvimento
físico e psíquico e assim por diante. 
Ao decidir qual dos genitores receberá a guarda do menor,
o juiz levará em conta fundamentalmente a possibilidade que
tem cada um deles de zelar pelos interesses do reconhecido.
A decisão não deve prestigiar a vontade ou os anseios dos
genitores, mas sim as necessidades essenciais do filho. [...]

É certo que o instituto da guarda foi criado com o
objetivo de proteger o menor, salvaguardando seus inte-
resses em relação aos pais que disputam o direito de
acompanhar de forma mais efetiva e próxima seu desen-
volvimento, ou mesmo no caso de não haver interessa-
dos em desempenhar esse munus. 

Dessa forma, visa-se preservar as relações fami-
liares, procurando, sempre que possível, manter unidas
pessoas que possuem laços sanguíneos entre si. Isso
porque se pressupõe que entre elas exista maior
afinidade, inclusive por questões hereditárias. 

Todavia, a guarda de uma criança deve ser altera-
da quando exista motivo suficiente para tal medida,
tendo em vista a relevância dos interesses envolvidos. 

Em relação ao tema, elucida Rolf Madaleno: 

Uma vez constatando o juiz não devam os filhos permanecer
sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a custódia do
menor ou adolescente à pessoa que revele compatibilidade
com a natureza da medida, de preferência levando em conta
o grau de parentesco e a relação de afinidade e de afetivi-
dade (parágrafo único, art. 1.584 do CC). 
Deve o magistrado sobrelevar os interesses dos filhos acima
de qualquer importância que pudesse sobressair dos obje-
tivos paternos na disputa da custódia da sua descendência,
sem descartar de deferir a guarda para terceiros, se possível
parentes; mas acima dos vínculos de parentesco estão os
vínculos de afetividade, como sucedeu com a custódia do
filho da cantora Cássia Eller, cuja guarda foi disputada entre
o avô paterno e a companheira da artista, prevalecendo o
critério da afinidade e da maior afetividade existente entre a
criança e a guardiã eleita por decisão judicial (parágrafo
único do art. 1.584 c/c art. 1.586, ambos do CC). 
A possibilidade de outorgar a guarda da prole a terceiros é
repetida no art. 1.586 do Código Civil, quando, por motivos
graves, o juiz considere inconveniente deferir a custódia aos
pais e parentes, podendo optar pela internação do menor
em algum estabelecimento de educação, ou encontrando
pessoa capaz de cuidar do menor por afeição e amor (Curso
de direito de família. 2. ed., Ed. Forense, p. 272). 

Tal fato se torna nítido pela interpretação gramati-
cal do princípio constitucional do melhor interresse da
criança, que surgiu com a primazia da dignidade
humana perante todos os institutos jurídicos e em face da
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valorização da pessoa humana em seus mais diversos
ambientes, inclusive no núcleo familiar. 

A meu ver, tal é o caso dos autos. Ao que tudo indi-
cou, nem o pai, nem a mãe do menor L.D. têm
condições de criá-lo, no momento. Vê-se que são pais
ainda imaturos, que desconhecem a importância da cria-
ção e educação de um filho. 

Como uma mãe que deixa o filho com terceiros
para ir a bares, voltando tarde da noite após ter ingeri-
do bebida alcoólica e cigarros, pode cuidar de uma cri-
ança de apenas dois anos? E um pai que, às vésperas do
Natal, é preso com substâncias entorpecentes? 

Enquanto esses jovens pais não amadurecerem e
levarem em conta a real importância de um filho, não há
como conduzir a educação de um menor. Quais os valo-
res que serão passados a esta criança? 

Ademais, estão os autos a demonstrar uma queda
de forças para ver quem irá “ficar” com o filho, e não
quem irá educá-lo, dar-lhe carinho, atenção e amor que
merece toda criança. 

Pelo estudo social realizado nos autos, afirma a
mãe da apelante, Sr.ª G., que a filha teve um comporta-
mento desajustado na adolescência consumindo bebida
alcoólica e drogas, o que permaneceu durante a
gravidez. Relata, ainda, que foi uma gravidez de risco e
que, após o nascimento do menor, ela não assumia suas
responsabilidades. Que, quando a criança tinha cinco
meses, procurou o pai, autor, e que este também não
quis assumir o filho. Dessa forma, como a avó precisava
trabalhar, deixava a criança com uma colega de traba-
lho e seu marido (S. e J.M.), demonstrando muita
atenção e carinho pela mesma, e que o consideram
como filho. S. afirma que a criança é como membro da
família e que o menor a chama de mãe, que todos da
casa têm muito carinho e cuidado com L., se emocio-
nando ao abordar a situação que estão vivendo. O estu-
do se encontra às f. 47/50 dos autos. 

O art. 227 da Constituição Federal dispõe que é
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-
vivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. 

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente
estatui, em seu art. 3º, que a criança e o adolescente
gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa
humana, lhes assegurando “todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físi-
co, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e igualdade”. 

É notório, nos dias atuais, o fato de que a pater-
nidade/maternidade afetiva vem assumindo grande
importância, já que a posse do estado de filho é que

gera os efeitos jurídicos capazes de definir a filiação,
havendo inclusive quem pense que a paternidade/mater-
nidade socioafetiva deve prevalecer sobre a biológica. 

Dessa forma, perante os documentos acostados
aos autos, entendo que, no momento, a guarda do
menor deverá ser direcionada ao casal S. e J.M., que
cuidam da criança como se fosse filho, já que, a meu ver,
nem o autor, nem a ré têm condições de criar o filho. 

Ocorre que este casal não participou do processo
e, a meu ver, trata-se de litisconsórcio passivo
necessário, já que detêm a guarda de fato do menor,
conforme relatado em estudo social. Em sendo assim,
deverá o processo voltar à origem para citar o casal e
determinar que este se manifeste acerca da guarda do
menor L.D. 

Ante o exposto, suscito preliminar para cassar a
sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para que o casal acima seja citado e se manifeste quan-
to à possibilidade de assumir a responsabilidade da
guarda do menor. 

Custas, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BARROS LEVENHAGEN e MARIA ELZA. 

Súmula - SUSCITARAM A PRELIMINAR DE NULI-
DADE PARA CASSAR A SENTENÇA.

. . .

Arrendamento rural - Rescisão contratual -
Cobrança de aluguéis - Perdas e danos -

Cumulação de ações - Locadores condôminos -
Ajuizamento do feito - Legitimidade individual -

Revelia - Documentos - Desentranhamento

Ementa: Ação de rescisão de contrato de arrendamento
rural c/c cobrança de aluguéis e perdas e danos.
Locadores condôminos. Legitimidade individual para
ajuizamento do feito. Revelia. Documentos.
Desentranhamento. 

- O locador condômino tem legitimidade individual para
ajuizar ação visando ao cumprimento do ajuste ou à
rescisão contratual. 

- Se o litígio não diz respeito a direito indisponível, a
apresentação de contestação extemporânea conduz à
decretação da revelia, com o consequente reconheci-
mento, como verdadeiros, dos fatos alegados na inicial. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00003355..0077..110033226611-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee AArraagguuaarrii - AAppeellaannttee:: AAddaallcciinnoo MMaarrttiinnss
FFeerrrreeiirraa - AAppeellaaddoo:: HHoorráácciioo ddee LLiimmaa JJúúnniioorr,, eemm ccaauussaa
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pprróópprriiaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. GGUUIILLHHEERRMMEE LLUUCCIIAANNOO BBAAEETTAA
NNUUNNEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2009. - Guilherme
Luciano Baeta Nunes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES -
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c despejo,
cobrança de aluguéis e indenização por perdas e danos
ajuizada por Horácio de Lima Júnior em face de
Adalcino Martins Pereira. 

Alega o autor que ele, como herdeiro testamen-
tário, e outros herdeiros fideicomissários, firmaram com
o réu contrato particular de arrendamento rural para fins
de exploração pecuária, pelo período de 13.05.05 a
13.05.06, ficando ajustado o aluguel mensal no valor de
R$2.000,00, para a colocação de no máximo 300
cabeças de gado no imóvel arrendado; que o réu, além
de não estar pagando os aluguéis, apascenta mais de
600 animais no local; que o aluguel do período de
15/05 a 15/12 foi pago com cheque, posteriormente
sustado, o que levou ao ajuizamento de uma ação de
execução em tramitação perante a 2ª Vara da comarca. 

Pretende a cobrança dos aluguéis posteriores a
15.12.05, a rescisão do contrato, a determinação para
desocupação do imóvel arrendado, sob pena de despe-
jo, e perdas e danos relativos causados pelo uso indevi-
do das pastagens, em valor a ser arbitrado. 

Pela decisão de f. 38, a contestação apresentada
pelo réu foi considerada intempestiva, determinando-se
o seu desentranhamento. 

Logo em seguida, foi proferida a sentença de f.
39/42, julgando procedentes os pedidos iniciais. 

Recurso de apelação do réu (f. 44/48), sustentan-
do que o reconhecimento da revelia não leva ao desen-
tranhamento dos documentos juntados, devendo per-
manecer nos autos para serem levados na consideração
que mereçam; que o autor não tem poderes para ajuizar
ação em nome dos demais proprietários do imóvel,
devendo os fatos ser julgados somente em relação à cota
parte do autor; que o autor agiu de má-fé ao não infor-
mar a existência da execução já em trâmite perante a 2ª
vara da comarca. 

Contrarrazões às f. 57/74, pela confirmação da
sentença e reconhecimento de litigância de má-fé do
apelante. 

Concomitante à interposição das contrarrazões, o
apelado interpôs impugnação à assistência judiciária
requerida pelo apelante, a qual foi julgada procedente.
Devidamente intimado, o apelado realizou o preparo
recursal (f. 84). 

Recurso próprio e tempestivo. 
Dele conheço. 
A ação foi ajuizada pelo autor exclusivamente em

seu nome. Logo, não tem fundamento o argumento de
que ele não tem legitimidade para ajuizá-la em nome
dos demais condôminos. 

Quando os locadores são condôminos, qualquer
deles tem legitimidade e interesse, individualmente, para
ajuizamento de ação visando ao cumprimento do ajuste. 

Com a decretação da revelia, são tidos como ver-
dadeiros os fatos alegados na inicial. 

É o que diz o art. 319 do CPC: 
“Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão ver-

dadeiros os fatos afirmados pelo autor”. 
Os efeitos da revelia só não seriam aplicados se o

litígio versasse sobre direitos indisponíveis, o que não é o
caso dos autos. 

Ademais, o apelante, nem mesmo nas razões de
apelação, impugna qualquer dos fatos alegados na inicial. 

Já o inconformismo com a determinação de desen-
tranhamento dos documentos que acompanharam a
contestação, no caso, não é de ser acatado, pois o
apelante, no recurso, não informa quais são e o que pre-
tendia comprovar com eles. 

Também não procede a alegação de que o autor
agiu de má-fé, porque da inicial consta a informação da
existência da execução em trâmite perante a 2ª vara da
comarca. 

Posto isso, nego provimento ao recurso. 
Custas recursais, pelo apelante, já pagas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MOTA E SILVA e ELPÍDIO DONIZETTI. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

Responsabilidade civil - Ofensa à honra -
Indenização - Dano moral - Não caracterização -
Agressões mútuas - Ônus da prova - Transação

penal - Repercussão na esfera civil - Inexistência

Ementa: Responsabilidade civil. Indenização por ofensa
à honra. Dano moral. Agressões mútuas. Ônus da
prova. Dano moral não caracterizado. Transação penal.
Inexistência de repercussão na esfera civil. 
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- Em que pese se reconhecer a reprovabilidade da con-
duta daquele que causa lesões em outrem, se ocorreram
durante o calor de uma discussão, não se podendo pre-
cisar quem deu início ao entrevero, não há se cogitar de
pretensão indenizatória.

- A reparação por dano moral pressupõe que o fato
desabonador tenha sido injusto, desmerecido e que a
vítima do constrangimento em nada tenha concorrido
com sua conduta pessoal.

- Segundo se infere do disposto no art. 76, § 6º, da Lei
9.099/95, embora se admita, na transação penal, a
aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa,
a imposição dessas sanções não implica reconhecimen-
to ou comprovação de responsabilidade, não tendo
qualquer repercussão na esfera civil. 

- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito e se, a tal mister, ele não se
desincumbiu suficientemente, a declaração de impro-
cedência de seu pleito torna-se inarredável. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00447799..0066..111144005533-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPaassssooss - AAppeellaannttee:: VV..QQ..OO..,, aassssiissttiiddoo ppeelloo
ppaaii,, JJ..BB..OO.. - AAppeellaaddoo:: EErriicckk MMaacchhaaddoo SSiillvvaa - RReellaattoorr::
DDEESS.. TTAARRCCÍÍSSIIOO MMAARRTTIINNSS CCOOSSTTAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO E, DE
OFÍCIO, ALTERAR DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2009. - Tarcísio
Martins Costa - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. TARCÍSIO MARTINS COSTA - Cuida-se de
recurso de apelação interposto por V.Q.O., assistido por
seu pai J.B.O., contra sentença proferida pelo digno Juiz
da 3ª Vara Cível da Comarca de Passos, que, nos autos
da ação de indenização por danos morais, aviada em
face de E.M.S., julgou improcedente o pedido, conde-
nando o autor ao pagamento de honorários advocatí-
cios, estes fixados em R$1.000,00 (f. 162/167). 

Consubstanciado seu inconformismo nas razões
recursais de f. 171/176, tece o autor, ora apelante, ini-
cialmente, considerações acerca da tempestividade do
recurso. 

No mérito, sustenta, em síntese, que as infor-
mações prestadas pela testemunha A.C.V., namorada do
apelado, se revestem de parcialidade, devendo ser total-

mente desconsideradas; que não restou comprovado nos
autos ter havido “vias de fato” entre os litigantes, nem
agressões mútuas, mas tão somente a conduta agressiva
do réu, ora requerido, que, estando motorizado, pre-
meditadamente, saiu à sua procura, agredindo-o e
evadindo-se do local, conforme comprovam o auto de
corpo de delito e o boletim de ocorrência (f. 75/76 e
74). 

Argumenta que restaram sobejamente demonstra-
dos os requisitos essenciais à reparação civil, a justificar
a almejada indenização. 

Contrarrazões em óbvia infirmação, pugnando
pelo desprovimento do recurso (f. 184/187). 

Remetidos os autos à d. Procuradoria de Justiça (f.
193), esta deixou de emitir parecer, por entender ausente
o interesse público (f. 196). 

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

Preliminares não foram trazidas, nem as vi de ofício
para serem enfocadas. 

Trata-se de ação de indenização proposta por
V.Q.O., assistido por seu pai, J.B.O., visando à
reparação dos danos morais suportados em decorrência
de agressões físicas imputadas ao requerido, E.M.S.,
ocorridas em 09.06.2006, após sair do estabelecimento
de ensino onde cursava o ensino médio. 

Alega o autor, ora recorrente, que intentou proces-
so criminal em face do requerido, ora apelado, porquan-
to este, por ciúmes da namorada, sua colega de turma,
após sua saída do Colégio Tiradentes, onde estudava, o
abordou na rua, passando a agredi-lo “com socos e
chutes”, causando-lhe as lesões descritas no ACD de f.
12/13. Registra-se ter havido transação penal no proces-
so em evidência (nº 479.06.111137-9 - f. 14). 

O pedido foi julgado improcedente, porquanto
não demonstrada a iniciativa da agressão, não apontan-
do o mosaico probatório a culpa exclusiva do apelado
pelo entrevero. 

Em exame, não vejo motivos que possam autorizar
conclusão diversa daquela vertida na r. sentença atacada. 

Como é de curial saber, para se caracterizar a obri-
gação de indenizar, necessária a presença do dano, da
culpa e do nexo de causalidade entre ambos,
incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória
o ônus da prova. Assim, ausente algum dos elementos
essenciais à etiologia da responsabilidade civil, afasta-se
o dever ressarcitório. 

É a lição de Carlos Alberto Bittar, segundo a qual o
dever indenizatório resulta da conjugação dos seguintes
fatores: 

[...] a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica;
a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse
modo, deve haver um comportamento do agente positivo
(ação) ou negativo (omissão) que, desrespeitando a ordem
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jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a
direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo)
deve ser imputável à consciência do agente, por dolo
(intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperí-
cia), contrariando seja um dever geral do ordenamento
jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexe-
cução da obrigação ou de contrato) (Responsabilidade civil -
doutrina e jurisprudência. 2. ed. Saraiva, p. 93-95). 

Ainda, no tema, os ensinamentos do mestre Caio
Mário da Silva Pereira: 

Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são pre-
sentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subje-
tivista, porque 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 o direito, isto é, não se define a
responsabilidade 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 pre-
juízo, a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória
(Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 83). 

No caso posto em julgamento, verifica-se que o
ora apelante iniciou a lide e colocou os fatos, ficando,
portanto, responsável pelo ônus da prova (actori incumbit
onus probandi). Assim, cumpria-lhe demonstrar o fato
constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I). 

Portanto, para a procedência do pedido de inde-
nização por danos morais, resultante de agressão física,
faz-se necessária a comprovação de que a iniciativa da
contenda partiu do agressor, e não quando a vítima
deliberadamente deu causa ao fato, de norte a provocar
previsível reação, assumindo todo o risco, hipótese em
que não fará jus à indenização. 

Sabe-se, ademais, que a indenização por dano
moral pressupõe que o fato desabonador tenha sido
injusto e que o ofendido daquele constrangimento em
nada tenha concorrido com sua conduta pessoal. Assim,
se o ato considerado danoso e lesivo ao patrimônio ima-
terial da vítima adveio em conseqüência de um compor-
tamento irregular, obviamente, este carece de legítimo
interesse moral, ao pretender reparação. Em outras
palavras, impõe-se que o ofendido em nada tenha con-
tribuído com sua conduta para o desencadeamento do
fato desabonador. 

Não basta, pois, a existência de um dano, caben-
do ao requerente demonstrar, de forma a convencer, a
culpa do requerido pelo início do entrevero, além do
nexo causal dela e o dano suportado. Sem tal compro-
vação, que se erige como fato constitutivo do direito
perseguido, não há como acolher a pretensão
ressarcitória postulada na peça de ingresso. 

É que não se trata de responsabilidade objetiva, na
qual não se discute a culpa, mas de responsabilidade
subjetiva, em que o elemento subjetivo, contrariamente

ao que pretende o apelante, não pode ser presumido,
devendo ser claro e cabalmente demonstrado. 

Acerca do ônus da prova Amaral Santos
(Comentários ao Código de Processo Civil. Forense, v. IV,
p. 33), assinala que: 

O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do
ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido
lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus
respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da
prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo
ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo
ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes,
apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e
da parte do réu como ônus da exceção. 

E continua: 

Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídi-
ca litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar
e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao
autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os
impeditivos, extintivos ou modificativos. 

E como lembra Giulio Venzo: 

Lobbligo della prova spetta a chi aduce il fato produtivo della
conseguenza guiridica cui intende; quindi, all’attore incombe
l’obbligo de provare il fatto che è fondamento dell’azione da
lui promossa: actori incumbit onus probandi (apud Jônatas
Milhomens, A prova no processo, Forense, 1982, p. 117). 

Verifica-se, in casu, que os atos reputados lesivos
ao patrimônio imaterial do apelante resultaram, tam-
bém, de sua conduta irregular, afastando-se a reparação
civil. 

Emerge claramente do mosaico probatório que,
por inúmeras vezes, o requerente provocou sua colega
de sala, A.C.V., namorada do réu, fato corroborado pelo
depoimento da testemunha G.R.G. (f. 127/128), colega
de ambos, verbis: 

[...] Foi da sala de V. e de A. e capaz de dizer que havia brin-
cadeira entre eles. Afirma que às vezes A. achava graça das
brincadeiras e outras dizia que ia falar com o namorado
para acertar com o V. 
[...] Às vezes, por causa das brincadeiras existentes entre os
dois, a direção do colégio teria sido alertada e falado com
os dois para pararem as brincadeiras (f. 127). 

O boletim de ocorrência (f. 10/11), esteado nas
informações prestadas pelo próprio recorrente, ainda no
calor dos acontecimentos, registra que houve atrito entre
o autor e o réu, mas em nada elucida quanto a quem
teria desencadeado a agressão, limitando-se a trans-
crever a versão trazida pelo autor, litteris: 

Segundo a vítima, estuda no colégio Tiradentes; ao deslocar
do colégio para sua residência foi agredido com socos e
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chutes por um indivíduo conhecido por E., que namora uma
adolescente Amanda que estuda no Colégio Tiradentes [...]
(sic). 

Em resumo, nada há nos autos a esclarecer quem
teria iniciado a refrega, limitando-se a prova oral aos
depoimentos pessoais das partes, cada uma sustentando
a sua versão, além dos depoimentos de testemunhas que
sequer presenciaram o ocorrido. 

De mais a mais, as lesões foram produzidas no
calor de uma discussão, para a qual também concorreu
o requerente, ora apelante. 

Assente, no tema, o entendimento desta eg. Corte
de Justiça: 

Indenização. Agressões recíprocas. Dano moral não configu-
rado. Restando demonstrado nos autos que as agressões
foram recíprocas, inexistindo condições de se precisar quem
iniciou o entrevero, mostra-se descabida a pretensão inde-
nizatória (Apelação Cível n° 1.0625.06.056936-9/001 -
Relatora Des.ª Cláudia Maia, 13ª Câmara Cível do TJMG,
DJ de 29 de novembro de 2007). 

Ação de indenização. Ofensas mútuas. Dano moral.
Inocorrência. O dano moral, como prática atentatória aos
direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de
pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe altera-
ções psíquicas ou prejuízos à parte social, afetiva, de seu
patrimônio moral. Constatadas ofensas mútuas no calor de
uma discussão, não há que se falar em indenização por
danos morais (Apelação Cível nº 1.0596.07.039776-2/001
- Relator Des. Alvimar de Ávila, 12ª Câmara Cível do TJMG
- DJ de 20 de fevereiro de 2008). 

Esta mesma 9ª Câmara Cível, enquanto ainda 1ª
Câmara do extinto TAMG, em acórdão, de minha rela-
toria, proferido no julgamento da Apelação 464.497-1,
teve ensejo de proclamar: 

Responsabilidade civil. Indenização por ofensa à honra.
Dano moral resultante de injúria. Ônus da prova. Excludente
o dever de indenizar. - A indenização por dano moral pres-
supõe que o fato desabonador tenha sido injusto, desmere-
cido, e que a vítima do constrangimento em nada tenha con-
corrido com sua conduta pessoal; se o ato considerado
danoso e lesivo ao patrimônio imaterial da vítima adveio em
conseqüência de um comportamento irregular, ausente o
legítimo interesse em pretender a reparação. - Sendo as
expressões ofensivas recíprocas e proferidas no auge e no
calor da discussão não se configura a injúria, por faltar-lhe
o elemento subjetivo indispensável à sua caracterização,
ficando, assim, excluído o dever de indenizar. 

No caso posto em lide, além de não se poder pre-
cisar, com a certeza necessária, quem deu causa à dis-
cussão, concessa venia, o pleito do apelante mais
aparenta a busca de reparação, motivada por sentimen-
to menor, originário de desentendimentos e altercações,
advindos de uma conturbada relação entre apelante e
apelado e a namorada deste. 

É de se ver que o incidente foi levado às últimas
consequências pelo apelante, tendo o apelado, inclusive,
respondido a processo criminal, que culminou em
transação penal (f. 14). 

E nem se diga que tal transação demonstra ou
comprova o reconhecimento de culpa, implicando, em
conseqüência, responsabilização civil e dever indeniza-
tório. 

Como se sabe, a jurisdição criminal repercute, de
modo absoluto, na jurisdição cível, quando reconhece o
fato ou a autoria, caso em que a sentença condenatória
criminal constitui título executivo no cível, nos termos do
art. 584, II, do CPC. 

Na lição de Ernane Fidélis: 

Um dos efeitos da condenação criminal é ‘tornar-se certa a
obrigação de indenizar’ (CP, art. 19, I). Todo aquele que
pratica crime e por ele se vê condenado fica sujeito a reparar
os danos que causou. Condenado que seja o réu no juízo
criminal, no juízo cível não mais se discute sobre a sua
responsabilidade (Manual de direito processual civil. 6. ed.,
Saraiva, v. 1, 1998). 

Todavia, a transação penal, acolhida pela Lei nº
9.099/95, não tem a natureza jurídica de condenação
criminal, pelo que não repercute na esfera civil. 

Trata-se de um instituto de política criminal, adota-
do para infrações de escasso potencial ofensivo, que visa
à suspensão do processo, guardando grande afinidade
com a chamada diversion (desjudicialização), do direito
norte-americano, preconizada pelas Regras das Nações
Unidas para a administração da justiça criminal. 

Portanto, a despeito de se admitir na transação
penal a aplicação imediata de pena restritiva de direito
ou multa, a imposição dessas sanções, mediante con-
sentimento do réu, não implica reconhecimento ou com-
provação de responsabilidade, motivo pelo qual não
produz quaisquer efeitos no juízo cível. 

A propósito, dispõe, expressamente, o § 6º do art.
76 da Lei 9.099/95: 

A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º não
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para
os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos
civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo
cível. 

Nesse sentido, essa mesma Câmara Cível, no jul-
gamento da Apelação Cível nº 423.900-1, de minha
relatoria, em votação unânime, teve ensejo de decidir
que: 

Segundo se infere do disposto no art. 76, § 6º, da Lei
9.099/95, embora se admita, na transação penal, a apli-
cação imediata de pena restritiva de direito ou multa, a
imposição dessas sanções não implica reconhecimento ou
comprovação de responsabilidade, não tendo qualquer
repercussão na esfera civil. 
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Já o dano moral constitui o prejuízo resultante da
dor infligida à pessoa da vítima, em razão de atos que,
indevidamente, maculam seus sentimentos, provocando
certas atribulações na esfera interna pertinente à sensi-
bilidade moral. 

Em conseqüência, por serem de natureza jurídica
completamente distinta e inconfundível, a imposição da
sanção prevista na Lei 9.099/95, ao ensejo da transação
penal, como já exposto, não implica reconhecimento de
culpa, com o consequente dever ressarcitório. 

Por tais e bastantes motivos, tenho que outra não
poderia ter sido a r. decisão monocrática. 

Por fim, o r. decisum está a merecer correção, de
ofício, na sua parte dispositiva, porquanto deixou de
condenar o autor ao pagamento das custas processuais,
limitando-se somente aos honorários advocatícios. 

Com tais considerações, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se o respeitável trabalho decisório de
1º grau, por seus e por estes fundamentos, alterando-se,
de ofício, o dispositivo sentencial, para condenar o autor
ao pagamento das custas processuais. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ ANTÔNIO BRAGA e OSMANDO
ALMEIDA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO E, DE OFÍCIO,
ALTERARAM DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 

. . .

AAppeellaaddaass:: SSuueellyy AAppaarreecciiddaa ddee FFaarriiaa ee oouuttrraass - AAuuttoorriiddaaddee
ccooaattoorraa:: SSuuppeerriinntteennddeennttee ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss ddoo
MMuunniiccííppiioo ddee BBeettiimm - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª HHEELLOOÍÍSSAA CCOOMMBBAATT

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 7 de abril de 2009. - Heloísa
Combat - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço do recurso,
presentes os seus pressupostos subjetivos e objetivos de
admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Betim contra a r. sentença do MM. Juiz da
6ª Vara Cível da Comarca de Betim, que concedeu a
segurança impetrada por Suely Aparecida de Faria,
Dulcinéia Alencar Rodrigues, Tânia Torres Barbosa,
Alvanísia Pimenta Pereira e Rita de Cássia Almeida,
declarando nulos os atos administrativos que cancelaram
o direito das impetrantes a usufruírem de férias regula-
mentares, com o acréscimo de 1/3 da remuneração, em
razão de terem ficado afastadas de suas atividades por
mais de sessenta dias durante o período aquisitivo, com
respaldo em licença-médica.

Apesar de não ter sido determinada a remessa ofi-
cial dos autos, vislumbro que a decisão está sujeita ao
reexame necessário, por força do previsto no art. 12,
parágrafo único, da Lei 1.533/51.

Versa a lide a respeito da restrição imposta aos
servidores do Município de Betim relativa à concessão de
férias, por estar estatuído no art. 73 da Lei Municipal
884/69 que o servidor que, no período aquisitivo, hou-
ver gozado de mais de sessenta dias de licença para
tratamento de saúde perderá o direito às férias.

As preliminares suscitadas nas informações
prestadas pelas autoridades impetradas foram ambas
acolhidas, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do
Prefeito de Betim e a carência de interesse processual em
relação à concessão de férias-prêmio.

Como assinalado pelos agentes municipais em
suas informações e ratificado nas razões recursais, o
estabelecimento da organização política e administrativa
do Município e, consequentemente, dos direitos e obri-
gações dos servidores municipais se insere nas questões
de interesse local sobre as quais compete ao Município
legislar.

Mandado de segurança - Férias regulamentares -
Direito - Garantia constitucional - Extensão ao

servidor público - Gozo de licença-saúde -
Impedimento - Inexistência

Ementa: Mandado de segurança. Direito de férias regu-
lamentares. Garantia constitucional. Extensão ao servi-
dor público. Gozo de licença-saúde. Inexistência de
impedimento.

- A Constituição Federal garante ao servidor o gozo de
férias anuais, com o objetivo de viabilizar o seu descan-
so, o lazer e a convivência familiar e social, subsistindo
esse direito mesmo para o servidor que goza de licença
médica de mais de dois meses durante o período aqui-
sitivo.

Sentença confirmada em reexame necessário.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002277..0088..116622447799-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeettiimm - AAppeellaannttee:: MMuunniiccííppiioo ddee BBeettiimm -
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Essa autonomia do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local, estabelecida no art. 30, I, da
Constituição Federal, deve ser exercida de forma con-
dizente com o disposto no art. 29, caput, da Carta
Magna, observados os princípios estabelecidos na
Norma Fundamental.

A questão dos direitos sociais de ordem fundamen-
tal não se insere entre as matérias afetas à autonomia
municipal, sendo matéria de cunho eminentemente cons-
titucional sob o qual se constroem os pilares do Estado
Democrático, pelo estabelecimento de limites ao poder
político.

Sob essa ótica, as garantias e direitos fundamen-
tais, entre os quais se encontram os direitos sociais, não
podem ser afrontados ou restringidos pela legislação
ordinária, nem ser contrariados pelas Constituições
Estaduais ou por Lei Orgânica Municipal.

Em relação ao exercício das férias, a Constituição
Federal assegura que será um direito do trabalhador,
estendido aos servidores estatutários, o gozo de férias
anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais
do que o salário normal.

Os fundamentos do direito garantido no art. 7º,
XVII, da CF/88 se encontram entre os direitos sociais pre-
vistos no art. 6º, caput, notadamente, em relação ao
direito à saúde, ao trabalho e ao lazer.

O descanso proporcionado ao trabalhador pelo
gozo de férias viabiliza que usufrua do lazer, da con-
vivência com sua família e previne a sujeição a exigên-
cias excessivas passíveis de prejudicar a sua saúde.

As garantias mínimas asseguradas ao trabalhador
são necessárias à preservação da dignidade da pessoa
humana contra a exploração depreciativa e arbitrária
pelo empregador.

Sendo esse o objetivo das férias, denota-se que sua
concessão não pode ser prejudicada pelo gozo de
licença-saúde, que pressupõe que o servidor já se
encontre em estado médico frágil, que inviabiliza o
desempenho normal de suas funções, tendo por objetivo
possibilitar a sua recuperação.

O gozo de licença-saúde não representa para o
servidor o benefício de um tempo de descanso e de lazer,
normalmente significando, ao contrário, uma condição
de maior fraqueza e a impossibilidade física ou mental
de realização das atividades comuns, mesmo se praze-
rosas.

Portanto, a pessoa que se afastou de suas ativi-
dades por motivo de saúde continua fazendo jus às férias
anuais, com a finalidade de que possa, já recuperada,
exercer o seu direito ao lazer, ao convívio social e fami-
liar e ao descanso.

Data venia, a licença concedida para tratamentos
médicos não é um mero benefício, mas uma prerrogati-
va necessária para preservar o direito à saúde, de forma
que a sua obtenção não pode ensejar penalidades ao
servidor, como a restrição a direitos e garantias.

Considero que a prática de retirar do servidor o
direito a férias em virtude de ter usufruído de licença-
médica implica também lesão ao direito à saúde, pois,
para não perder as férias, direito fundamental, o servidor
se veria compelido a sacrificar sua integridade física e
mental.

Na esteira do posicionamento adotado, cumpre
conferir os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de
Justiça:

Direito administrativo. Servidor público municipal. Férias e
licença para tratamento de saúde (hérnia discal cervical).
Licença que não interfere na concessão das primeiras. - A
servidora da rede pública municipal, afastada de suas
funções em decorrência de tratamento médico de ‘hérnia
discal cervical’, tem garantido seu direito às férias regula-
mentares em outro período, bem como ao recebimento de
1/3 dos respectivos vencimentos, podendo, da mesma
forma, computar o tempo de licença para a obtenção de
férias-prêmio. (Apelação Cível n° 1.0027.04.036600-0/002
- 7ª Câmara Cível - Rel. Des. Wander Marotta - j. em
08.05.2007.)

Administrativo. Ação ordinária. Férias. Licença para trata-
mento de saúde. Município de Betim. Art. 73 da Lei
Municipal nº 884/69. Não recepção pela CR/88. Lei
Orgânica do Município. Férias-prêmio. Efetivo exercício.
Inocorrência. Reforma parcial.
1 - À luz da Constituição da República de 1988, o direito às
férias não é perdido em razão de o servidor valer-se de
licença para tratamento de saúde por período superior a 60
dias, pois o art. 73 da Lei nº 884/69 do Município de Betim
foi revogado pelo art. 7º, inciso XVII, da CR e pela Lei
Orgânica local.
2 - A exigência de efetivo exercício de serviço público para a
aquisição de férias-prêmio prevista no art. 56 da Lei
Orgânica do Município de Betim exclui daquela contagem o
tempo de licença para tratamento de saúde, em razão de
este interstício não se enquadrar no caput daquele artigo.
3 - Sentença parcialmente reformada, em reexame
necessário, e recurso voluntário prejudicado. (Apelação
Cível/Reexame Necessário n° 1.0027.03.013032-5/001 -
8ª Câmara Cível - Rel. Des. Edgard Penna Amorim - j. em
08.06.2006.)

Em vista dos fundamentos expostos, não merece
reforma a r. sentença que declarou nulos os atos admi-
nistrativos que haviam cancelado o direito de férias das
impetrantes, reconhecendo a lesão a direito líquido e
certo.

Assim sendo, no reexame necessário, confirmo a r.
sentença, resultando prejudicado o recurso voluntário.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ALVIM SOARES e EDIVALDO GEORGE DOS
SANTOS.

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

. . .
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Ação demolitória - Indenização - Cumulação de
ações - Pavimentação e calçamento de via públi-

ca - Obras - Área pertencente a particulares -
Tutela demolitória - Inviabilidade - Indenização

por desapropriação indireta - Via própria -
Cabimento

Ementa: Administrativo. Processual civil. Ação
demolitória c/c indenizatória. Obras de pavimentação e
de calçamento de via pública, em área pertencente aos
autores. Inviabilidade da tutela demolitória. Cabimento
da indenização por desapropriação indireta, em via
própria. 

- É de se manter a decisão que concluiu pela ausência
de interesse processual dos autores de obterem a
demolição de obras de calçamento e pavimentação de
via executadas pelo Município, tendo em vista a desti-
nação pública conferida à área invadida, restando aos
particulares requererem indenização por desapropriação
indireta em via própria (art. 35 do Decreto-lei nº
3.365/1941). 

Recurso não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00668866..0066..118811226611-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee TTeeóóffiilloo OOttoonnii - AAppeellaanntteess:: JJaarrbbaass MMeessssiiaass
FFeerrrreeiirraa ddaa LLuuzz ee ssuuaa mmuullhheerr ee oouuttrroo - AAppeellaaddoo::
MMuunniiccííppiioo ddee TTeeóóffiilloo OOttoonnii - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDGGAARRDD
PPEENNNNAA AAMMOORRIIMM 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2009. - Edgard
Penna Amorim - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Trata-se ação
demolitória c/c indenização e perdas e danos ajuizada
por Jarbas Messias Ferreira da Luz, Marlene Paranhos da
Luz e Urbanizadora Thiago Luz Ltda. em face do
Município de Teófilo Otoni, objetivando a demolição da
obra de pavimentação e calçamento erigida pelo
requerido em parte dos terrenos de propriedade dos
requerentes, “consolidando a retomada de posse pelos
Autores”, bem como a condenação do ente público ao

pagamento de indenização pelos danos materiais e
morais sofridos. 

Adoto o relatório da sentença (f. 105/108), por
correto, e acrescento que o il. Juiz da 2ª Vara Cível da
Comarca de Teófilo Otoni julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro na ausência de interesse
processual dos demandantes, por inadequação da via
eleita. Quanto à sucumbência, os autores foram conde-
nados a arcar com as custas processuais e com os ho-
norários advocatícios do patrono do réu, fixados em
R$1.000,00 (mil reais). 

No arrazoado de f. 110/112, alegam os apelantes
que o il. Juiz da causa teria proferido sentença ultra peti-
ta, ao desconsiderar a acumulação do pedido demo-
litório com a pretensão de indenização e de perdas e
danos, o que justificaria a designação de perícia com vis-
tas à avaliação dos lotes afetados pela via pública.
Batem-se, assim, pela reforma ou pela anulação da
decisão de primeiro grau. 

Contrarrazões às f. 116/119, pelo desprovimento
do apelo. 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

Desde logo, tenho que o il. Juiz a quo decidiu com
acerto ao acolher a ausência de interesse processual dos
demandantes. De fato, é de ver-se que a presente ação
demolitória c/c indenizatória foi ajuizada com amparo
na “invasão” de cinco lotes de propriedade dos
requerentes, em decorrência das obras de calçamento e
de pavimentação da Rua Monsenhor Horta executadas a
partir de julho de 2006 pelo ente requerido. 

Ocorre que, segundo a prova produzida nos autos,
especialmente o depoimento pessoal do primeiro autor
(f. 96) e os testemunhos tomados às f. 98, 99, 100 e
101, a mencionada via pública já existe há mais de 10
(dez) anos, sendo certo que apenas as obras rela-
cionadas à pavimentação remontam a período recente. 

Diante disso, ainda que os lotes onde se aponta a
ocorrência da invasão pertençam aos ora apelantes, a
circunstância de ter sido conferida à área uma finalidade
pública, consistente na construção de via pública para
uso dos munícipes, afasta a possibilidade de os proprie-
tários requererem a reintegração da área e a demolição
das construções edificadas, restando-lhes somente o
direito à indenização, em virtude do desapossamento
administrativo, nos termos do art. 35 do Decreto-lei nº
3.365, de 21.06.1941. A propósito, colhe-se da lição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Desapropriação indireta é a que se processa sem observân-
cia do procedimento legal; costuma ser equiparada ao
esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de
ação possessória. No entanto, se o proprietário não o
impedir no momento oportuno, deixando que a
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Administração lhe dê uma destinação pública, não mais
poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma
vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser
objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei nº 3.365 e
art. 21 da Lei Complementar nº 76/93). Imagine-se hipótese
em que o Poder Público construa uma praça, uma escola,
um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particu-
lar; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum
do povo ou ao uso especial da Administração, a solução que
cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e
danos. (Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas,
2003, p. 177.) 

No mesmo diapasão, posiciona-se a jurisprudência:

Desapropriação indireta. Ação de reintegração de posse.
Improcedência do pedido. Consumado o apossamento dos
bens e integrados estes no domínio público, tornam-se, daí
por diante, insuscetíveis de reintegração de posse. (TJMG,
Ap. Cív. nº 1.0000.00.181779-0/000, 3ª Câmara Cível,
Rel. Des. José Antonino Baía Borges, j. em 05.10.2000, DJ
de 20.10.2000.) 

Assim, embora, em tese, os proprietários façam jus
ao ressarcimento do prejuízo causado pelo desapossa-
mento administrativo, o fato é que a pretensão indeniza-
tória deduzida nestes autos não tem como causa de
pedir a desapropriação indireta perpetrada pelo
Município, senão a conduta do ente público de invadir e
de construir indevidamente no terreno de terceiros. É o
que elucida a transcrição do seguinte excerto da inicial: 

Enfim, por indigência de legalidade que o ato exigia, que
resultou eivado e inquinado de vícios o comportamento da
Ré em construir e pavimentar rua em imóvel de propriedade
dos Autores, causando sérios prejuízos, reclamando ser
demolido, com indenização e reparação de dano, pelo nexo
de causalidade entre o mesmo e a conduta municipal (f. 09,
sic). 

Como se vê, a indenização postulada nestes autos
seria consectária do acolhimento do pedido demolitório
formulado pelos demandantes na peça de ingresso. Por
conseguinte, não se afigura cabível nesta demanda o
deferimento da indenização por desapropriação indireta,
sobretudo diante da ausência de prova pericial, caben-
do aos autores deduzirem tal pretensão na via própria. 

Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO e
ELIAS CAMILO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Reclamação trabalhista - Despesas
com advogado - Indenização por dano material -
Impossibilidade - Dano moral - Não comprovação

Ementa: Ação de indenização. Ação reclamatória traba-
lhista julgada procedente. Indenização por danos mate-
riais relativos a despesas com advogado. Impos-
sibilidade. Danos morais. Não comprovação. Sentença
mantida.

- O fato de o autor ter interposto ação trabalhista contra
a ré, sendo julgada procedente, não viabiliza o recebi-
mento de indenização por danos materiais dos hono-
rários advocatícios contratuais, relativos à causa traba-
lhista.

- Não restando comprovado o dano sofrido pelo
apelante, não há que se falar em concessão de inde-
nização por dano moral.

- V.v.: - Não realizando o pagamento voluntário dos
créditos trabalhistas do autor apelante, agiu ilicitamente
a empregadora, ensejando a necessidade de proposição
de ação trabalhista e a contratação de advogado para
tanto, o que trouxe um prejuízo efetivo à primeira, tal
como comprovado nos autos.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..118855443344-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: LLeeoonnaarrddoo AAffoonnssoo
CCoossttaa - AAppeellaaddaa:: TTeelleemmiigg CCeelluullaarr SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS..
AANNTTÔÔNNIIOO DDEE PPÁÁDDUUAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR
PROVIMENTO, VENCIDA A REVISORA.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Antônio de
Pádua - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Trata-se de recurso
de apelação interposto por Leonardo Afonso Costa, em
autos de ação de indenização movida contra a Telemig
Celular, perante a 16ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, inconformada com os termos da r. sentença
de f. 73/79, que julgou improcedente o pedido inicial de
indenização por danos morais e condenou-a ao paga-
mento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais), suspensa a exigibilidade, já
que o autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita.
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Em suas razões recursais de f. 80/85, o apelante
alega que a necessidade de contratação de advogado
para patrocinar a causa se deu por culpa exclusiva da
apelada, que descumpriu o contrato de trabalho assina-
do entre as partes.

Afirma que a contratação do advogado foi
necessária, tendo em vista que não possuía conhecimen-
tos técnicos suficientes para ajuizar uma ação sozinho,
sendo certo que o art. 791 da CLT não o obriga a ajuizar
e movimentar a demanda trabalhista por conta própria.

Defende a aplicação do art. 389 do CC, que prevê
o pagamento de indenização por perdas e danos, mais
juros e atualização monetária e honorários advocatícios
por aquele que descumprir a obrigação pactuada.

Por fim, aduz estar claramente demonstrado o ato
ilícito e o nexo causal, requerendo, assim, a reforma da
sentença para que seja julgada procedente a ação de
indenização.

Contrarrazões às f. 88/94, pela óbvia confirmação
da sentença.

Ausente o preparo, parte que litiga sob o pálio da
assistência judiciária.

Conheço da apelação, presentes suas condições
de admissibilidade.

Extrai-se da análise dos autos que o autor ajuizou
reclamatória trabalhista contra a empresa ré.

Requer o autor, em sua inicial, o ressarcimento do
quantum gasto com advogado e com as custas e despe-
sas desse processo.

Em sua sentença, o d. Magistrado de primeira
instância julgou improcedente o pedido inicial, ao fun-
damento de que não há de se falar em necessidade de
contratação de advogado, tendo em vista a possibilidade
de concessão da justiça gratuita, especialmente em se
tratando de Justiça do Trabalho.

Nesse mesmo sentido, julgou improcedente o pedi-
do de indenização por danos morais, ao argumento de
que o fato narrado não passou, na verdade, de um mero
aborrecimento.

Inconformado, o autor ingressou com o presente
recurso.

Cinge-se o mérito do recurso acerca da imputação
de responsabilidade civil.

Entendo, data venia, que a sentença não está a
merecer reforma.

Primeiramente, deve ser ressaltado que, para a
concessão de indenização por dano moral, faz-se
necessária a presença de três requisitos: dano, ilicitude
do ato e nexo causal. Na falta de qualquer deles, inviá-
vel se torna o acolhimento do pleito indenizatório.

Assim, somente surge para a parte o direito ao
recebimento de indenização por danos morais se
restarem comprovados os três mencionados requisitos.

A procedência de ação trabalhista interposta pelo
apelante contra a apelada não dá direito ao autor de

receber os valores por ele pagos referentes a honorários
advocatícios e, muito menos, indenização por dano
moral, já que não restaram demonstrados os requisitos
caracterizadores da responsabilidade civil, principal-
mente o dano que alega ter sofrido.

O apelante não fez prova de que a apelada tivesse
deixado de pagar-lhe parcelas de acerto trabalhista
propositadamente.

A falta de acerto de alguma parcela, porque o
empregador entendeu não ser devida, é fato comum na
relação trabalhista, para isso existindo a Justiça especia-
lizada para regular a relação empregatícia e impedir pre-
juízos para as partes. E deve ainda ser salientado que
nem todas as reclamações trabalhistas são julgadas
procedentes, nem todas as parcelas discutidas são
reconhecidas como direito do reclamante.

O Poder Judiciário existe num sistema democrático
exatamente para dirimir as controvérsias, não se poden-
do estender ao campo da responsabilidade civil a dis-
cussão judicial procedente ou improcedente, porque
tanto tem direito o reclamante de discutir as parcelas que
não lhe foram pagas, como pode não lhe ser reconheci-
do o direito; daí ser o embate judicial um meio de
aclarar a controvérsia, sendo, ipso facto, ônus que
suporta quem empreende uma demanda judicial.

Ainda no que diz respeito ao fato de o apelante ter
contratado advogado particular, deve ser ressaltado que
o contrato foi celebrado por sua espontânea vontade já
que, caso não pudesse arcar com as verbas honorárias,
deveria ter procurado a Defensoria Pública para defesa
de seus interesses.

Dessa forma, não há que se falar em danos mate-
riais.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

Não são reembolsáveis a título de honorários de advogado
as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o
profissional a título de honorários, para o patrocínio de sua
causa in misura superiore a quella poi ritenuta congrua dal
giudice. (Honorários advocatícios. Editora Revista dos
Tribunais, p. 393.)

Deve ser lembrado que a apelada apenas se
defendeu de uma ação que foi interposta contra ela, não
havendo que se falar em qualquer ato ilícito no presente
caso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ementa: Apelação cível. Ação reclamatória trabalhista julga-
da procedente. Indenização por danos materiais prove-
nientes da despesa com advogado. Impossibilidade. Danos
morais. Não comprovação. Indevida a indenização.
I - O fato de a ação reclamatória trabalhista ter sido julgada
procedente não viabiliza que o empregado receba a título de
indenização por danos materiais os honorários advocatícios
contratuais, relativos à causa trabalhista, visto que o acolhi-
mento de tal pretensão inviabilizaria o direito postulatório.
II - Não comprovado o dano, não há que se falar em danos

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 153



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009154

morais. (Desembargador Luciano Pinto, quando do julga-
mento da AC 479.084-1, TJMG.)

No caso em tela, não restou comprovada nos
autos a prática de qualquer ato ilícito por parte da apela-
da, razão pela qual o pedido de indenização não deve
ser julgado procedente.

Ainda quanto aos danos morais, para a concessão
de sua indenização, faz-se necessária a existência da
dor, vexame, sofrimento ou a humilhação que, exorbi-
tando a normalidade, afetem profundamente o compor-
tamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia, o que não se verifica no caso
presente.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade.

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Peço vênia ao
em. Des. Relator, para ousar divergir de seu judicioso
voto, pelo que passo a discorrer.

Trata-se de apelação interposta por Leonardo
Afonso Costa, contra a r. sentença de f. 73/79, que jul-
gou improcedente seu pedido de restituição, a título de
danos materiais, dos valores pagos com a contratação
de advogado com vista ao recebimento de créditos tra-
balhistas.

O autor apelou (f. 80/85), reiterando os pedidos
iniciais, tendo o apelado apresentado contrarrazões (f.
88/94), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

Entendo que a r. sentença a quo deveria ter deferi-
do o pedido de condenação pelos danos materiais de-
correntes da contratação de advogado para propor a
ação trabalhista pelo apelante.

Ora, o ato ilícito ocorreu, tendo em vista que o
apelado descumpriu obrigações trabalhistas durante a
vigência da relação estabelecida com o apelante.
Ensejou, assim, a necessidade de proposição de ação
trabalhista e a contratação de advogado para tanto, o
que trouxe um prejuízo efetivo de R$ 3.756,57 (três mil
setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos) - f. 26, 40 e 41.

Restou, pois, evidenciado o ato ilícito do apelado,
portanto sua culpa, e o nexo de causalidade entre o seu
ato - inadimplência de obrigações trabalhistas - e o dano
material sofrido pela apelante.

Não tem acolhida o argumento do apelado de que
não é obrigatória a presença de advogado na Justiça do
Trabalho e que, por isso, seria de inteira responsabili-
dade do apelante a contratação de profissionais para
defendê-lo.

Em verdade, era direito do apelante contratar
profissional habilitado para defendê-lo, e o que
ocasionara tal contratação fora a conduta ilícita do
réu/apelado, independentemente da exigência ou não
pela Justiça do Trabalho, visto que o advogado, como
profissional competente, pode ajudar, e muito, a defesa
do interessado.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso,
para determinar a restituição da quantia de R$ 3.756,57
(três mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e
sete centavos), devidamente corrigida pela tabela da
Corregedoria desde o desembolso, com juros de mora
de 1% desde a citação.

Custas processuais e honorários advocatícios, pela
apelada, que fixo em 15% do valor da condenação.

Custas recursais, pela apelada.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com o
Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDA A
REVISORA.

. . .

Indenização - Aparelho celular - Defeito - Código
de Defesa do Consumidor - Estabelecimento

comercial - Fabricante - Responsabilidade
solidária - Dever de indenizar - Devolução do

valor pago - Dano moral - Configuração - 
Fixação do valor

Ementa: Ação de indenização. Defeito no aparelho celu-
lar. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
solidária do estabelecimento comercial e fabricante.
Dever de indenizar. Devolução do valor pago. Danos
morais. Configuração. Critério de fixação.

- No sistema do Código de Defesa do Consumidor,
respondem pelo vício de inadequação do produto todos
aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o
fabricante, que elaborou o produto, até o estabeleci-
mento comercial, que contratou com o consumidor,
responsáveis solidários pela garantia de qualidade-ade-
quação do bem. A empresa deve responder pelo dano
moral causado ao consumidor, quando o produto
adquirido apresenta defeito e restam infrutíferas todas as
tentativas de solucioná-lo perante aquela.

- 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 a
quantia reparatória, sem perder seu caráter pedagógico,
não se constitua em lucro fácil para o lesado nem se
traduza em quantia irrisória.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00331133..0077..222288338866-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee IIppaattiinnggaa - AAppeellaannttee:: AArrtthhuurr LLuuddggrreenn TTeecciiddooss
SS..AA.. - CCaassaass PPeerrnnaammbbuuccaannaass - AAppeellaannttee aaddeessiivvaa:: SSeellmmaa
DDiiaannaa ddaa SSiillvvaa - AAppeellaaddooss:: AArrtthhuurr LLuuddggrreenn TTeecciiddooss SS..AA.. -
CCaassaass PPeerrnnaammbbuuccaannaass,, SSeellmmaa DDiiaannaa ddaa SSiillvvaa -
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LLiittiissccoonnssoorrttee:: PPaanntteecchh BBrraassiill - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLVVIIMMAARR DDEE
ÁÁVVIILLAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AOS RECUR-
SOS PRINCIPAL E ADESIVO.

Belo Horizonte, 1º de abril de 2009. - Alvimar de
Ávila - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de
apelação interposto por Arthur Ludgren Tecidos S.A. -
Casas Pernambucanas nos autos da “ação de indeniza-
ção por dano material e moral” proposta por Selma
Diana da Silva, que apela adesivamente, contra decisão
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (f.
72/78).

Em suas razões, sustenta o apelante principal que
realizou a efetiva entrega do aparelho celular após teste
de funcionamento realizado no interior de seu estabeleci-
mento comercial. Alega que a relação entre as partes se
aperfeiçoou mediante a tradição do produto em perfeitas
condições. Salienta que não pode ser responsabilizado
pelo vício apresentado no produto, já que tomou todas
as cautelas que lhe poderiam ser exigidas, não podendo
dizer que agiu com negligência, nem que deu causa a
qualquer dano. Afirma que inexiste prova cabal nos
autos acerca da existência dos vícios alegados pela auto-
ra. Informa que os supostos defeitos apresentados no
aparelho celular se deram em razão do mau uso pela
autora. Sustenta, ademais, que a fabricante do aparelho
é a única responsável por colocar no mercado produto
que apresenta vício de qualidade. Alega que o Código
de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, define a
responsabilidade somente ao fabricante quanto aos
danos causados aos consumidores por defeitos dos pro-
dutos, sendo o comerciante responsável por tais danos
somente nas hipóteses do art. 13 do mesmo diploma
legal. Salienta que a autora não demonstrou nos autos o
dano moral efetivamente suportado por ela. Por fim,
pugna pela exclusão de sua condenação da quantia fixa-
da a título de danos morais e, eventualmente, pela
redução deste valor (f. 80/97).

A apelante adesiva, por sua vez, pugna pela refor-
ma parcial da r. sentença monocrática, requerendo a
majoração do valor fixado a título de indenização por
danos morais (f. 104/108).

Contrarrazões apresentadas às f. 100/103 e
110/117, pugnando pelo desprovimento do recurso
principal e adesivo, respectivamente.

Conhece-se dos recursos por estarem presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

Passa-se ao exame conjunto dos recursos, já que
as matérias debatidas se entrelaçam.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídi-
ca descrita nos autos se submete às regras dos arts. 12 e
14 da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos
conceitos de fabricante, consumidor e fornecedor, deven-
do, pois, a presente demanda ser analisada sob o
enfoque da responsabilidade objetiva.

Mostra-se incontroverso nos autos que a autora
adquiriu, junto à requerida Casas Pernambucanas, um
aparelho celular marca Pandech.

Ocorre que o referido aparelho apresentou
defeitos que o tornaram indevido para o uso a que se
prestava, o que resultou em várias tentativas de solução
do problema junto às requeridas e à empresa autorizada
para o conserto, sem, contudo, lograr êxito (f. 14/17).

Registre-se, inclusive, que a autora e a fabricante
do produto celebraram acordo junto ao Procon (f.
15/16), em que restou ajustada a devida restituição do
valor pago pela autora, devidamente corrigido, não
tendo a fabricante, contudo, cumprido com o prometido.

Assim, constatados os defeitos no aparelho adquiri-
do pela consumidora, bem como sendo descumprido o
acordo ajustado junto ao Procon, alternativa não restou
à autora senão a de ajuizar a presente demanda, pleite-
ando a restituição do valor pago pelo aparelho, bem
como indenização por danos morais.

A r. sentença monocrática julgou parcialmente
procedente o pedido inicial reconhecendo a
responsabilidade solidária do estabelecimento comercial
que vendeu o produto e da empresa fabricante do celu-
lar, determinando a restituição do valor do aparelho
adquirido, bem como o pagamento da indenização a
título de danos morais, fixada no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) (f. 72/78).

Irresignada, a empresa requerida Arthur Ludgren
Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas interpôs recurso de
apelação, alegando, em síntese, que não pode ser
responsabilizada pelo vício apresentado no aparelho
celular, haja vista a regularidade de sua conduta.
Sustentou, ainda, que a empresa fabricante do produto é
única responsável por colocar no mercado produto que
apresenta vício de qualidade.

Em que pese a inteligência das alegações das
Casas Pernambucanas, entende-se que, no sistema do
Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo
defeito do produto todos aqueles que ajudaram a
colocá-lo no mercado, desde o fabricante que elaborou
o produto até o estabelecimento comercial que contratou
com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia
de qualidade-adequação do bem.

Nesse sentido, são as observações de Cláudia Lima
Marques, em Comentários ao Código de Defesa do
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Consumidor - arts. 1º a 74 - Aspectos materiais, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 288:

No sistema do CDC, respondem pelo vício do produto todos
aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o
fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor,
ao comerciante (que contratou com o consumidor). A cada
um deles é imputada a responsabilidade pela garantia de
qualidade-adequação do produto. Parece-nos, em um
primeiro estudo, uma solidariedade imperfeita, porque tem
como fundamento a atividade de produção típica de cada
um deles. É como se a cada um deles a lei impusesse um
dever específico, respectivamente, de fabricação adequada,
de distribuição somente de produtos adequados, de comer-
cialização somente de produtos adequados e com as infor-
mações devidas. O CDC adota, assim, uma imputação, ou
atribuição objetiva, pois todos são responsáveis solidários,
responsáveis, porém, em última análise, por seu descumpri-
mento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do
bem viciado ao mercado. A legitimação passiva se amplia
com a responsabilidade solidária e com um dever de quali-
dade que ultrapassa os limites do vínculo contratual con-
sumidor/fornecedor direto.

Ainda:

No sistema do CDC, a escolha de qual dos fornecedores
solidários será sujeito passivo da reclamação do consumidor
cabe a este último. Normalmente, o consumidor preferirá
reclamar do comerciante mais próximo a ele, mais conheci-
do, parceiro contratual identificado, mas o fabricante, muitas
vezes, será eventualmente demandado a sanar o vício.

Sendo assim, não há como se afastar a responsa-
bilidade do estabelecimento comercial que colocou o
produto à venda pelo vício apresentado no aparelho
celular.

In casu, não tendo nenhuma das empresas requeri-
das apresentado prova contrária à alegação da autora
de que o vício do produto não foi sanado, mesmo depois
de as intervenções técnicas terem sido realizadas pela
empresa autorizada para o conserto (f. 14), entende-se
que o valor do celular, pago pela autora, deve ser resti-
tuído, uma vez que os danos apresentados inviabilizam a
sua utilização.

O art. 18 do CDC deixa claro que cabe ao con-
sumidor optar por ter a restituição do dinheiro pago pelo
produto, ou ter a sua substituição por outro da mesma
espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo
máximo de trinta dias.

Portanto, conforme requerido na inicial, tem-se
como devida a restituição do dinheiro que a autora efe-
tivamente pagou pelo aparelho celular defeituoso, não
merecendo reforma a r. sentença debatida.

Passa-se, doravante, ao exame das insurgências
apresentadas referentes ao dano moral.

Resta cristalino, nos autos, que a autora buscou,
por todos os meios que lhe cabiam, o atendimento eficaz
por parte das empresas requeridas, não tendo obtido
sucesso.

Ao que consta dos autos, nenhuma das empresas
requeridas apresentou interesse em solucionar o proble-
ma; ao contrário, houve descaso tanto da parte da fabri-
cante, que, tendo firmado acordo perante o Procon no
sentido de restituir o valor pago pela autora, simples-
mente não o cumpriu, quanto da parte do estabeleci-
mento comercial que se quedou inerte, não tomando
qualquer providência no sentido de proceder à troca do
celular ou à restituição do valor pago, ou até mesmo
providenciar o conserto do aparelho.

Mostra-se evidente, portanto, o dano suportado
pela autora, que sofreu com a desídia e a negligência
das empresas requeridas, quando buscou, de forma
infrutífera, alcançar o seu intento, fazendo jus, portanto,
à indenização por danos morais.

A propósito, é de se observar que a responsabili-
dade do agente causador do dano moral opera-se por
força do simples fato da violação.

Assim, verificado o evento danoso, surge a neces-
sidade da reparação.

Relativamente ao quantum fixado, necessária se faz
a ponderação de cada caso, porquanto se trata de
questão subjetiva, na qual a reparação deve correspon-
der à lesão, e não ser equivalente a ela, sendo certo que,
na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-
se levar em consideração as circunstâncias do fato, a
condição do lesante e do lesado, a fim de que a quantia
reparatória, sem perder seu caráter pedagógico, não se
constitua em lucro fácil para o lesado nem se traduza em
quantia irrisória.

Na espécie, sopesados os critérios sugeridos e
levando-se em conta as consequências para a autora,
tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
fixada em primeiro grau, pode propiciar-lhe satisfação
compensadora pelos dissabores que passou, não mere-
cendo reforma a r. sentença debatida.

Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos
principal e adesivo, mantendo-se a r. sentença vergasta-
da por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cada parte arcará com as custas do seu respectivo
recurso, suspensa a exigibilidade quanto à apelante ade-
siva, por estar amparada pelos benefícios da assistência
judiciária (f. 19).

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SALDANHA DA FONSECA e JOSÉ FLÁVIO
DE ALMEIDA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECUR-
SOS PRINCIPAL E ADESIVO.

. . .

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 156



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 157

Obrigação de fazer - Plano de saúde - Negativa
de cobertura - Ilicitude - Internação em caráter
de urgência/emergência - Dano moral in re ipsa

- Dever de indenizar - Valor da indenização -
Assistência judiciária - Insuficiência de recursos

Ementa: Obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa
de cobertura. Ilicitude. Internação em caráter de urgên-
cia/emergência. Devida assistência judiciária.
Necessidade de comprovação. Indenização por danos
morais. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar. Valor
da indenização. Manutenção 

- Em se tratando de casos de urgência ou emergência
que ensejem necessidade de internação, o prazo de
carência para a autorização do plano de saúde é de
apenas 24 horas, nos termos do art. 12,V, c, da Lei
9.656/98. 

- A comprovação de insuficiência de recursos não pode
ser entendida como ‘’simples afirmação’’ preceituada
pelo art. 4º da Lei 1.060/50, pelo que é indispensável
que o requerente comprove a insuficiência de recursos. 

- Presente o dano moral (in re ipsa) e vislumbrado o ato
ilícito do qual decorreram os prejuízos morais, devida é
a indenização pleiteada, a fim de compensar o dano
suportado pela vítima e, ao mesmo tempo, coibir a
repetição da conduta danosa pelo ofensor. 

- O valor da indenização deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como impedir a
prática de futuros ilícitos por parte do ofensor. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00007799..0055..223399330044-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAppeellaannttee:: FFuunnddaaççããoo SSaannttaa
CCaassaa ddee MMiisseerriiccóórrddiiaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - SSaannttaa CCaassaa
SSaaúúddee - AAppeellaaddaass:: SSuueellyy FFeerrrreeiirraa ddee SSoouuzzaa ee oouuttrraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. EELLPPÍÍDDIIOO DDOONNIIZZEETTTTII 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2009. - Elpídio
Donizetti - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - Trata-se de apelação
interposta à sentença que, nos autos da ação ordinária

de obrigação de fazer combinada com pedido de inde-
nização por danos morais ajuizada por Suely Ferreira de
Souza e outra em face de Santa Casa Saúde - Fundação
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial. 

Na sentença (f. 141/146), o Juiz de primeiro grau
asseverou que se trata de relação de consumo, o que
implica nulidade de cláusulas abusivas eventualmente
vislumbradas. Ainda, que restou comprovada a situação
de emergência da segunda autora. 

Nesse sentido, afirmou que a ressalva da alínea h
da cláusula 11ª é nula, uma vez que determina carência
para internação em caso de urgência e emergência. 

Assim, ressaltou que, mesmo que fosse aplicada a
carência de 24 horas a partir da contratação do plano
de saúde, deveria a ré ter internado a autora e, após
decorrido o prazo de doze horas, facultado aos respon-
sáveis escolher entre manter a segurada internada em
seu estabelecimento, com ônus exclusivo pela internação
para os familiares, ou encaminhá-la para atendimento
pelo SUS. 

Quanto aos danos morais, entendeu que a negati-
va de cobertura pelo plano de saúde provocou nas
autoras angústia, desespero e temor pela vida. 

Dessa forma, ratificou a liminar que deferiu anteci-
pação de tutela e condenou a ré a pagar a cada uma
das autoras o valor de R$2.000,00 a título de indeniza-
ção por danos morais. Em face do indeferimento do
pedido da ré pela concessão dos benefícios da gratui-
dade de justiça, condenou-a, também, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, esses
arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 

Irresignada, a ré interpôs apelação (f. 150/162),
aduzindo, em síntese, que: 

a) a cláusula que prevê carência de 180 dias para
internação é válida; 

b) as disposições da Lei 9.656/98 devem ser
respeitadas; 

c) não possui condições de arcar com despesas
processuais e honorários advocatícios sem comprometer
o funcionamento do hospital, sendo tal alegação fato
notório, dispensando produção de provas; 

d) a condenação ao pagamento dos ônus de
sucumbência deve ser decotada da sentença; 

e) não restou comprovada a configuração de dano
moral que enseje a condenação ao pagamento das
indenizações. 

Arremata requerendo seja dado provimento à
apelação a fim de que os pedidos das autoras sejam jul-
gados improcedentes ou, alternativamente, sejam julga-
dos procedentes os pedidos contidos na reconvenção e
reduzidos os valores das indenizações por danos morais. 

As autoras, por sua vez, apresentaram contrar-
razões (f. 164/174), pugnando pela manutenção da sen-
tença, segundo seus próprios fundamentos. 
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Em face do tratamento jurídico dispensado às fun-
dações, o Ministério Público interveio (f. 175/180;
188/192), opinando seja a apelação conhecida e julga-
da improcedente. 

1. Da carência contratual.
Na sentença, o Juiz de primeiro grau asseverou

que, em se tratando de urgência ou emergência, o prazo
de carência contratual é de 24 horas, a contar da cele-
bração. 

Irresignada, a apelante aduz que a cláusula que
prevê carência de 180 dias para internação é válida,
uma vez que as disposições da Lei 9.656/98 devem ser
respeitadas. 

Inicialmente, cumpre destacar que os planos de
seguros privados de assistência à saúde são disciplina-
dos pela Lei 9.656, de 3 de junho de 1998. 

O contrato de seguro entre apelante e apeladas foi
celebrado em 16.09.05 (f. 28) e, nos termos do arts. 1º,
35 e 36, a ele aplica-se a referida lei. 

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas
jurídicas de direito privado que operam planos de assistên-
cia à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins
de aplicação das normas aqui estabelecidas [...]
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os con-
tratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos
consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles
com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º
de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação
ao sistema previsto nesta Lei. 
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de
sua publicação.

O art. 12 estabelece critérios mínimos a serem
respeitados quando da elaboração do contrato de
prestação de serviços. A Medida Provisória 2.177-44, de
2001, acrescentou a alínea c ao inciso V desse artigo, a
qual determina que, para a cobertura de casos de urgên-
cia e emergência, deve-se respeitar o prazo máximo de
vinte e quatro horas de carência. 

V - quando fixar períodos de carência: 
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais
casos; 
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido, o art. 35-C dispõe: 

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: 
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional. 
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares
para o disposto neste artigo, observados os termos de adap-
tação previstos no art. 35. 

A Agência Nacional de Saúde regulamentou tal
norma, determinando que casos de emergência e urgên-
cia sejam atendidos conforme tratamento dispensado
aos cobertos pelo plano ambulatorial. 

Resolução Normativa - RN nº 167, de 9 de janeiro
de 2008:

Art. 1º Esta Resolução atualiza o rol de procedimentos e
eventos em saúde, que constitui a referência básica para
cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos
privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º
de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme a Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, passando a se constituir em
um rol de ações em saúde, na forma dos Anexos I e II desta
Resolução Normativa. 
[...] 
Do Plano Ambulatorial 
Art. 14. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos
realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e lis-
tados no rol de procedimentos e eventos em saúde, não
incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins
de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de inter-
nação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por perío-
do superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de
terapia intensiva e unidades similares, observadas as
seguintes exigências: 
[...] 
VI - cobertura de atendimentos caracterizados como de
urgência e emergência conforme Resolução específica
vigente sobre o tema; 
[...]. 

Nesse sentido: 

Ementa: Plano de saúde. Golden Cross. Ação cautelar
inominada e ação declaratória. Internação para cirurgia e
tratamento quimioterápico. Prazo de carência. - Apesar do
prazo de carência de 180 dias, previsto nas condições gerais
do plano de saúde, o qual não havia decorrido, tratando-se
de caso de emergência, como atestado pelo médico assis-
tente do autor, esse prazo de carência é contratualmente
reduzido para 24 horas, já ultrapassado. Aplicação dos arts.
12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. Apelação desprovi-
da. (Apelação Cível nº 70023613300, 5ª Câmara Cível,
TJRS, Relator: Leo Lima, j. em 30.07.08.)

No caso dos autos, resta comprovado que o
atendimento deveria ter sido realizado, porquanto o caso
da apelada era de urgência, conforme solicitação de
procedimentos de f. 29, na qual pode-se ler “ internação
urgente” no campo “ descrição de procedimentos solici-
tados”. 

Dessarte, deve-se rejeitar o pedido de aplicação do
prazo de carência de 180 dias, mantendo-se a sentença
de primeiro grau quanto a esse ponto. 

2. Do dano moral.
Na sentença, o Juiz de primeiro grau fixou o valor

da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, para
cada autora, ao fundamento de que 

a segunda autora, como se não bastasse a grave enfermi-
dade sofrida, ainda teve de enfrentar o sofrimento da nega-
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tiva de cobertura pelo seu Plano de Saúde, gerando-lhe
angústia, desespero, temor pela vida. E, certamente, a
primeira autora, titular do plano, acompanhando a paciente,
sua própria mãe, passou também por esses sofrimentos (f.
145). 

Irresignada, a apelante alega que não restou com-
provada a configuração de dano moral que enseje a
condenação ao pagamento das indenizações, devendo-
se reformar a sentença. Alternativamente, pugna pela
redução do valor da condenação. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os pressupostos
do dever de indenizar são: ato ilícito, dano, culpa do
agente, conduta (ação ou omissão) e nexo de causali-
dade entre o dano suportado pela vítima e a conduta. 

No caso sob julgamento, verifica-se que, na
madrugada do dia 16 de setembro de 2005, a primeira
apelada procurou atendimento para sua mãe (segunda
apelada), que sentia fortes dores no peito, nas
dependências do Hospital Santa Rita. Aguardaram pela
autorização do Plano de Saúde para que a internação
fosse realizada. Tal autorização foi negada, ao argu-
mento de que o prazo de carência não havia transcorrido.

Argumenta a apelante adesiva que tais fatos gera-
ram danos morais, que merecem reparo, uma vez que,
por se tratar de urgência, o prazo de carência para inter-
nações é de apenas 24 horas, nos termos do art. 12, V,
c, da Lei 9.656/98. 

A apelante alega que o prazo de carência para
internações é de 180 dias, conforme contrato celebrado
entre as partes. 

Cumpre destacar que, conforme restou demonstra-
do, o atendimento deveria ter sido realizado, porquanto
o caso da apelada era de urgência, conforme solicitação
de procedimentos de f. 29, na qual pode-se ler “inter-
nação urgente” no campo “descrição de procedimentos
solicitados”, e que o prazo de carência para internações,
em se tratando de urgência ou emergências, é de ape-
nas 24 horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei
9.656/98. 

Desse modo, a negação de autorização para a
internação da segunda apelada é ilegítima e constitui ato
ilícito. 

Caracterizada a conduta ilícita praticada pela
apelante, cumpre verificar se os demais pressupostos do
dever de indenizar estão presentes, quais sejam: o dano
e o nexo de causalidade entre o dano suportado pela
vítima e a conduta ilícita da apelante principal. 

Asseveram as apeladas que, na condição de
paciente e filha, a atitude leviana da apelante causou
transtornos indescritíveis, na medida em que deixou inde-
vidamente a segunda apelada sem internação hospitalar. 

Dúvida não há de que a privação injustificada do
exercício de direito gera transtorno de ordem moral que
deve ser reparado. 

O fato é que a primeira apelada, ao ver o sofri-
mento de sua mãe e a negativa indevida da autorização
para internação, passou por inevitável sofrimento e
angústia. Vale salientar que o simples fato de a apelante
impedir a internação da mãe da apelada, por si só, gera
dano moral. 

Além disso, conforme atual jurisprudência do STJ,
o dano moral decorre da própria situação vexatória (in re
ipsa), pelo que, tendo a apelante se recusado a autorizar
a internação da paciente sem motivo plausível para
tanto, não há dúvida de que é cabível indenização pelo
sofrimento e pela angústia causados. 

Nesse sentido, vale colacionar a seguinte ementa: 

Civil. Indenização. Danos morais. Plano de saúde. Cirurgia.
Autorização. Ausência. Quantum. Alteração. Razoabilidade. 
1 - Não há falar em incidência do art. 1.061 do Código Civil
e muito menos na sua violação se, como no caso presente,
os danos morais não decorrem de simples inadimplemento
contratual, mas da própria situação vexatória (in re ipsa),
criada pela conduta da empresa ré, marcada pelo descaso
e pelo desprezo de, no momento em que a segurada mais
precisava, omitir-se em providenciar o competente médico
de seus quadros e autorizar a necessária cirurgia, preferindo,
contudo, ao invés disso, deixar a doente por mais de seis
horas, sofrendo dores insuportáveis em uma emergência de
hospital e, ao final de tudo, ainda dizer que a liberação do
procedimento médico poderia demorar até 72 (setenta e
duas) horas. 
2 - Considerando as peculiaridades do caso e os julgados
desta Corte em hipóteses semelhantes, a estipulação do
quantum indenizatório em aproximadamente R$23.000,00
não é desarrazoada, não merecendo, por isso mesmo, alte-
ração em sede especial. 
3 - Recurso especial não conhecido, inclusive porque inci-
dente a Súmula 83/STJ. (REsp 357404/RJ, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. em 04.10.05, DJ de
24.10.05, p. 327.)

Assim, presente o dano moral e vislumbrado o nexo
causal entre a conduta omissiva e o prejuízo, resta ca-
racterizado o dever de indenizar, motivo pelo qual se
deve, nesse ponto, negar provimento à apelação principal. 

3 - Do valor da indenização. 
Na sentença, o Juiz de primeiro grau fixou o valor

da indenização pelos danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das
apeladas. 

Alega a apelante que o valor da condenação é
excessivo, razão pela qual deve ser razoavelmente
reduzido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação do
valor da indenização por danos morais pauta-se pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade. Com base em tais princípios, buscar-se-á a
determinação de um valor adequado a, de um lado,
compensar a violação do direito do ofendido e, de outro,
desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos seme-
lhantes. Além disso, deve-se ter em mente que a in-
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denização deve levar em conta a capacidade econômi-
ca das partes. 

No caso dos autos, vislumbra-se, de um lado, que
o ofensor é de instituição filantrópica que não passa por
dificuldades financeiras, como ela mesma afirma em seu
sítio na internet: http://www.santacasabh.org.br/balan-
co2007. 

Nesse sentido, considerando-se que a indenização
por danos morais deve ser fixada levando em conside-
ração, sobretudo, a extensão do dano e a finalidade de
compensar o ofendido pelo constrangimento sofrido,
reputa-se adequado o quantum arbitrado em primeiro
grau. 

Assim, por esses fundamentos, e, em respeito aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, enten-
do que deve ser mantida a indenização fixada no
primeiro grau, por se tratar de importância suficiente
para compensar os danos morais sofridos pelo apelante
adesivo e desestimular a apelante principal a, no futuro,
praticar atos semelhantes. 

Dessarte, impende negar provimento à apelação
quanto a esse ponto. 

4 - Da justiça gratuita. 
Na sentença, o Juiz de primeiro indeferiu o pedido

da ré, ora apelante, de gratuidade de justiça, ao funda-
mento de que 

irrelevante que se trate de fundação, de uma entidade
filantrópica, posto que não se trata de fundação pública,
embora tenha sido declarada como entidade de ‘utilidade
pública’ seja no âmbito estadual, seja no federal. 

Irresignada, a apelante aduz que não possui
condições de arcar com despesas processuais e hono-
rários advocatícios sem comprometer o funcionamento
do hospital, sendo tal alegação fato notório, dispensan-
do produção de provas. 

Dessa forma, pugna pelo decote da condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

De início, cumpre esclarecer que a taxa judiciária,
bem como as próprias custas, inserem-se no gênero
tributo, na modalidade taxa, que é paga pela utilização
de um serviço público específico e individual posto à dis-
posição dos jurisdicionados. 

No caso da atividade jurisdicional, em nome do
acesso à Justiça, a lei instituiu uma hipótese de isenção
aos que necessitavam recorrer ao monopólio do Estado,
mas não tinham condições de arcar com as despesas
processuais. É o que impõe o art. 5º, LXXIV, da CF/88: 

“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratui-
ta aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Assim, em sendo o jurisdicionado carente de recur-
sos financeiros para suportar os custos de um processo,
a norma processual-tributária não só estabelece a
isenção das custas processuais, em um sentido lato,

como prescreve a suspensão da exigibilidade do crédito
referente aos valores adiantados pela parte vencedora,
bem como os honorários do advogado desta, caso ven-
cido o beneficiário da justiça gratuita. 

Vê-se do instituto que, a par de ampliar o acesso à
Justiça, o que é louvável, a hipótese de isenção instituí-
da pela CF/88 e regulamentada pela Lei 1.060/50, na
parte não derrogada pelo texto constitucional, implica
não só renúncia a recursos destinados à manutenção da
máquina judiciária, mas gravame a legítimo direito do
advogado da parte vencedora. 

Em face de tais contornos, redobrada deve ser a
prudência dos juízes ao deferir os benefícios da assistên-
cia judiciária. Como a lei não estabelece parâmetros
para definir a necessidade do benefício, adoto o entendi-
mento segundo o qual o art. 4º da Lei 1.060/50 foi der-
rogado pela Constituição Federal. 

A comprovação de insuficiência de recursos não
pode ser entendida como “simples afirmação” preceitua-
da pelo art. 4º da Lei 1.060/50. Dessarte, indispensável
é que o requerente comprove a insuficiência de recursos.
Por outro lado, pode o juiz, à vista do requerimento de
assistência judiciária, instruído com provas de insuficiên-
cia de recursos, deferir o pedido de assistência judiciária. 

Não se olvida que a comprovação de hipossufi-
ciência financeira é, muitas vezes, difícil de ser verificada.
Na verdade, os parâmetros utilizados para averiguar a
necessidade de assistência judiciária são relativos,
devendo-se levar em consideração as particularidades
do caso concreto. 

No caso sob julgamento, verifica-se que a apelante
constitui instituição filantrópica cuja atual situação finan-
ceira é saudável, conforme ela mesma veicula em seu
sítio na internet, domínio http://www.santacasa-
bh.org.br/balanco2007. 

No referido sítio, pode-se ler: 

O Santa Casa Saúde obteve faturamento superior a R$ 121
milhões e é o plano que mais opções oferece aos seus
usuários. Em 2007, comercializamos 11 modalidades de
plano e, para 2008, continuaremos investindo em produtos
customizáveis, adequados às características das mais diver-
sas organizações e segmentos sociais. 
Para dar suporte a essa gama de opções em cuidados com
a saúde, o Santa Casa Saúde investe na consolidação da
sua rede assistencial. Concluímos parte da reforma na
Clínica São Lucas, oferecendo aos nossos usuários atendi-
mento de elevado padrão de qualidade; credenciamos
unidades do Santa Casa Saúde em Itaúna, Vespasiano e
Lagoa Santa ; concluímos as obras do novo CTI do Hospital
São Lucas; iniciamos as obras de construção da Unidade de
Cuidados Intermediários (UCI) no Hospital São Lucas , com
8 leitos, possibilitando aos nossos beneficiários mais um tipo
de serviço especializado; e estamos criando uma Unidade de
Urgência Coronariana , com funcionamento 24 horas e
plantão de Hemodinâmica na Santa Casa de Belo Horizonte.
Por tudo isso e pela melhoria das nossas condições de com-
petitividade, afirmamos que as perspectivas para 2008 são
positivas. O Plano deverá ultrapassar a marca de 100 mil
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vidas em sua carteira, transformando-se em uma prestadora
de serviços de saúde de grande porte, passando a fazer
parte das 29 maiores operadoras de medicina de grupo e
filantrópicas do País.

Assim, afigura-se que a apelante, a toda evidência,
tem condições de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo da prestação de serviços médico-hospita-
lares às pessoas carentes. 

Dessarte, impende negar provimento à apelação
também quanto a esse ponto e, por via de consequên-
cia, restam prejudicados pedidos contidos na recon-
venção. 

5. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento à apelação, man-

tendo, por via de consequência, a sentença de primeiro
grau. 

Custas recursais, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FÁBIO MAIA VIANI e ARNALDO MACIEL. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

CCaarrttóórriioo ddoo 22ºº OOffíícciioo ddee RReeggiissttrroo ddee IImmóóvveeiiss ddee SSeettee
LLaaggooaass - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAANNUUEELL SSAARRAAMMAAGGOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM CONHECER DO REEXAME
NECESSÁRIO, DE OFÍCIO, REJEITAR PRELIMINAR E
REFORMAR A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Manuel
Saramago - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. MANUEL SARAMAGO - Do reexame
necessário. 

Muito embora o Julgador da causa não tenha sub-
metido a sentença ao duplo grau obrigatório de juris-
dição, dele conheço, uma vez que presentes os pressu-
postos de sua admissibilidade, nos termos do art. 12,
parágrafo único, da Lei 1.533/51. 

Preliminares.
Primeira preliminar.
Muito embora não tenha sido apreciada e decidi-

da na instância primeira, não merece conhecimento a
preliminar arguida pelo representante do Parquet de
inadequação da via eleita pelos apelados. 

Ora, a ausência de direito líquido e certo dos
apelados, por certo, constitui fundamento para o inde-
ferimento da segurança suplicada na inicial. 

Não conheço, pois, a preliminar. 
Segunda preliminar.
Correta a sentença ao rejeitar a preliminar de falta

de interesse processual dos apelados. 
Ora, o esgotamento da instância administrativa,

por óbvio, não constitui óbice para a impetração do pre-
sente mandamus, sob pena de flagrante violação ao pre-
ceito emergente do art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna. 

Mérito.
No Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sete

Lagoas, os apelados impetraram mandado de segurança
contra ato de autoria da Oficiala do 2º Ofício do
Registro de Imóveis, autoridade apontada como coatora,
que, no uso de suas atribuições, recusou-se a proceder
ao registro da escritura de compra e venda de f. 17-TJ. 

A segurança foi deferida, conforme se vê da sen-
tença de f. 66/69-TJ. 

O ato apontado como coator encontra-se
consubstanciado à f. 18-TJ, prenotação realizada pela
autoridade coatora, recusando o registro do título
translativo. 

Registro de imóveis - Imóvel rural - Estatuto da
Terra - Averbação - Reserva legal - 

Norma cogente

Ementa: Registro de imóvel. Imóvel rural. Estatuto da
Terra. Averbação. Reserva legal. Legalidade. Norma
cogente. 

- O registro de imóvel rural em condomínio não encon-
tra óbice no Estatuto da Terra. 

- A averbação da área da reserva legal à margem da
matrícula do imóvel no registro de imóveis é norma
cogente, que, embora restrinja o direito de propriedade,
tem por objetivo, não só dar proteção a determinadas
percentagens de áreas existentes em florestas ou qual-
quer outra forma de vegetação existente, como também
naquelas que já se encontram desprovidas de vege-
tação, possibilitando, contudo, restaurá-las, recuperá-las
ou, até mesmo, implantá-las, consagrando o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes
e futuras gerações, conforme estabelecido no art. 225
da Carta Magna. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00667722..0077..226633772255-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo
ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss:: CCllááuuddiiaa MMuuzzzzii
BBrruunnhhaarraa ee oouuttrrooss - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: OOffiicciiaall ddoo
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A questão posta para julgamento cinge-se a aferir
o seguinte: padece de legalidade a recusa da autoridade
coatora em promover o registro da escritura de compra
e venda de f. 18-TJ? 

A escritura pública de f. 17/18-TJ está a demons-
trar que os apelados adquiriram o imóvel rural constituí-
do por “uma chácara de número 32 (trinta e dois), me-
dindo 21.400,00 m2, situada no Município de Funilân-
dia/MG”. 

In casu, os condôminos apelados não demons-
traram pretensão de desmembrar a área, tanto é que
não especificaram a fração ideal de cada um. 

Some-se, ainda, que, na escritura de f. 17/18-TJ,
os recorridos afirmaram, verbis: 

Condição. Os compradores declaram conhecer o Estatuto
da Terra (art. 65), razão pela qual se comprometem por este
instrumento a não dividir e fracionar o imóvel, objeto desta
escritura, devendo esta condição constar no respectivo regis-
tro de imóveis competente.

Com efeito, além de inexistir limitação legal do
número de adquirentes de um imóvel, a existência de
condomínio em imóvel rural não encontra óbice no
Estatuto da Terra, já que aos condôminos será assegura-
da uma quota ou fração ideal da coisa, e não uma
parcela material dela com a imposição de desmembra-
mento em relação ao todo. 

Como bem asseverado na sentença, “ao receber a
escritura, cabe ao Registrador, tão-somente, verificar a
parte formal do documento, não podendo conjecturar as
intenções futuras, na utilização da propriedade”. 

Ora, em que pese a função institucional outorgada
ao Ministério Público, a teor do art. 129 da Carta
Magna, a atividade administrativa de orientar a
prestação dos serviços notariais compete à Corre-
gedoria-Geral de Justiça, conforme disposto no art. 23
da LC 59/01, que, no uso de tal mister, baixou a
Instrução nº 213, vazada nos seguintes termos: 

Não podem os titulares dos Cartórios Imobiliários proceder
a registro de frações ideais de terreno com localização,
numeração e metragem certas, ou de qualquer outra forma
de instituição de condomínio que caracterize Loteamento ou
Desmembramento do Solo Urbano de modo oblíquo e
irregular, desatendendo aos princípios da Lei 6.766/79,
notadamente a prévia aprovação do projeto respectivo pelo
Poder Público Municipal, respondendo o infrator pelas
penalidades cabíveis. 

Força concluir, pois, que, na espécie, o registro da
escritura de f. 17/18-TJ não encontra óbice no art. 65 do
Estatuto da Terra. 

Por outro lado, a reserva legal é o instituto, estabe-
lecido no Código Florestal - Lei 4.771/65 - através do
qual certo percentual de área de domínio privado é
destacado da propriedade, retirando do seu titular a
disponibilidade da exploração, bem como cominando-

lhe a obrigação de averbá-la à margem da matrícula do
registro de imóveis competente. É o que se extrai do pre-
ceito emergente do art. 16 do referido diploma legal,
verbis: 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa,
ressalvadas as situadas em área de preservação permanente,
assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis
de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva
legal, no mínimo: 
[...] 
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de
floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas
demais regiões do País;  
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de cam-
pos gerais localizada em qualquer região do País. 
[...] 
§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis com-
petente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramen-
to ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. 
§ 9º A averbação da reserva legal da pequena propriedade
ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público
prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.

Realmente, num primeiro momento, refletindo
sobre a matéria em julgamento, cogitei que só poderiam
ser objeto da reserva legal áreas em que, de fato, exis-
tem florestas ou vegetação nativa a ser preservada, pres-
tigiando, pois, a utilidade da medida, já que só se pode
preservar aquilo que tem existência, até mesmo porque,
a princípio, caracterizada violação ao direito à pro-
priedade. 

Após acurado exame da matéria, constatei que o
meu entendimento era imediatista e desprovido de uma
análise sistemática dos princípios e garantias estabeleci-
dos na CF/88, redobrada vênia àqueles que têm
entendimento diverso. 

Com efeito, a averbação da área da reserva legal
à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
é norma cogente, que, realmente, restringe o direito da
propriedade e tem como objetivo não só dar proteção a
determinadas percentagens de áreas existentes em flo-
restas ou qualquer outra forma de vegetação existente,
como também naquelas que já se encontram desprovi-
das de vegetação, possibilitando, contudo, restaurá-las,
recuperá-las ou, até mesmo, implantá-las, consagrando
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
às presentes e futuras gerações, conforme estabelecido
no art. 225 da Carta Magna. 

Referentemente, eis excerto do voto proferido pelo
Min. João Otávio de Noronha, no julgamento do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
18.301/MG, DJ de 31.05.07, p. 410, verbis: 

Essa legislação, ao determinar a separação de parte das
propriedades rurais para constituição da reserva florestal
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legal, resultou de uma feliz e necessária consciência ecológi-
ca que vem tomando corpo na sociedade em razão dos
efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do tempo,
resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem
limites pelo homem. Tais consequências nefastas, paulatina-
mente, levam à conscientização de que os recursos naturais
devem ser utilizados com equilíbrio e preservados em
intenção da boa qualidade de vida das gerações vindouras.
O que se tem presente é o interesse público prevalecendo
sobre o privado, interesse coletivo este que inclusive afeta o
proprietário da terra reservada, no sentido de que também
será beneficiado com um meio ambiente estável e equilibra-
do. Assim, a reserva legal compõe parte de terras de
domínio privado e constitui verdadeira restrição do direito de
propriedade Observa-se, inclusive, que o legislador respon-
sabilizou o proprietário das terras quanto à recomposição da
reserva, que deverá ser feita ao longo dos anos, na forma
estabelecida no art. 99 da Lei nº 8.171/99. Trata-se, por-
tanto, indubitavelmente, de legislação impositiva de restrição
ao uso da propriedade particular, considerando que, assim
não fosse, jamais as reservas legais, no domínio privado,
seriam recompostas, o que abalaria o objetivo da legislação
de assegurar a preservação e equilíbrio ambientais. 
[...] 
O meio ambiente ecologicamente equilibrado foi elevado à
categoria de dogma constitucional como um direito de todos
(art. 225 da CF), visando às presentes e futuras gerações.
Todavia, ainda há uma parcela considerável de pessoas que
resistem ao pensamento coletivo, mirando-se apenas em
seus interesses imediatos. Nesse sentido, desobrigar os pro-
prietários da averbação é o mesmo que esvaziar a lei de seu
conteúdo. O mesmo se dá quanto ao adquirente, por qual-
quer título, no ato do registro da propriedade. Não há ne-
nhum sentido em desobrigá-lo das respectivas averbações,
porquanto a reserva legal é regra restritiva do direito de pro-
priedade, tratando-se de situação jurídica estabelecida
desde 1965. Nesse sentido, ressalto que a mencionada
restrição completará 40 anos em setembro próximo, tempo
suficiente à incorporação cultural, não se justificando que,
atualmente, haja proprietários resistentes à mencionada
reserva. 

Outro não é o magistério de José Afonso da Silva,
in Direito ambiental constitucional, 4. ed., Ed. Malheiros,
p. 182: 

Reserva legal: por reserva legal entende-se a área localiza-
da no interior de uma propriedade ou posse rural, excetua-
da a de preservação permanente, necessária ao uso susten-
tável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade (art.
lº, § 2º, III). Quer dizer que as áreas de preservação perma-
nente não entram no cômputo do percentual de reserva legal
discriminado nos incisos do art. 16. A reserva legal que
incide apenas sobre floresta de domínio privado, é um
espaço territorial especialmente protegido, nos termos do
art. 225, § lº, IlI, da Constituição Federal, que não se con-
funde com unidades de conservação. Trata-se apenas de
reserva florestal, não de reserva de fauna, que é também um
espaço (uma área) especialmente protegido não por si, mas
em função das populações animais que nela existem, e é de
domínio público, que tem seu regime jurídico estabelecido
no art. 19 da Lei 9.985, de 2000, Unira), ao contrário da
reserva florestal legal, que é protegida por si e é de domínio
privado. A reserva legal de florestas não é servidão, mas sim-

ples restrição ao direito de propriedade, pelo que não é
indenizável. 

Brilhante, ainda, a doutrina de Nicolau Dino de
Castro e Costa Neto, in Proteção jurídica do meio ambi-
ente, Ed. Del Rey, p. 216, in verbis: 

Trata-se, como dito, de uma limitação administrativa de
caráter compulsório em relação a todas as florestas de
domínio privado existentes nas regiões apontadas pelo
Código Florestal. 

Com efeito, in casu, o registro da escritura deverá
ser precedido da apresentação de Termo de Respon-
sabilidade de Preservação da Floresta, porquanto legíti-
ma a averbação da reserva legal. 

Isso posto, no reexame necessário, hei por reformar
a sentença para denegar a segurança suplicada na ini-
cial. Julgo prejudicada a apelação. 

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - Trata-se
de mandado de segurança impetrado por Cláudia Muzzi
Brunhara e outros contra ato supostamente ilegal cometi-
do pela Oficiala de Cartório do 2º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas, com o qual alme-
jam os impetrantes o registro de imóvel rural de sua pro-
priedade independentemente da existência de con-
domínio e da exigência de averbação da reserva legal
prevista no art. 16, § 8º, do Código Florestal. 

Comungo da opinião do douto Relator no que
tange não só às preliminares de inadequação da via elei-
ta e falta de interesse processual, que também estou a
rejeitar, mas também em relação à viabilidade do re-
gistro da escritura de compra e venda independente-
mente de formarem os adquirentes um condomínio. 

Com efeito, o que o Estatuto da Terra veda é a
divisão do bem em área menor que o módulo rural, o
que não ocorre apenas em face da mera existência de
condomínio, pois este presume, ao revés, que os co-pro-
prietários exerçam propriedade e posse sobre todo o
bem de maneira indivisível, não havendo estipulação de
frações ideais. 

Não obstante, não vejo como dispensar, por via do
presente mandado, a averbação de reserva legal no
caso em comento, fazendo-o, porém, por fundamentos
diversos daqueles invocados pelo Relator. 

Como é sabido, a definição de “reserva legal”
encontra-se insculpida no art. 1º, § 2º, III, da Lei
4.771/1965, com a redação que lhe foi dada pela
Medida Provisória nº 2.166-67/2001, cujo teor passo a
transcrever: 

Reserva legal: área localizada no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, excetuada a de preservação per-
manente, necessária ao uso sustentável dos recursos natu-
rais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos,
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de
fauna e flora nativas. 
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Já a averbação dessas áreas encontra-se disci-
plinada no art. 16 do Código Florestal, que contém a
seguinte dicção: 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa,
ressalvadas as situadas em área de preservação permanente,
assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis
de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva
legal, no mínimo: 
[...] 
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de
floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas
demais regiões do País; 
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de cam-
pos gerais localizada em qualquer região do País. 
[...] 
§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembra-
mento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. 

Como é cediço, tal dispositivo legal despertou acir-
radas controvérsias em nossos tribunais, levando a
jurisprudência a cindir-se em duas correntes antagôni-
cas: a primeira defendendo que a reserva legal prevista
no art. 16 do Código Florestal deveria ser observada em
toda e qualquer propriedade rural; e a segunda, ao
revés, sustentando que somente as áreas rurais que
albergassem áreas de florestas, formas de vegetação
nativa e campos gerais é que deveriam observar a
imposição contida no art. 16, § 8º, da Lei 4.771/1965. 

Enfrentando a aludida celeuma, a Corte Superior
deste Tribunal decidiu, por maioria de votos, e com arri-
mo no entendimento externado pelo Des. Antônio Hélio
Silva, que 

a reserva legal não deve atingir toda e qualquer propriedade
rural, mas apenas aquelas que contêm área de florestas,
característica essencialmente técnica a ser apurada pelos
órgãos competentes previstos em lei (TJMG - Corte Superior
- MS nº 1.0000.00.279477-4/000, Rel. Des. Orlando
Carvalho, DJ de 12.08.03). 

Por óbvio, só há falar em averbação de reserva
legal quando a propriedade rural albergar florestas, for-
mas de vegetação nativa ou campos gerais. Ora, se o
caput do art. 16 do Código Florestal permite a supressão
de florestas desde que observada a reserva legal, é certo
que, no caso de propriedades rurais desprovidas de
matas nativas, a averbação a que alude o § 8º do art.
16 não possui razão de ser, porquanto inócua, já que o
escopo da norma não foi outro que não preservar o
meio ambiente. 

Ressalte-se, inclusive, que o Aviso 030/GACOR/
2003 da CJMG suspendeu os antigos Provimentos
050/200 e 092/2003, que tratavam da reserva legal,

tendo em vista o resultado do julgamento proferido pela
Corte Superior no Mandado de Segurança
1.0000.00.279477-4/000, o que vem a reforçar ainda
mais a tese de que a averbação de reserva legal só deve
ser exigida quando existentes áreas de florestas e matas
nativas na propriedade rural a ser explorada pelo par-
ticular.

Aliás, este foi o posicionamento por mim assumido
quando do julgamento da Apelação Cível nº
1.0647.05.055893-9/001, no qual atuei como Revisor. 

Todavia, e em que pesem as explanações acima
alinhavadas, não pude vislumbrar, de plano, a prova do
direito líquido e certo dos impetrantes, já que não há
qualquer documento que demonstre que sua pro-
priedade não possui florestas ou matas nativas. 

Ora, não podemos nos deslembrar de que, em
sede de mandado de segurança, a prova do direito líqui-
do e certo deve ser pré-constituída e trazida juntamente
com a peça pórtica, uma vez que não há previsão de
instrução probatória no iter procedimental do man-
damus. 

A propósito, vale conferir a doutrina de José dos
Santos Carvalho Filho: 

Constitui objeto da tutela de ambas as espécies de manda-
do de segurança o direito líquido e certo. Trata-se de noção
bastante controvertida, havendo alguns autores que enten-
dem que o fato sobre que se funda o direito é que pode ser
líquido e certo, e não o direito em si, este sempre líquido e
certo quando existente. Domina, porém, o entendimento de
que o direito líquido e certo é aquele que pode ser compro-
vado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao
autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que
conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o
direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no iní-
cio do mandado de segurança, não pode se valer desse
instrumento, mas sim das ações comuns. Não obstante, a
controvérsia sobre matéria de direito não constitui óbice à
concessão da segurança. 

Nesse diapasão, tenho que a inexistência de área
de florestas no imóvel cujo registro se pretende deveria
ter sido comprovada por prova documental, o que indu-
bitavelmente não ocorreu no caso concreto. 

Em caso similar ao presente, já se posicionou esta
3ª Câmara Cível, quando do Mandado de Segurança nº
1.0000.03.403441-3/000, cuja relatoria incumbiu ao
ilustre Des. Schalcher Ventura: 

Reserva legal - Averbação obrigatória relativamente às áreas
onde haja floresta, campos gerais ou outra forma de vege-
tação nativa, nos termos do art. 16 da Lei 4.771/65, que
instituiu o Código Florestal - Ausência de prova pré-consti-
tuída de que os imóveis rurais não possuem as característi-
cas que tornem obrigatória a reserva ambiental - Segurança
concedida em parte, para desobrigar a averbação da reser-
va legal em relação às áreas onde comprovadamente não
haja florestas, campos ou outra forma de vegetação, cuja
preservação é imposta por lei.
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Do voto do eminente Relator daquele processo
extrai-se o seguinte trecho: 

A prova no mandado de segurança é pré-constituída e deve
ser oferecida juntamente com a inicial, e esta, conforme se
infere de todo o processado, não veio aos autos para com-
provar que os imóveis de todos os associados-substituídos
não possuem tais áreas de preservação obrigatória. Não
basta a simples afirmação de que as áreas não existem,
sendo indispensável que haja prova efetiva do alegado, não
desconhecendo o impetrante os meios capazes de compro-
var tal realidade fática se a eles faz referência na peça ini-
cial. Argumenta, inclusive, sobre a necessidade de avalia-
ções e laudos técnicos da autoridade ambiental e que ‘as
exigências para efetivação da identificação e aprovação da
reserva legal nos órgãos ambientais, como é cediço, cons-
tituem um procedimento complexo, difícil e oneroso, porque
revestido de muita burocracia’, reclamando da difícil
disponibilidade de técnicos para demarcar as áreas
apropriadas, de funcionários do órgão florestal e ambiental
para vistoriar e aprovar a documentação exigida. 
Para que a pretensão do impetrante fosse atendida, seria
necessária a comprovação de que, nos imóveis objeto do
registro, não existe área de florestas, o que não restou
demonstrado nos autos e nem poderia ser, ante a inexistên-
cia da fase probatória na via eleita.

Na mesma esteira: 

Mandado de segurança - Registro público - Área rural -
Exigência de averbação de reserva florestal - Prova da ine-
xistência de florestas, vegetação nativa ou área de preser-
vação permanente no local - Ausência - Inadmissibilidade de
dilação probatória - Violação a direito líquido e certo que
deve ser comprovada de plano - Denegação da segurança
(TJMG - Mandado de Segurança nº 1.0000.04.412846-
0/000, Rel. Des. Nilson Reis, DJ de 20.05.05).

Dessarte, inexistindo prova do direito líquido e
certo dos impetrantes, qual seja, de que a sua pro-
priedade rural não possui área de florestas, vegetação
nativa e campos gerais, a denegação da segurança é
medida que se impõe. 

Com tais razões, de ofício, conheço do reexame
necessário para reformar integralmente a sentença,
denegando a segurança rogada. Julgo prejudicado o
apelo voluntário. 

Ficam os impetrantes condenados ao pagamento
das custas processuais. 

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Igualmente conheço
do reexame necessário, nos termos do quanto disposto
no art.12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51. 

Questões preliminares.
Acompanho os eminentes Pares para rejeitar a pre-

liminar de ausência de interesse. 
Questões de mérito.
Peço vênia ao eminente Relator para aderir ao voto

do eminente Revisor, pois igualmente entendo que a
averbação da reserva legal pressupõe a existência de flo-

restas ou alguma vegetação nativa que se pretende
explorar ou suprimir. 

Ressalvo, contudo, meu entendimento de que a
insuficiência de prova documental acerca da inexistência
de vegetação nativa ou florestas no imóvel rural que se
pretendeu registrar induz à ausência de direito líquido e
certo, condição específica da ação mandamental. 

Isso posto, em reexame necessário, reformo a sen-
tença de primeiro grau e denego a ordem de segurança.
Fica prejudicado o recurso de apelação. É como voto. 

Súmula - CONHECERAM DO REEXAME
NECESSÁRIO, DE OFÍCIO, REJEITARAM PRELIMINAR E
REFORMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

. . .

Permissão de serviço público - Transporte
urbano - Venda da permissão - Impossibilidade -
Caráter personalíssimo - Contrato de compra e
venda dos direitos - Nulidade - Desfazimento 

do negócio

Ementa: Direito administrativo. Venda de permissão de
prestação de serviço de transporte público urbano.
Impossibilidade. Desfazimento do negócio. 

- O caráter personalíssimo da permissão de uso de bem
público impede a possibilidade de qualquer alteração na
pessoa do permissionário, devendo ser declarado nulo
de pleno direito, com a imposição de todos os seus
efeitos, o contrato de compra e venda dos direitos obje-
to da permissão. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00667722..0077..226633886644-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass - AAppeellaannttee:: DDiioonneess JJoosséé SSooaarreess
- AAppeellaaddoo:: FFlloorriiaannoo JJoorrggee ddee OOlliivveeiirraa - RReellaattoorr:: DDEESS..
FFEERRNNAANNDDOO CCAALLDDEEIIRRAA BBRRAANNTT 

AAccóórrddããoo 

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 unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2009. - Fernando
Caldeira Brant - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Produziu sustentação oral pelo apelado a Drª
Adriana Aparecida Rocha Oliveira. 
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DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de
recurso interposto contra a r. sentença de f. 56/61, pro-
ferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Sete Lagoas, nos autos da ação de ressarci-
mento de valor pecuniário c/c indenização por danos
materiais proposta por Floriano Jorge Oliveira em face
de Diones José Soares. 

A referida sentença julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, condenando o requerido à
devolução da quantia de R$20.000,00, devidamente
atualizada pela tabela da CGJ, incidindo juros legais de
1% ao mês, a partir da data do efetivo desembolso.
Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas
e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação. 

No recurso de apelação interposto, com razões às
f. 63/71, o réu insurge-se contra a sentença proferida
em primeiro grau, alegando que o rompimento do negó-
cio jurídico se deu por culpa exclusiva do autor, que não
adimpliu com a obrigação que assumiu com o réu, razão
pela qual não faz jus ao levantamento das arras.
Argumenta que o contrato de compra e venda celebrado
entre as partes é válido, mesmo sem anuência do agente
financeiro ou outorgante da permissão pública,
contrariamente ao que entendeu o Juízo a quo.
Colaciona jurisprudências. Ao final, pede a reforma da
sentença nos termos supra. 

Preparo à f. 72. O recurso foi recebido à f. 73. 
Contrarrazões às f. 75/81, requerendo a manu-

tenção da sentença. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos

objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
Sem preliminares arguidas, passo de pronto ao

exame do mérito. 
Depreende-se dos autos que o autor adquiriu do

réu, mediante contrato de compra e venda, a permissão
de uso da linha de Transporte Público Urbano de nº 04
- Belo Valle II/Centro, além de um veículo microônibus,
marca Iveco Tboy, ano 2002, modelo 2003, o qual é uti-
lizado para cobrir a rota da citada linha. 

Alega o autor que no dia 22.05.06 pagou ao réu,
a título de arras, a quantia de R$20.000,00, vindo o
recibo à f. 24 dos autos. 

Contudo o negócio jurídico acabou não se con-
cretizando, pois, ao ler atenciosamente o contrato de
permissão de prestação de serviço de transporte alterna-
tivo público urbano, o autor verificou que a cláusula
quarta do aludido instrumento impedia o réu de passar
a terceiro a permissão de uso da linha que lhe foi outor-
gada, haja vista ser ela pessoal e intransferível. 

Em face da recusa do réu em devolver a quantia
paga pelo autor, este se viu obrigado a ajuizar a presente
demanda. 

Tendo o Juízo a quo julgado parcialmente proce-
dentes os pedidos iniciais, contra essa decisão se insurge
o requerido pleiteando o reexame da questão por este
Tribunal. 

Alega o apelante que o rompimento do negócio
jurídico se deu por culpa exclusiva do autor, que não
adimpliu com a obrigação que assumira, razão pela qual
não faz jus ao levantamento das arras. 

Afirma que tal retenção não é abusiva, tendo seu
direito amparado nos arts. 417 e 418 do CC/2002. 

Entrementes, tenho que falece razão ao apelante. 
Não há que se falar que o negócio jurídico não se

concretizou por culpa exclusiva do autor, que não adim-
pliu com suas obrigações, pois, ainda que pagasse inte-
gralmente o valor devido, o contrato de compra e venda
celebrado entre as partes seria nulo de pleno direito. 

Assevere-se que a permissão de uso foi concedida
pelo Poder Público em favor de Diones José Soares, não
podendo este jamais transferi-la, devido às característi-
cas do ato. 

A permissão de uso, instituto de Direito
Administrativo, é conceituada como 

ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratui-
to ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a
utilização de bem público, para fins de interesse público (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed.,
p. 565). 

E justamente pela finalidade do instituto é concedi-
da intuitu personae, exclusivamente para o interessado
que preencher os requisitos legais exigidos, sob pena de
desvirtuação do interesse público salvaguardado pela
própria permissão e, como tal, 

não admite a substituição do permissionário, nem possibilita
o traspasse do serviço ou do uso permitido a terceiros sem
prévio assentimento do permitente (MEIRELLES, Hely Lopes.
Curso de direito administrativo brasileiro. 19.ed., p. 352). 

A permissão se caracteriza, portanto, por ser uni-
lateral, discricionária e precária, razão pela qual pode, a
qualquer tempo e independentemente da vontade do
permissionário, ser revogada ou modificada pelo órgão
competente, ficando sua existência sempre subordinada
à conveniência e aos interesses da Administração
Pública. 

Vejamos o que diz a jurisprudência de nosso
Tribunal: 

Ementa: Rescisão de contrato de locação c/c cobrança de
aluguéis. Permissão de uso. Ponto de táxi. Proibição da trans-
mudação da pessoa do permissionário. Impossibilidade
jurídica do pedido. - A permissão de uso afigura-se como
instituto de Direito Administrativo, conceituada como ‘ato
administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito
ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a uti-
lização de bem público, para fins de interesse público’ (DI

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:14  Page 166



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 167

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed.,
p. 565). - E justamente pela finalidade do instituto, a per-
missão é concedida intuitu personae, exclusivamente para o
interessado que preencher os requisitos legais exigidos, sob
pena de desvirtuação do interesse público salvaguardado
pela própria permissão e, como tal, ‘não admite a substitui-
ção do permissionário, nem possibilita o traspasse do serviço
ou do uso permitido a terceiros sem prévio assentimento do
permitente’ (MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito
administrativo brasileiro. 19. ed, p. 352). - O caráter per-
sonalíssimo da permissão de uso de bem público impede a
possibilidade de qualquer alteração na pessoa do permis-
sionário, estendendo-se a proibição inclusive em relação aos
contratos de locação do bem, objeto da permissão, em vir-
tude de que também da locação adviriam os efeitos indese-
jados da permuta, transferência ou cessão, como, por exem-
plo, a desvirtuação da finalidade da permissão ou a
prestação de serviços públicos inadequados por parte de
quem recebera o direito à utilização do bem, pessoa sobre a
qual não teriam incidido as qualificações exigidas pela
Administração ao permissionário primitivo. Súmula:
Negaram provimento. (Apelação Cível nº 430.015-8 -
Relator Sebastião Pereira de Souza - Uberlândia - j. em
7.5.04, p. em 20.05.04).

No mesmo sentido: 

Ementa: Agravo de instrumento. Serviço público autorizado.
Delegação intuitu personae. Transferência. Impossibilidade. -
A autorização para exploração de serviço público de trans-
porte de passageiros constitui ato administrativo unilateral,
discricionário, precário e personalíssimo, haja vista que o
autorizado tem de demonstrar condições especiais para o
desempenho do serviço autorizado. Súmula: Deram provi-
mento, vencido o Juiz Relator. Número do processo:
2.0000.00.352358-0/000(1), Relator: Belizário de Lacerda,
j. em 25.10.01, p. em 27.11.01. 

Assim, o caráter personalíssimo da permissão de
uso de bem público impede a possibilidade de qualquer
alteração na pessoa do permissionário, estendendo-se a
proibição inclusive em relação aos contratos de locação,
objeto da permissão, tendo em vista que haveria uma
desvirtuação de finalidade pelo permissionário primitivo. 

Dessarte, incensurável a decisão guerreada. 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para

manter incólume a bem-lançada decisão de primeiro
grau. 

Custas processuais, inclusive recursais, pelo
apelante. 

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo. 

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Busca e apreensão - Mora - Comprovação -
Princípio da fungibilidade - Recurso - Efeito devo-

lutivo - Cognição vertical

Ementa: Busca e apreensão. Comprovação da mora.
Fungibilidade recursal. Efeito devolutivo. Cognição vertical.

- O efeito devolutivo nos recursos ordinários proporciona
ao magistrado uma ampla cognição vertical (exauriente);
por isso, o tribunal pode conhecer de todas as questões
que foram ou mesmo poderiam ser utilizadas pelo prola-
tor da decisão recorrida. 

- A busca e apreensão têm como pressuposto processual
a comprovação da mora, logo; diante da prova colhida,
a partir da estabilidade do processo, que revela não
comprovada a mora, a retomada do bem não pode
acontecer, o que enseja a rejeição do pedido inicial, bem
como a cassação da liminar deferida. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00667722..0077..226644448888-
99//000022 - CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass - AAggrraavvaannttee:: CCeessaarr
JJuunniioo LLuucciiaannoo - AAggrraavvaaddaa:: BBVV FFiinnaanncceeiirraa SS..AA.. CCrrééddiittoo,,
FFiinnaanncciiaammeennttoo ee IInnvveessttiimmeennttoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. SSAALLDDAANNHHAA
DDAA FFOONNSSEECCAA

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO E DETERMINAR A
PUBLICAÇÃO NA REVISTA DOS TRIBUNAIS.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2009. - Saldanha
da Fonseca - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. SALDANHA DA FONSECA - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de admissibili-
dade. Aplico, contudo, a fungibilidade recursal, porque
caracterizada a causa madura (CPC 515, § 3º). 

A análise dos autos revela que o agravante integra
o polo passivo da ação de busca e apreensão ajuizada
pelo agravado (f. 11/24-TJ). 

O agravado, chamado para comprovar a mora,
sustentou tê-lo feito com a juntada de documento do
Cartório de Títulos e Documentos que certifica a entrega
da correspondência no endereço do agravante (f.
26/28-TJ). 

Por conta da informação, o processo foi extinto,
sem resolução de mérito, pela não comprovação da
mora, nos termos do art. 267, VI, do CPC (f. 32/34-TJ). 

O recurso de apelação (f. 35/41-TJ), provido por
decisão singular (f. 42/44-TJ), ensejou o processamento
da ação de busca e apreensão e deferimento de liminar. 
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Processo em curso, para os autos veio contestação
(f. 47/56-TJ), sustentando a não comprovação da mora,
pois o agravado não teria juntado documento dos
Correios que certifica a devolução da notificação pela
ausência do destinatário (58/61-TJ). 

Mantida a decisão singular de f. 42/44-TJ (f.
69/70-TJ), o apelante sustenta possível o reexame da
matéria, comprovação da mora, a partir de documento
novo trazido para os autos, porquanto pressuposto
processual da ação de busca e apreensão, de ordem
pública, não sujeita a preclusão. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
na obra Código de Processo Civil comentado, 10. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 505,
anotam:

Exame de ofício. Como são matérias de ordem pública, as
causas dos incisos IV (pressupostos processuais), V (coisa jul-
gada, litispendência e perempção) e VI (condições da ação)
podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
porque não acobertadas pela preclusão, e devem ser exami-
nadas de ofício pelo juiz ou tribunal. Entenda-se por ‘qual-
quer grau de jurisdição’ os da instância ordinária (primeiro e
segundo graus, até os embargos infringentes), não se
incluindo nesta locução as instância extraordinárias do RE e
do REsp (RTJ 105/267). Assim, não se pode alegar, pela
primeira vez, as matérias aqui enumeradas, como objeto de
RE ou do REsp, já que se exige que a questão tenha sido efe-
tivamente decidida (CF 102 II e 105 III), circunstância impro-
priamente denominada de ‘prequestionamento’, para admis-
sibilidade desses recursos excepcionais (V. CF 102 III, 105 III;
LR 26). Quando o réu não alegar causa de extinção como
preliminar de contestação (CPC 301) ou na primeira oportu-
nidade que tiver para falar nos autos, não obstante possa
fazê-lo a qualquer tempo, responde pelas custas de retarda-
mento. V. coment. CPC 301 e § 4º. 

O Superior Tribunal de Justiça orienta: 

As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão
para as instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a
qualquer tempo, mesmo de ofício pelo juiz, enquanto estiver
em curso a causa, conforme disposto no artigo 267, § 3º, do
Código de Processo Civil (AgRg no Ag 1014390/RJ, DJe de
09.12.2008). 

Com efeito, a comprovação da mora, pressuposto
processual da ação de busca e apreensão regida pelo
Decreto-lei nº 911/69, conquanto apreciada pela
decisão singular de f. 42/44-TJ, não está preclusa. 

Atento à fungibilidade recursal aplicada, que con-
fere ao recurso inicial status de apelação, examino, de
forma conjunta, a questão de ordem processual recorri-
da e o mérito da causa, já que não há razão técnica jus-
tificadora do prosseguimento do feito (causa madura). 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, na
obra Código de Processo Civil comentado artigo por arti-
go, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
527-528, anotam: 

Causa madura. Nos casos de extinção do processo sem re-
solução de mérito (art. 267, CPC) e nos casos em que a sen-
tença não resolveu o mérito da causa em toda a sua exten-
são (como ocorre, por exemplo, quando há o acolhimento
de alegação de prescrição, art. 269, IV, CPC (STJ, 4ª Turma,
REsp 719.462/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em
20.09.2005, DJ de 07.11.2005, p. 305), o tribunal, co-
nhecendo da apelação, poderá julgar desde logo a lide, se
a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em
condições de imediato julgamento. A aplicação do art. 515,
§ 3º, independe de requerimento da parte (STJ, 1ª Turma,
REsp 819.65/ES, Rel Min. Luiz Fux, j em 19.06.2007, DJ de
09.08.2007, p. 230). O art. 515, § 3º, CPC, autoriza que o
tribunal julgue desde logo a causa - ainda que a partir de
matéria não apreciada em primeiro grau - desde que as
partes não tenham nada mais a alegar ou provar. Vale dizer:
as causas que admitem a aplicação do art. 515, § 3º, CPC,
são as causas maduras. Causa madura é aquela cujo
processo já se encontra com todas as alegações necessárias
feitas e todas as provas admissíveis colhidas. Observe-se, em
realidade, que o que realmente interessa para a aplicação
do art. 515, § 3º, CPC, é que a causa comporte imediato
julgamento pelo tribunal - por já se encontrar devidamente
instruída. Nessas condições, pouco importa que a causa
apresente questões que não se traduzam em questões ‘exclu-
sivamente de direito’. Estando madura a causa - observada
a necessidade de um processo justo no seu andamento (art.
5º, LIV, CRFB) - nada obsta que o tribunal, conhecendo da
apelação, avance sobre questões não versadas na sentença
para resolvê-la no mérito. 

A prova colhida, a partir da estabilização do
processo, é no sentido de que a comprovação da mora
não consta dos autos, isso porque a notificação extraju-
dicial deixou de ser entregue no endereço do agravante,
devido à sua ausência (f. 88-TJ). Essa informação precisa
não veio para os autos com a inicial (f. 25/25-TJ). Aliás,
para os autos veio a informação de notificação devolvi-
da (f. 24-TJ). 

Assim, não comprovada a mora do agravante, a
extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta
de pressupostos processual, revela-se plenamente pos-
sível (CPC 267, VI, § 3º). 

A despeito da possibilidade de extinção do proces-
so, sem resolução de mérito, imperioso é o julgamento
da causa com resolução de mérito, porque devidamente
instruída (causa madura) e assim permite a cognição ver-
tical decorrente do efeito devolutivo. 

Flávio Cheim Jorge, na obra Teoria geral dos recur-
sos cíveis, 3. ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 227-228, anota:

Quanto ao chamado efeito translativo, em que pese a pers-
picácia em sua identificação, entendemos que não merece
um tratamento distinto do efeito devolutivo. 
A possibilidade de o recurso levar ao conhecimento do
órgão julgador matéria estranha à impugnação advém,
como mencionado, da incidência do princípio inquisitório na
esfera recursal. Nada mais do que isso. 
A particularidade de o tribunal conhecer de questões que
não foram impugnadas pelo recorrente decorre da caracte-
rística que o efeito devolutivo possui quando manifestado
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nos recursos denominados “ordinários”, notadamente no
que tange à sua profundidade, a qual tem o condão de levar
ao conhecimento do órgão julgador todas as questões e fun-
damentos, mesmo que não impugnados pelo recorrente.
Como será abordado com mais vagar quando estivermos
examinando o efeito devolutivo, este deve ser visto sempre
sob duas óticas: quanto à extensão e quanto à profundi-
dade. Aquela é ligada ao pedido veiculado no recurso e fixa-
da pelo recorrente; ao passo que esta se relaciona às
questões e fundamentos que foram ou mesmo que puderam
ser utilizados pelo magistrado ao prolatar a decisão recorrida.
Assim, é inerente ao efeito devolutivo o conhecimento de
questões que sequer foram mencionadas no recurso e que
tampouco tiveram uma apreciação exaustiva do magistrado
a quo. A interposição do recurso faz com que sejam levadas
ao conhecimento do órgão julgador todas as questões de
ordem pública, ou mesmo aquelas a respeito das quais o juiz
pode se pronunciar de ofício, tais como honorários advo-
catícios, juros legais etc. 
É incorreto, portanto, vincular e associar o efeito devolutivo
unicamente ao princípio dispositivo. Também aqui tem
incidência o princípio inquisitivo, só que a sua manifestação
ocorre de forma particular, unicamente em relação às
questões que podem ser conhecidas de ofício, tais como, por
exemplo, as nulidades processuais, às quais compete ao
Judiciário conhecer de ofício e em qualquer tempo e grau de
jurisdição. 
O interessante é observar que essa particularidade da pro-
fundidade do efeito devolutivo somente incide nos recursos
classificados como ‘ordinários’, ou seja, aqueles cujo objeto
imediato é a tutela do direito subjetivo da parte, onde se per-
mite um amplo exame de questões de fato, através do reexa-
me irrestrito das premissas necessárias à conclusão exposta
na decisão recorrida. 
A profundidade do efeito devolutivo nesse tipo de recurso
assume feição especial, na medida em que se proporciona
ao próprio magistrado uma ampla cognição exauriente, ca-
racterística das tutelas cujo objeto maior é a realização da
justiça. 
A apelação, o agravo, os embargos infringentes e o recurso
ordinário são recursos dessa natureza, em que não existe
limite quanto à verticalidade da cognição, possibilitando-se
o conhecimento de todas as questões que foram (ou mesmo
poderiam ser) utilizadas pelo magistrado ao prolatar a
decisão. 
É justamente essa cognição vertical, sem limitações no
âmbito de conhecimento, que faz com as matérias de fundo
possam ser conhecidas independentemente de alegação ou
mesmo prévia apreciação. 
Se porventura o tribunal conhece de questões de ordem
pública, isso se dá em razão da inexistência de limitação da
sua cognição para os casos de ordinariedade da cognição. 

O princípio constitucional do devido processo legal
apoia-se em quatro princípios adjetos, que são: efetivo,
duração razoável, adequado e leal. Logo, processo devi-
do é o processo efetivo, de duração razoável, adequado
e leal. 

Na causa, não comprovada a mora (f. 88), não se
tem processo efetivo, adequado e leal. Igualmente não
há processo com duração razoável, porquanto impossí-
vel provimento de mérito favorável à agravada. O
processo também deve ser justo, o que autoriza a
imediata aplicação da regra do art. 515, § 3º, do CPC. 

Concluindo, o efeito devolutivo nos recursos
ordinários proporciona ao magistrado uma ampla cogni-
ção vertical (exauriente), por isso o tribunal pode conhe-
cer de todas as questões que foram ou mesmo poderiam
ser utilizadas pelo prolator da decisão recorrida. A busca
e apreensão têm como pressuposto processual a com-
provação da mora; logo, diante da prova colhida, a par-
tir da estabilidade do processo, que revela não compro-
vada a mora, a retomada do bem não pode acontecer,
o que enseja a rejeição do pedido inicial, bem como a
cassação da liminar deferida. 

Com tais razões, dou provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e
cassar a liminar concedida, nos termos dos arts. 269, I,
e 515, § 3º, do CPC, e art. 3º do Decreto-lei nº 911/69. 

Condeno a recorrida ao pagamento das custas e
despesas do processo, custas recursais e honorários
advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), com cor-
reção monetária desde o julgamento, calculada pelos
índices divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça, e
juros de mora de 1% ao mês, contados do término do
prazo de quinze dias do art. 475-J do CPC. Intime-se a
recorrida para o cumprimento do acórdão. 

DES. DOMINGOS COELHO - Na condição de 1º
Vogal, estive atento ao pronunciamento do eminente
Colega e pude constatar do seu bem-elaborado voto,
em estudo aprofundado sobre os efeitos do recurso, a
questão de ordem pública, o princípio da fungibilidade,
que levaram o Relator a decidir o mérito da ação, já
maduro o processo para tal, com fundamento no art.
515, § 3º, do CPC. E isso me causou alegria e perplexi-
dade, porque também desconhecia, confesso, poder
fazê-lo como ele fez. 

Pela inteligência e propriedade dos ensinamentos
constantes do voto, recomendo sua publicação na
Revista dos Tribunais e que sejam encaminhadas cópias
para a Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes, que, certamente, será de grande proveito
para os nossos novos Colegas. 

Acompanho o Relator, porque o documento de f.
24 comprova a não realização da notificação que deu
ensejo à ação de busca e apreensão. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Estou de acordo
com o magnífico voto do eminente Desembargador
Relator e, dado o seu caráter pedagógico, não tenho
dúvida nenhuma em acompanhar Vossa Excelência, Sr.
Desembargador Presidente e Revisor, quanto à recomen-
dação para que seja publicado. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO E DETERMI-
NARAM A PUBLICAÇÃO NA REVISTA DOS TRIBUNAIS. 

. . .
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Ação revisional de aluguel - Relação jurídica -
Locador - Locatário - Legitimidade - Preço de
mercado - Adequação - Fundo de comércio -

Desconsideração

Ementa: Ação revisional de aluguel. Legitimidade.
Locador e locatário. Preço de mercado. Fundo de
comércio.

- A relação jurídica que envolve a revisão do valor do
aluguel se estabelece entre locador e locatário, que são
os contratantes com capacidade para rever o que foi
pactuado e, portanto, partes legítimas para figurarem
nos polos da presente ação de revisão judicial de
aluguel. Inteligência do art. 19 da Lei nº 8.245/91. 

- Independentemente de ter sido o contrato livremente
pactuado entre as partes, respeitando a autonomia da
vontade das mesmas, a lei confere ao locador e ao
locatário o direito de rever judicialmente o valor do
aluguel, com vistas a adequá-lo ao valor de mercado. 

- Se o fundo de comércio foi criado pelo próprio
locatário, não há que se cogitar em considerar o seu
valor na base de cálculo para a apuração do aluguel. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0066..229933778844-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) PPoossttoo PPaannggeeaa
LLttddaa..,, 22ºº)) CCaammaappuuãã EEmmpprreeeennddiimmeennttooss IImmoobbiilliiáárriiooss LLttddaa..
- AAppeellaaddooss:: PPoossttoo PPaannggeeaa LLttddaa..,, RReennaattoo RRiibbeeiirroo MMaacchhaaddoo
ee oouuttrroo - RReellaattoorr:: DDEESS.. WWAAGGNNEERR WWIILLSSOONN 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, À PRIMEIRA E
SEGUNDA APELAÇÃO. 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2009. - Wagner
Wilson - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral, pela segunda apelante, o
Dr. Paulo Ribeiro de Oliveira. 

DES. WAGNER WILSON - Conheço de ambos os
recursos, já que presentes os requisitos de admissibili-
dade. 

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Posto Pangea Ltda. (1º recorrente) e Camapuã

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (2º recorrente) con-
tra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível
da Comarca de Juiz de Fora, que julgou procedente o
pedido inicial de revisão de aluguel, fixando o valor do
aluguel do imóvel descrito no contrato de locação firma-
do entre as partes em R$ 4.614,69 (quatro mil seiscen-
tos e quatorze reais e sessenta e nove centavos). A r. sen-
tença julgou ainda extinto o processo, sem julgamento
do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos réus
Renato Ribeiro Machado e Maria Cristina Mascarenhas
Duarte Mendes. 

O autor da presente ação, Posto Pangea Ltda.,
interpôs o 1º recurso de apelação, insurgindo-se contra
a extinção do feito em relação aos réus Renato Ribeiro
Machado e Maria Cristina Mascarenhas Duarte Mendes.
Sustentou que a cláusula 11ª do contrato de locação
prevê solidariedade entre estes na qualidade de interve-
nientes anuentes; e a locadora Camapuã Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda., quanto às obrigações decor-
rentes do contrato de locação firmado entre as partes.
Que, nessa condição, são eles partes legítimas para figu-
rar no polo passivo dessa ação revisional de aluguel. 

Em suas contrarrazões, pugnaram os apelados
Renato Ribeiro Machado e Maria Cristina Mascarenhas
Duarte Mendes pela manutenção da sentença. 

Também inconformado com o r. decisum, o réu
Camapuã Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpôs o
2º recurso de apelação, pugnando pelo julgamento do
agravo retido de f. 280/287 interposto contra a decisão
que revogou o despacho que havia deferido a realização
de uma prova pericial contábil. 

Ainda em preliminar, sustentou a nulidade da sen-
tença haja vista ter sido deferido tratamento desigual às
partes em 1ª instância, uma vez que teve o laudo técni-
co do seu assistente desentranhado dos autos por ter
sido o mesmo apresentado fora do prazo legal, o que
não ocorreu com o autor, cujo laudo do respectivo assis-
tente também fora apresentado intempestivamente, mas
continua acostado aos autos. Que o MM. Juiz faltou com
seus deveres legais de imparcialidade, ferindo o dispos-
to no art. 125, inciso I, do CPC, não tendo sequer jul-
gado o agravo retido interposto. 

No mérito, sustentou que o contrato de locação fir-
mado entre as partes teve como cerne a possibilidade de
exploração, pelo locatário, da atividade de venda de gás
natural veicular e que o valor do aluguel ajustado entre
as partes levou em consideração o fundo de comércio
que foi transferido. 

Ressaltou que o equilíbrio contratual foi respeitado
na medida em que se respeitou a autonomia de vontade
das partes, que pactuaram livremente as cláusulas con-
tratuais. 

Afirmou que, para a apuração do valor do aluguel,
seria imprescindível uma perícia contábil financeira e que
a atividade de exploração do comércio de gás natural é
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altamente lucrativa, tendo o autor conseguido amortizar
todo o valor investido em apenas 6 meses. 

Pediu o provimento ao recurso com a anulação da
sentença proferida, determinando-se a realização de
nova perícia, em respeito à isonomia processual entre as
partes, que foi desrespeitada. 

Caso ultrapassadas as preliminares, pediu fosse
julgado improcedente o pedido inicial, já que não se
operou, neste caso, a onerosidade excessiva nem mesmo
a Teoria da Imprevisão, de forma a justificar a revisão do
contrato. 

Em contrarrazões, pugnou o apelado Posto Pangea
Ltda. pela manutenção da sentença. 

1º recurso interposto por Posto Pangea Ltda. 
O inconformismo do 1º apelante não merece pros-

perar. Agiu com acerto o MM. Juiz ao excluir da lide os
réus Renato Ribeiro Machado e Maria Cristina
Mascarenhas Duarte Mendes já que eles, de fato, não
detêm legitimidade ad causam para figurar no polo pas-
sivo dessa ação. 

A legitimidade ad causam é condição da ação que
se afere no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos.
É necessário que estes figurem em determinada relação
jurídica que lhes autorize conduzir o processo em que se
discuta a pretensão deduzida judicialmente. 

Confiram-se as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery a respeito: 

Legitimidade das partes. Parte, em sentido processual, é
aquela que pede (parte ativa) e aquela em face de quem se
pede (parte passiva) a tutela jurisdicional. [...] Quando existe
coincidência entre a legitimação do direito material que se
quer discutir em juízo e a titularidade do direito de ação, diz-
se que se trata de legitimação ordinária para a causa, que é
a regra geral: aquele que se afirma titular do direito material
tem legitimidade para, como parte processual (autor ou réu),
discuti-lo em juízo (in Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10. ed. rev., amp. e atual. até
1º.10.2007). 

A relação jurídica que envolve a revisão do valor
do aluguel se estabelece entre locador e locatário, que
são os contratantes com capacidade para rever o que foi
pactuado, conforme se verifica da disposição legal (Lei
nº 8.245/91): 

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após
três anos de vigência do contrato ou do acordo anterior-
mente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel,
a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. 

Os terceiros intervenientes (garantidores) de qual-
quer das partes (locador ou locatário) não têm capaci-
dade para interferir na negociação do preço do aluguel
e, portanto, não têm legitimidade para figurar como
partes nesse feito. 

Feitas essas considerações, nego provimento ao 1º
recurso. 

2º recurso interposto por Camapuã Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. 

I. Do agravo retido. 
Tenho que o referido recurso não merece acolhi-

mento. 
Isso porque, independentemente da discussão

acerca do prazo da manifestação do assistente técnico
ou do pedido para a realização de uma nova perícia,
desta vez, de natureza contábil, o que se tem nos autos
é que as questões debatidas não interferem no julga-
mento do feito, conforme restará demonstrado. 

De fato, considerando o prazo de 5 (cinco) dias fi-
xado no despacho de f. 231 dos autos, há que se reco-
nhecer que a manifestação do assistente técnico do autor
(f. 237/240) foi juntada aos autos extemporaneamente. 

No entanto, o desentranhamento da referida peça
me parece completamente desnecessário. 

A avaliação realizada pelo assistente técnico das
partes deve ser tomada com parcimônia. A escolha do
assistente técnico é livremente atribuída às partes, sendo
até mesmo opcional a sua atuação no feito. 

Por ser a sua indicação parcial, o mesmo não se
submete à alegação de suspeição e impedimento uma
vez que sua função é única e exclusivamente fiscalizar o
trabalho do perito oficial, emitindo sua opinião quanto
ao laudo elaborado através do seu parecer técnico. 

Nota-se, portanto, que a opinião do assistente téc-
nico não é dotada de imparcialidade já que o mesmo é
auxiliar da parte que o indicou, e não do Juízo. 

Havendo nos autos uma perícia técnica, bem-
elaborada, por profissional competente, de confiança do
Juízo e não havendo justo motivo ou qualquer funda-
mento plausível que desabone o método utilizado pelo
expert ou qualquer outro aspecto do seu trabalho, não
tenho por que pautar minha decisão nas conclusões do
assistente técnico. 

Assim, considerando que a manifestação do assis-
tente técnico do autor não influirá na formação do meu
convencimento, tenho que prescindível o seu desentra-
nhamento. 

Por sua vez, quanto à prova pericial contábil pre-
tendida, também tenho que a decisão não merece reforma. 

Cabe ao magistrado, no uso do seu poder
instrutório, analisar as provas requeridas pelas partes,
verificando se são efetivamente necessárias à instrução
do feito, indeferindo, se for o caso, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias (art. 130, CPC). 

No caso dos autos, tenho que a perícia contábil
para a apuração do valor do fundo de comércio não
será necessária já que este não interferirá na fixação do
valor do aluguel. 

Feitas essas considerações, nego provimento ao
agravo retido. 

II. Da nulidade da sentença: violação do art. 125,
inciso I, do CPC. 
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Ao juiz cabe o importante dever de dirigir o proces-
so com imparcialidade, eficiência, coibindo severamente
os atos atentatórios à dignidade da Justiça e buscando,
sempre, a conciliação das partes. 

Tais poderes encontram-se previstos no art. 125 do
CPC, que assim dispõe: 

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, competindo-lhe: 
I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II - velar pela rápida solução do litígio; 
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade
da Justiça; 
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. (Incluído
pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.) 

Segundo o apelante, o inciso I do dispositivo legal
acima citado foi violado, na medida em que, apesar de
extemporânea a manifestação dos assistentes técnicos de
ambas as partes, o MM. Juiz a quo determinou o desen-
tranhamento, tão somente, da peça apresentada pelo
assistente do réu, mantendo nos autos a do assistente do
autor. 

Tal atitude, de fato, não respeita a isonomia entre
as partes, princípio pelo qual o magistrado deve zelar. 

No entanto, conforme mencionado, se a per-
manência do laudo do assistente técnico do autor nos
autos não interferiu e não interferirá no julgamento,
tenho que a violação do art. 125, inciso I, do CPC não
conduz à nulidade do provimento jurisdicional. 

Assim, rejeito a preliminar. 
III. Mérito. 
No mérito, tenho que a sentença proferida não

merece ser reformada. 
Independentemente de as cláusulas do contrato em

questão terem sido livremente pactuadas entre as partes,
respeitando-se a autonomia de vontade delas, a lei con-
fere tanto ao locador quanto ao locatário o direito de
rever judicialmente o valor do aluguel, com vistas a ade-
quá-lo ao preço de mercado, conforme o previsto no art.
19 da Lei nº 8.245/91: 

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após
três anos de vigência do contrato ou do acordo anterior-
mente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel,
a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. 

Basta que locador ou locatário comprove que o
valor do aluguel se encontra em desacordo com o preço
de mercado, para menor ou para maior, para que seja
cabível a ação revisional de aluguel. 

Isso foi exatamente o que restou provado nos
autos. O aluguel do imóvel descrito no contrato de f.
19/23 era de R$ 10.432,97 (dez mil quatrocentos e trin-
ta e dois reais e noventa e sete centavos). 

A perícia realizada nos autos (f. 210/229) avaliou
o imóvel em questão em R$ 512.743,43 (quinhentos e

doze mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e
três centavos). 

Tomando-se como base o valor do aluguel comer-
cial como sendo correspondente a 0,9% do valor do
imóvel, o perito concluiu que o preço de mercado do
aluguel do imóvel objeto da presente ação seria de R$
4.614,69 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e
sessenta e nove centavos). Tal conclusão foi integral-
mente acolhida pelo MM. Juiz de 1º grau e me parece a
mais acertada. 

Isso porque, para o cálculo do valor do aluguel
desse imóvel, especificamente no caso dos autos, foi
considerado, tão somente, o valor do imóvel. O fundo
de comércio não foi considerado na base de cálculo do
aluguel uma vez que, conforme o contrato firmado entre
as partes, o objeto da locação foi tão somente o imóvel.
E, com base na locação desse imóvel, na implantação
do posto de combustíveis, na construção da estrutura,
benfeitorias, acessões e na conseqüente exploração da
atividade comercial, com a contratação de fornecedores
e captação de clientes é que o locatário formaria o fundo
de comércio. 

Ou seja, o fundo de comércio existente é de titu-
laridade do próprio locatário que o criou, não podendo
o mesmo ser tomado como base para o cálculo do
aluguel. 

Não havendo qualquer outro elemento que influa
no preço do que restou apurado pelo perito, há que ser
mantida incólume a sentença proferida. 

IV. Conclusão. 
Feitas essas considerações, nego provimento ao 2º

recurso de apelação. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ MARCOS VIEIRA e BATISTA DE ABREU. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR, NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, À PRIMEIRA E
SEGUNDA APELAÇÃO.

. . .

Título de crédito - Endosso-mandato - Protesto -
Ação declaratória de inexistência de débito -
Cumulação com indenização por dano moral -

Banco - Ilegitimidade passiva - 
Conexão - Ausência

Ementa: Ação anulatória. Título de crédito. Endosso-
mandato. Ilegitimidade passiva.

- O endosso-mandato ou endosso-procuração não
transmite os direitos emergentes do título, nem transfere
a propriedade da cártula, mas simplesmente a sua
posse.
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- Não tem o endossatário legitimidade para figurar no
polo passivo da ação declaratória de nulidade de título
cumulado com perdas e danos, uma vez que age tão
somente na qualidade de mandatário do endossante.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0088..447700226655-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee aaddeessiivvaa:: VViivviiaannee
AAppaarreecciiddaa ddaa SSiillvvaa CCrruuzz - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) BBaannccoo BBrraaddeessccoo
SS..AA..,, 22ºº)) BBaannccoo SSaaffrraa SS..AA.. - AAppeellaaddooss:: CCaammpp HHoouussee CCMM
EEqquuiippaammeennttooss ddee SSeegguurraannççaa LLttddaa.. ee oouuttrrooss - RReellaattoorr::
DDEESS.. FFÁÁBBIIOO MMAAIIAA VVIIAANNII

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR DE
CONEXÃO, DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES PRIN-
CIPAIS E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2009. - Fábio Maia
Viani - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. FÁBIO MAIA VIANI - Cuida-se de apelações
interpostas por Banco Bradesco S.A. (1º), Banco Safra
S.A. (2º) e Viviane Aparecida da Silva Cruz (adesiva), da
sentença (f. 109/113), que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral ajuizada por esta contra
aqueles e Camp House CM Equipamentos de Segurança
Ltda., julgou procedente o pedido.

O Banco Bradesco S.A. (primeiro apelante), nas
suas razões (f. 119/128), argui, em preliminar, ilegitimi-
dade passiva, já que recebeu os títulos por endosso-
mandato. No mérito, alega que não restaram compro-
vados os pressupostos da responsabilidade civil; e o
valor da indenização, em todo caso, é excessivo.

Pretende, rejeitada a preliminar, seja o pedido jul-
gado improcedente.

A autora apelada, nas contrarrazões (f. 131/138),
pugna pelo não provimento do primeiro recurso. Já no
seu apelo adesivo (f. 140/146), alega que é irrisório o
valor da indenização arbitrado na sentença, pelo que
requer seja o mesmo majorado.

O Banco Safra S.A. (segundo apelante) argui pre-
liminar de conexão desta ação com a processada sob o
nº 0145.08.470267-2 e de ilegitimidade passiva, já que
recebeu os títulos por endosso-mandato. No mérito,
alega que não é a responsável pelos alegados danos;
não há prova de que tenha praticado ato ilícito; e o valor
da indenização deve ser fixado de acordo com os
parâmetros do STJ.

Pretende, rejeitada a preliminar, seja o pedido jul-
gado improcedente.

A autora apelada, nas contrarrazões (f. 173/182),
pugna pelo não provimento do segundo recurso.

Considerando a omissão da Magistrada quanto ao
requerimento de assistência judiciária (f. 11 e 15) e
estando o processo já na fase recursal, defiro à autora
semelhante benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nheço das apelações, ressalvando-se que das apelações
se tratará, conjuntamente, a seguir, em razão da identi-
dade das questões recursais.

Inexiste a alegada conexão entre esta ação e a que
corre sob o nº 0145.08.470267-2. Não são conexas, já
que os contratos e os protestos são diferentes. Ademais,
a mera semelhança de uma situação fática não induz a
conexão.

Rejeito a preliminar de conexão.
Os bancos não devem figurar no polo passivo

desta demanda. Apresentaram o título a protesto em
nome e por cumprimento do mandato outorgado pelo
credor. Com efeito, os títulos foram repassados ao banco
em decorrência de endosso-mandato, como comprovam
documentos juntados aos autos (f. 22/24 e 80/83).

Na qualidade de endossatário-mandatário, é parte
ilegítima para responder à ação declaratória de ine-
xistência de débito e/ou de reparação por danos, já que
a cobrança foi efetuada em nome e por conta do endos-
sante-mandante.

Como observa, a propósito, João Eunápio Borges:

Pelo endosso-mandato, o endossador visa apenas constituir
o endossatário, seu procurador. Ele é mero instrumento de
mandato, por ele nem se transfere a propriedade do título,
nem assume o endossatário, qualquer responsabilidade.
O endossatário, em tal caso, é mero representante do
endossador, agindo amigável ou judicialmente em nome
deste e não no seu próprio nome. A defesa oponível pelo
devedor, será a que tiver contra o endossador, e não a que
pudesse opor pessoalmente ao endossatário procurador
(Títulos de crédito. 2. ed. Rio de Janeiro:Forense, p. 78).

Não era outro o entendimento do extinto Tribunal
de Alçada de Minas Gerais:

Ação anulatória. Duplicata. Medida cautelar. Sustação de
protesto endosso-mandato. Banco. Ilegitimidade passiva.
Conta-corrente. Depósito. Dívida com a empresa.
Correlação. Ônus da prova. Art. 333, I, do Código de
Processo Civil. - Recebendo duplicata para cobrança sim-
ples, com endosso-mandato, o banco não adquire direitos
nem é passível de obrigações, pois continua praticando atos
por ordem do credor, não sendo, assim, parte legítima no
pólo passivo do processo pelo qual se visa à anulação da
cártula (TAMG - AC 0414500-2 - 16ª Câmara Cível - Rel.
Des. José Amancio - j. em 13.02.2004).

Os bancos (primeiro e segundo apelantes), portan-
to, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da
presente ação.
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Pelo exposto, dou provimento às apelações princi-
pais para, acolhendo preliminar, declarar a extinção do
processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva dos réus Banco Bradesco S.A. e Banco Safra
S.A.. Condeno a autora ao pagamento de custas do
processo, inclusive as do recurso, e honorários de advo-
gado, que arbitro em R$ 350,00 (CPC, art. 20, § 4º)
para o advogado de cada um dos apelantes principais,
cuja exigibilidade, porém, fica suspensa por ser benefi-
ciária da assistência judiciária.

No que tange ao valor da condenação por danos
morais, semelhante indenização é antes punitiva do que
compensatória, pois, se nenhum dinheiro compensa a
dor do ofendido, uma boa e exemplar indenização serve
ao menos de advertência contra a prática de condutas
similares.

Na espécie, o valor fixado na sentença (R$
7.000,00) atende a essa finalidade, já que está em con-
sonância com as especificidades do caso em concreto.

Pelo exposto, nego provimento à apelação adesiva.
Custas do recurso, pela apelante, cuja exigibili-

dade, porém, fica suspensa por ser beneficiária da
assistência judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES e
MOTA E SILVA.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR DE
CONEXÃO, DERAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
PRINCIPAIS E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
ADESIVA.

. . .

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
PARA CASSAR A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2009. - Otávio Por-
tes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. OTÁVIO PORTES - Conhece-se do recurso,
visto que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de sua admissibilidade. 

Trata-se de ação de revisão contratual proposta
por Joel José Portes em face do Banco Finasa S.A., ale-
gando que celebraram as partes contrato de financia-
mento, sendo cobrados pela instituição financeira encar-
gos contratuais abusivos, pelo que requer a sua revisão. 

O MM. Juiz de primeiro grau (f. 35/36), ao funda-
mento de que não foi apresentada qualquer situação
imprevisível pelo autor, não havendo vício no contrato,
que se traduz em ato jurídico perfeito, julgou extinta a
ação, na forma dos arts. 282, VI, 283 e 295, I, do CPC,
deixando de condenar a parte no pagamento das custas
processuais. 

Inconformado, apela Joel José Portes (f. 41/52),
alegando não possuir cópia do contrato a ser revisado,
havendo no mesmo diversas irregularidades e abusivi-
dades que devem ser objeto de apreciação do Judiciário.
Aduz ferir o contrato princípios de boa-fé, probidade e
função social, pugnando pela reforma da sentença e
pelo regular prosseguimento do feito. 

Não houve intimação para apresentação de con-
trarrazões. 

A propósito, insta salientar não ser possível se falar
em ato jurídico perfeito se o contrato foi firmado ao
arrepio da lei, prevendo obrigações iníquas que impossi-
bilitam seu regular e contínuo cumprimento pelo con-
tratante. 

Assim, registra-se que o contrato de fornecimento
de crédito, ora analisado, encontra-se subsumido às nor-
mas constantes da Lei 8.078/90, ordenamento jurídico
este que abriga os direitos do consumidor, mesmo em se
tratando de relação contratual travada entre uma institui-
ção financeira ou de crédito e um particular. 

Com efeito, a Lei 8.078/90, em seu art. 3º, § 2º,
estabelece que “serviço é qualquer atividade fornecida
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclu-
sive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista” (sem destaque no original), resultando, daí,
a aplicabilidade desse instrumento às relações credití-
cias, enquanto prestadoras de serviços e fornecedora de

Ação revisional de contrato - Cláusulas abusivas
- Revisão pelo Judiciário - Possibilidade - Boa-fé

- Função social do contrato

Ementa: Ação de revisão de contrato. Interesse.
Cláusulas abusivas. Boa-fé contratual. 

- É possível a revisão, pelo Poder Judiciário, das cláusu-
las abusivas constantes do contrato, em observância aos
princípios constantes do Código de Defesa do
Consumidor, bem como em atendimento aos princípios
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL nn°° 11..00770022..0088..447722441155-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: JJooeell JJoosséé PPoorrtteess -
AAppeellaaddoo:: BBaannccoo FFiinnaassaa SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. OOTTÁÁVVIIOO
PPOORRTTEESS 
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produtos, dos quais são consumidores finais os clientes
com quem firmam os mais diversos pactos, concernentes
aos negócios financeiros. 

Tem-se como certo, dessarte, que a entidade de
crédito se enquadra no conceito de “fornecedor”, uma
vez que obtém, ainda que indiretamente, con-
traprestação pelo pacto celebrado, assumindo, ex vi
legis, a postura de prestadora de serviços e fornecedora
de produtos, ficando sujeita às condições contratuais nos
limites impostos pela legislação consumerista, sendo que
o cliente, tomador do aludido crédito e de financiamen-
to, também compatibiliza com a extensão preconizada
pelo art. 29 deste mesmo diploma, e, assume o papel de
“consumidor”, encontrando-se protegido pelas práticas
antijurídicas que se verificarem no âmbito da relação
consumista. 

A propósito, elucida Cláudia Lima Marques
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3.  ed.,
p. 201/206) que: 

O conceito de consumidor, por vezes, se amplia, no CDC,
para proteger quem ‘equiparado’. É o caso do art. 29. Para
o efeito das práticas comerciais e da proteção contratual,
‘equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, deter-
mináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

É de se notar, que a atual estrutura de comerciali-
zação de bens e serviços tem como alvo grandes massas,
o que exige sejam formuladas condições negociais uni-
formes, cujo objetivo é não somente aumentar a fluência
e a rapidez da conclusão dos contratos, mas principal-
mente maximizar os lucros da empresa e assegurar sua
posição de superioridade econômica inerente ao sistema
capitalista, consoante anota Carlos Alberto da Mota
Pinto: 

O poder econômico, através do poder normativo de que
estes contratos são expressão, não persegue só finalidades
de racionalização, mas também de consolidação, reforço e
aproveitamento máximo da sua posição. É este aspecto das
coisas que explica o aparecimento de conseqüências injus-
tas, através da eliminação ou aligeiramento de riscos para a
empresa e da criação de despesas, encargos, restrições
gerais a suportar pelo utente singular (Revista Forense,
375/42). 

Especificamente no caso dos autos, tem-se que a
elaboração prévia e unilateral, pela parte requerida, das
cláusulas referentes ao termo firmado com o autor, nem
mesmo lhe fornecendo cópia do pactuado, possibilitan-
do-lhe direcionar o conteúdo da relação jurídica de
modo a transferir ao consumidor todo o risco do negó-
cio, comprometendo o justo equilíbrio entre as obri-
gações das partes, somente reforça sua posição de supe-
rioridade econômica e jurídica, “tornando-se a vontade
mera ficção, porque presume a falácia da igualdade”,
uma vez que “na sociedade moderna, a liberdade con-
tratual passou a ser unilateral” e “via de regra, a parte
economicamente mais forte impõe à outra as condições

de contratação, deixando-lhe apenas a alternativa de
pegar ou largar”, conforme lição de Adalberto
Pasqualotto (Revista de Direito do Consumidor, nº 6, p.
35), devendo o julgador observar essa realidade, não
ignorando os fatos empíricos que exigem sua intervenção
justa e sintonizada com o contexto atual. 

Cabe ao aplicador do direito impor limites aos
excessos e abusos do poder econômico privado, nos ter-
mos em que lhe permite a legislação vigente, garantindo
o justo equilíbrio de interesses estabelecido no ordena-
mento e evitando o agravamento da posição do con-
sumidor, de modo a impedir que lhe sejam transferidos
riscos que não lhe pertenciam ou que sejam reduzidos ou
excluídos seus direitos. 

Assim, advém das lições citadas in retro que há
permissibilidade jurídica em se rever as referidas cláusu-
las abusivas, em relação aos encargos, em virtude de o
contrato não ter outorgado ao devedor a oportunidade
de conhecer o percentual exato que deveria pagar, a títu-
lo de juros compensatórios, pelo uso do capital, sendo
que a variação da comissão de permanência não permi-
tia conhecer essa taxa, o que torna obscuro o contrato,
tendo, assim, o mutuário, sido levado a erro ao firmar
compromisso inexato e, ante a falta de clareza na avença
a uma das partes, abusiva se mostra essa contratação. 

Importante registrar, ainda, que a perfeição de
forma e parte no momento em que foi firmado o contra-
to não impede sua posterior revisão, tanto pela cons-
tatação do contratante de onerosidade excessiva, quan-
to pela sua impossibilidade financeira de continuar hon-
rando com os compromissos assumidos, sendo tais
condições supervenientes, imprevisíveis e excepcionais
que possibilitam a revisão do pacto de financiamento,
mormente para que sejam preservadas sua boa-fé, pro-
bidade e função social. 

Patente, portanto, o interesse da parte em procurar
o Judiciário para intervir na relação contratual firmada
com seu ex adverso, mostrando-se útil e necessário para
tanto o procedimento instaurado, donde se infere infun-
dada a sua prematura extinção. 

Não destoa a orientação deste Tribunal: 

Arrendamento mercantil. Ação revisional de contrato.
Interesse de agir reconhecido. Conexão e litispendência de
ações não configuradas. Possibilidade de revisão do contra-
to. Fato que não ofende o ato jurídico perfeito, em face da
nulidade da cláusula submetida ao exame do Judiciário.
Prestações reajustadas de acordo com a variação do dólar
norte-americano. Ausência de prova de captação de recur-
sos no exterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. - O
interesse processual é a necessidade de se recorrer ao
Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, inde-
pendentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.
Não se indaga se o pedido é legítimo ou ilegítimo, se é
moral ou imoral. Basta que seja necessário, isto é, que o
autor não possa obter o mesmo resultado por outro meio
extraprocessual. - Nos termos do disposto no art. 104 do
Código de Defesa do Consumidor, as ações coletivas não
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induzem litispendência para as ações individuais. - A revisão
contratual para a declaração de nulidade de cláusula nele
inserida não ofende o ato jurídico perfeito, pois não existe
perfeição no que é inegavelmente vedado pelo ordenamen-
to jurídico. - Nos contratos de alienação fiduciária, a ausên-
cia de prova de que houve captação de recursos no exterior
acarreta a nulidade da cláusula que atrela a correção mo-
netária das parcelas a serem pagas à variação cambial do
dólar norte-americano (TAMG, Apelação Cível 343704-3,
Rel. Juiz Mariné da Cunha, j. em 05.09.2001).

Ementa: Apelação. Revisão de cláusula. Contrato de cartão
de crédito. Interesse processual. Existência. Aplicação do
CDC. Juros. Limitação. Inocorrência. Cláusula. Mandato.
Validade. Capitalização de juros. Vedação. - Não há que se
falar em ausência de interesse processual quando se encon-
tra presente o binômio necessidade-utilidade do provimento
judicial, constituindo verdadeira negativa de prestação juris-
dicional impedir a parte de manejar ação revisional com o
intuito de ver declarada a ilegalidade de cláusulas que
entende abusivas. - Embora a doutrina dos contratos se
estruture no princípio da autonomia da vontade e da obri-
gatoriedade do cumprimento dos termos pactuados, por
força do princípio do pacta sunt servanda, tendo em vista a
função social que vem sendo dada aos contratos, buscando-
se um maior equilíbrio entre as partes, bem como em sendo
a relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor,
possível é a revisão pelo Poder Judiciário das cláusulas con-
sideradas abusivas. - [...] (TJMG, Apelação Cível
1.0024.00.075.113-1/001, Rel. Juiz Dídimo Inocêncio de
Paula, j. em 15.9.2005). 

Frise-se que a extinção do feito, com base em des-
cumprimento dos arts. 282 e 283 do CPC, deve ser pre-
cedida de intimação da parte para sanar eventual irre-
gularidade, na forma do art. 284, do mesmo diploma
legal. 

Necessário registrar, finalmente a possibilidade de
serem aplicadas ao caso as regras relativas à defesa do
consumidor em juízo, mormente no que se refere à inver-
são do ônus da prova, com intimação do banco para
trazer aos autos o contrato em discussão, bem como
possibilidade de aplicação dos arts. 355 e seguintes do
CPC, sendo amplamente deferido por este Sodalício,
ainda, o depósito em juízo de parcelas tidas como incon-
troversas entre as partes. 

Mediante tais considerações, desconstitui-se a sen-
tença, para que os autos retornem ao Juízo de origem,
com seu regular prosseguimento. 

Custas recursais, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES WAGNER WILSON e JOSÉ MARCOS VIEIRA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
PARA CASSAR A SENTENÇA. 

. . .

Cadeia pública - Interdição - Possibilidade -
Instalações inadequadas e superlotação -
Princípio da dignidade humana - Ofensa -

Desrespeito ao princípio da separação dos
Poderes - Não ocorrência

Ementa: Constitucional. Mandado de segurança. Cadeia
pública. Ausência de condições mínimas. Ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Interdição.
Possibilidade. Desrespeito ao princípio da separação dos
Poderes. Inocorrência. 

- Restando demonstrado, inequivocamente, que a cadeia
pública não reúne as condições mínimas necessárias ao
seu regular funcionamento, representando não só um
desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana bem como um perigo para toda a coletividade,
que se vê amedrontada com a possibilidade de novas
fugas, irretocável a atitude da autoridade coatora de
decretar a sua interdição. 

- Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a
atribuição de tal incumbência ao Poder Judiciário, ainda
que em hipóteses excepcionais, não configura qualquer
desrespeito ao princípio da separação dos Poderes, se e
quando os órgãos estatais competentes, por des-
cumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem, vierem a comprometer, com tal comportamen-
to, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura constitucional (ADPF
45). 

MMAANNDDAADDOO DDEE SSEEGGUURRAANNÇÇAA NN°° 11..00000000..0088..447799336677-
88//000000 - CCoommaarrccaa ddee JJooããoo MMoonnlleevvaaddee - IImmppeettrraannttee::
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee
DDiirreeiittoo ddaa 22ªª VVaarraa ddaa CCoommaarrccaa ddee JJooããoo MMoonnlleevvaaddee,,
DDeelleeggaaddoo ddaa 2277ªª DDeelleeggaacciiaa RReeggiioonnaall ddee PPoollíícciiaa CCiivviill -
RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª MMAARRIIAA EELLZZAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DENEGAR A SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - Maria Elza
- Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª MARIA ELZA - Trata o presente de mandado
de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Estado de Minas Gerais contra ato reputado ilegal prati-
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cado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
João Monlevade e pelo Delegado da 27ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, consistente em interditar par-
cialmente a cadeia pública local, de modo a impedir o
recolhimento de presos oriundos de outras comarcas, à
exceção de Rio Piracicaba e Alvinópolis, ambas locali-
zadas no Estado de Minas Gerais. 

Aduz o impetrante às f. 02/22-TJ que o Estado vem
realizando uma “excepcional ampliação do número de
vagas” nos estabelecimentos carcerários, dando efetivi-
dade, assim, ao princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. Ademais, arrazoa que a determinação
seria inexequível, ferindo assim a cláusula da reserva do
possível. Por fim, alega que a administração dos estabe-
lecimentos carcerários é incumbência do Poder
Executivo, não podendo o Judiciário interferir em tais
atribuições. 

Liminar deferida às f. 58/59-TJ, na qual também
decidiu o então Relator, pela exclusão do Delegado da
27ª Delegacia Regional de Polícia Civil do polo passivo
do presente writ. 

Informações prestadas pela autoridade coatora às
f. 65/70-TJ, nas quais aduziu que a interdição se deu de
maneira parcial, apenas e tão somente para proibir a
entrada de presos de outras comarcas. Ademais, alega
que tal decisão não invade a competência administrativa
do Poder Executivo, nem tampouco inviabiliza o sistema
prisional estadual. 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça às f.
91/97-TJ pela denegação da ordem pleiteada. 

Este o breve relato do necessário, passa-se a
decidir. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nhece-se do mandado de segurança impetrado. 

A Constituição da República, em seu art. 5º, LXIX,
garante à sociedade a impetração do mandado de segu-
rança para a proteção de direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exer-
cício de atribuições do Poder Público. 

Para a doutrina pátria: 

O mandado de segurança é uma ação constitucional, de
natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e
certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público (MORAES, Alexandre de.
Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2000, p. 153). 

Ele será emitido para proteger direito líquido e certo. Se não
houver tal direito a ser protegido ou segurado, não tem
razão para o mandado e, desse modo, não deve ele ser
outorgado. A proteção de direito líquido e certo constitui-se,
pois, em: a) finalidade do mandado de segurança e b) razão
de ser o mesmo pleiteado e concedido. Daí desdobrar-se
nos aspectos: a) de fundamento ou requisito básico para o
exercício da ação de mandado de segurança e b) de funda-

mento da sentença mandamental de segurança (PACHECO,
José da Silva. O mandado de segurança e outras ações cons-
titucionais típicas. 4. ed., São Paulo: RT, 2002, p. 112). 

Nesses termos, compete ao impetrante, para fins
de mandado de segurança, demonstrar o seu direito
líquido e certo, e a ilegalidade ou o abuso de poder
praticado por autoridade ou por agente de pessoa jurídi-
ca no exercício de atribuições do Poder Público. 

Conforme se depreende da análise dos documen-
tos acostados aos autos às f. 23/52-TJ, a presente ação
fora ajuizada com farta documentação, estando pre-
sentes as provas pré-constituídas necessárias. 

Nesse diapasão, conclui-se que o impetrante
logrou êxito na apresentação das provas documentais,
pré-constituídas, conforme se deve operar em sede de
mandado de segurança, não sendo necessária maior
dilação probatória para o deslinde do feito. 

Segundo o relatado, cinge-se o mérito da questão
à legalidade do ato praticado pela autoridade coatora,
consistente em interditar parcialmente a cadeia pública
local, de modo a se impedir o recolhimento de presos
oriundos de outras comarcas, à exceção de Rio
Piracicaba e Alvinópolis, ambas localizadas no Estado de
Minas Gerais. 

Sobre o tema, dispõe a Constituição da República,
em seu art. 5º, inciso XLIX, ser assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral. Tal garantia consti-
tucional deve ser interpretada como decorrência do
princípio da dignidade da pessoa humana, pedra basilar
do Estado Democrático de Direito. 

Ainda sobre as garantias mínimas que devem ser
asseguradas aos detentos, dispõe a Lei de Execução
Penal, qual seja a Lei 7.210/84, em seu art. 66: 

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 
[...] 
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais,
tomando providências para o adequado funcionamento e
promovendo, quando for o caso, a apuração de respon-
sabilidade; 
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal
que estiver funcionando em condições inadequadas ou com
infringência aos dispositivos desta Lei; 
[...] 

Em atendimento ao dispositivo legal, realizou a
autoridade coatora a inspeção no estabelecimento
carcerário relativo ao caso em epígrafe, na qual ficou
constatada, de maneira inequívoca, a ausência de
condições mínimas que assegurem a integridade física e
moral dos detentos. 

De acordo com o termo de inspeção constante às
f. 76/83-TJ, a cadeia pública da Comarca de João
Monlevade possui condições gerais de conservação
inadequadas, sendo que as instalações físicas do prédio
que abriga a cadeia pública local se encontram em esta-
do precário de conservação. 
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Ademais, ainda de acordo com o documento
supra, existem na cadeia pública presos provisórios abri-
gados conjuntamente com outros já condenados por
sentenças com o trânsito em julgado, bem como presos
primários e reincidentes abrigados conjuntamente, o que
contraria o disposto na Lei de Execução Penal. 

Tal fato decorre da notória superlotação do estabe-
lecimento, que atualmente abriga aproximadamente 137
(cento e trinta e sete) presos, quando a capacidade das
celas é para abrigar 37 (trinta e sete), o que torna impos-
sível a ressocialização dos detentos. 

Ainda de acordo com a inspeção realizada, a
cadeia pública não possui as condições adequadas à
existência humana, já que “a cadeia pública local
encontra-se em estado de absoluta precariedade, sobre-
tudo as suas instalações e estruturas físicas, valendo dizer
que a superlotação carcerária ainda é um dos grandes
problemas e preocupação das autoridades públicas
locais” (f. 79-TJ). 

Por fim, conforme se extrai da decisão que deter-
minou a interdição parcial do estabelecimento (f. 71/74-
TJ), quando da inspeção correicional, verificou-se a real
possibilidade de os detentos conseguirem perfurar as
paredes da cela, em razão da precariedade das
condições das mesmas. Corroborando tal assertiva,
destaca-se que, em fevereiro de 2008, pelo mesmo
motivo, ocorreu a fuga de 16 (dezesseis) detentos, que
fizeram um buraco na parede que dá acesso à quadra
do estabelecimento prisional durante o banho de sol. 

Ante o exposto, torna-se claro que a cadeia públi-
ca da Comarca de João Monlevade não reúne as
condições mínimas necessárias ao seu regular funciona-
mento, representando não só um desrespeito à dig-
nidade da pessoa humana, bem como um perigo para
toda a coletividade, em especial da região onde se
encontra a cadeia pública, que se vê amedrontada com
a possibilidade de novas fugas. 

A respeito da possibilidade de interdição de esta-
belecimentos prisionais que não possuem as condições
mínimas necessárias, já se manifestou este egrégio Tribu-
nal favoravelmente, senão vejamos: 

Ação civil pública. Cadeia pública. Interdição. Precariedade
do prédio. Inadequabilidade das instalações e superlotação.
Construção antiga e danificada. Comprometimento. Riscos
de fuga e de introdução de drogas e armas. Demonstração
suficiente. Liminar concedida. Manutenção. 
A pretensão cautelar de interdição de estabelecimento pri-
sional se encontra justificada se há laudo pré-constituído
pelo Ministério Público que demonstra a precariedade do
prédio da cadeia pública, inadequabilidade das instalações
e superlotação. Construção antiga e danificada, com forro
de madeiramento e telhado comprometidos e prédio em
condições que facilitam a introdução de drogas e armas,
além de facilitar fugas, demonstra falta de segurança, que
recomenda a medida. A desativação de cadeia e do serviço
público ali prestado é afeta à competência correcional do
Juiz da execução penal, que também assim agiu fundamen-

tadamente. (1.0034.03.008200-1/001. Rel.ª Des.ª Vanessa
Verdolim Hudson Andrade, j. em 23.08.05, DJ de
16.09.05.)

Constitucional e administrativo. Mandado de segurança.
Interdição de estabelecimento prisional. Ato administrativo
exarado pelo juiz da execução penal. Cabimento da impe-
tração. Direito líquido e certo não demonstrado. Denegação
da segurança. Inteligência do art. 61, VIII, da Lei
Complementar Estadual 59/2001 e art. 66, VIII, da Lei
Federal 7.210/1984. Para se utilizar da via sumária da ação
mandamental, o impetrante deve trazer prova incontrastável
dos fatos constitutivos de seu direito nos moldes a configurar
o direito líquido e certo para a concessão da segurança. A
manutenção de direitos básicos aos presidiários, como a
vida e a segurança, não depende de discricionariedade do
administrador, já que estão integralmente vinculados pela
Constituição Federal. Encontrando o ato atacado respaldo
expresso na lei, a ordem pleiteada deve ser denegada.
(1.0000.04.413137-3/000. Rel. Des. Dorival Guimarães
Pereira, j. em 28.04.05, DJ de 10.06.05.)

Dessa feita, em atendimento aos princípios consti-
tucionais aplicáveis ao caso, há de ser mantida a inter-
dição parcial do estabelecimento prisional. Negar efetivi-
dade aos referidos preceitos seria cometer um atentado
contra a ordem constitucional vigente, além de descon-
siderar os anos de evolução histórica até o recepciona-
mento e valoração dos direitos e garantias individuais. 

Doutrina nessa linha Raul Machado Horta: 

A recepção dos direitos individuais no ordenamento jurídico
pressupõe o percurso de longa trajetória, que mergulha suas
raízes no pensamento e na arquitetura política do mundo
helênico, trajetória que prosseguiu vacilante na Roma
Imperial e Republicana, para retomar seu vigor nas idéias
que alimentaram o cristianismo emergente, os teólogos
medievais, o protestantismo, o renascimento e, afinal, cor-
porificar-se na brilhante floração das idéias políticas e filosó-
ficas das correntes de pensamento dos séculos XVII e XVIII.
Nesse conjunto, temos as fontes espirituais e ideológicas da
concepção que afirma a precedência dos direitos individuais,
inatos, naturais, imprescritíveis e inalienáveis do homem.
Direitos oponíveis aos grupos, às corporações, ao Estado e
ao poder político. Direitos Individuais e Direitos Humanos,
identificados e incindíveis, pois o indivíduo, a pessoa, é,
ontologicamente, o ser humano (Direito constitucional. 4.
ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 213).

Cediço é que tais garantias, como todas aquelas
constitucionalmente asseguradas, não hão de ser inter-
pretadas de maneira absoluta. Nesse sentido, dispõe a
própria Constituição da República, em seu art. 2º, serem
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário indepen-
dentes e harmônicos entre si, tratando, inclusive, tal
assertiva, de cláusula pétrea. 

Desse modo, a exceção do mecanismo de freios e
contrapesos, também constitucionalmente previsto e cujo
objetivo de contrabalançar as funções estatais, visa asse-
gurar a existência do próprio Estado Democrático de
Direito, sendo vedada a interferência de um Poder sobre
os demais. 
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Nesse prisma, é cediço que ao Poder Judiciário, no
exercício da função jurisdicional, não se atribui a prer-
rogativa de interferir na Administração Pública em
relação à discricionariedade de seus atos, sob pena de
ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A ele se
reserva o controle de legalidade dos atos de adminis-
tração, sem que disso decorra a interferência na gestão
pública. 

Todavia, não se vislumbra no caso em tela qual-
quer ofensa ao princípio citado. Na espécie, a atitude da
autoridade coatora busca tão somente dar efetividade e
cumprimento aos direitos fundamentais, que são, con-
forme sabido, de eficácia plena. 

Certo é que vivemos uma fase histórica do Direito
em que resta patente a ascensão dos princípios, estando
eles dotados de alta carga axiológica e dimensão ética,
aos quais os intérpretes têm atribuído ampla eficácia
jurídica e aplicabilidade direta e imediata. E, ao con-
trário das regras, que normalmente expressam relatos
objetivos, descritivos de determinadas condutas e
aplicáveis a um conjunto delimitado de situações, os
princípios expressam valores a serem preservados ou fins
públicos a serem realizados, sem especificar, portanto, a
conduta a ser seguida. 

É o que leciona o eminente constitucionalista Luís
Roberto Barroso, ao analisar o papel do intérprete do
direito diante de tal quadro em que vige o alto grau de
aplicabilidade dos princípios, no qual se mostra inade-
quado o método tradicional de aplicação do Direito pelo
qual se realiza uma subsunção do fato à norma e se pro-
nuncia a conclusão. Em suas palavras: 

A idéia de uma nova interpretação constitucional liga-se ao
desenvolvimento de algumas fórmulas originais de realiza-
ção da vontade da Constituição. Não importa em desprezo
ou abandono do método clássico - o subsuntivo, fundando
na aplicação de regras - nem dos elementos tradicionais de
hermenêutica: gramatical, histórico, sistemático e teleológi-
co. Ao contrário, continuam eles a desempenhar um papel
relevante na busca de sentido das normas e na solução de
casos concretos. Relevante, mas nem sempre suficiente.
[...] 
Princípios [...] expressam valores a serem preservados ou fins
públicos a serem realizados. Designam, portanto, ‘estados
ideais’, sem especificar a conduta a ser seguida. A atividade
do intérprete aqui será mais complexa, pois a ele caberá
definir a ação a tomar. E mais, em uma ordem democrática,
princípios frequentemente entram em tensão dialética, apon-
tando direções diversas. Por essa razão, sua aplicação de-
verá se dar mediante ponderação: o intérprete irá aferir o
peso de cada um, à vista das circunstâncias, fazendo con-
cessões recíprocas. Sua aplicação, portanto, não será no
esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circuns-
tâncias representadas por outras normas ou por situações de
fato. (Temas de direito constitucional. Tomo III. São Paulo:
Renovar, 2005, p. 81-83.) 

E os direitos e garantias fundamentais, cuja pro-
teção foi destacada pela Constituição da República, têm

as mesmas características dos princípios, na medida em
que atuam como uma forma de concretização do princí-
pio da dignidade da pessoa humana. Como tais, encon-
tram-se eventualmente em colisão com os demais princí-
pios constitucionais e também entre os próprios direitos
fundamentais em razão do pluralismo vigente em uma
sociedade democrática, em que são preservados diver-
sos interesses e valores. 

Em razão do princípio da unidade da Constituição,
inexistindo hierarquia entre os diversos princípios consti-
tucionais, o intérprete, ao deparar em um caso concreto
com a existência de dois ou mais direitos fundamentais
que, se aplicados de maneira ampla e integral, mostram-
se contrários à solução da demanda, deve lançar mão
do método da ponderação de interesses, de modo a
aplicar aquele princípio preservando o máximo de cada
um dos valores em conflito, realizando um juízo apto a
tornar prevalente aquele que importe a menor lesão ao
outro, sem, contudo, extirpá-lo ou esvaziá-lo em seu
sentido. 

A propósito, o voto do Ministro Celso de Mello no
julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 3.540/DF,
pautado em abalizada doutrina (DJ de 03.02.06): 

Isso significa, portanto, Senhor Presidente, que a superação
dos antagonismos existentes entre princípios e valores consti-
tucionais há de resultar da utilização de critérios que permi-
tam, ao Poder Público (e, portanto, aos magistrados e tri-
bunais), ponderar e avaliar, hic et nunc, em função de deter-
minado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta,
qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada
a situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto - tal
como adverte o magistério da doutrina na análise da deli-
cadíssima questão pertinente ao tema da colisão de direitos
(SARMENTO, Daniel, A ponderação de interesses na
Constituição Federal, p. 193/203, Conclusão, itens nº 1 e nº
2, 2000, Lumen Juris; BARROSO, Luís Roberto. Temas de
direito constitucional. Renovar, 2001, p. 363/366;
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais
na Constituição Portuguesa de 1976, item nº 2, 1987,
Almedina, p. 220/224; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito
constitucional, item nº 3, 5. ed., 1991, Almedina, p. 661;
FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos, item nº 8.3,
Fabris Editor, 1996; STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de
direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade,
Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 139/172; BARROS,
Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o con-
trole de constitucionalidade das leis restritivas de direitos
fundamentais, Conclusão, 2. ed., Brasília Jurídica, p. 216,
v.g.) -, a utilização do método da ponderação de bens e
interesses não importa em esvaziamento do conteúdo essen-
cial dos direitos fundamentais, dentre os quais avulta, por
sua significativa importância, o direito à preservação do
meio ambiente. 
Isso demonstra a relatividade de todos os direitos previstos,
pois, diante do caso concreto, podem eles ceder espaço à
aplicação de outro valor igualmente protegido pelo ordena-
mento jurídico, de acordo com a técnica da ponderação de
interesses, a respeito da qual se manifesta Barroso: 
‘A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de
decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos
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quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo quan-
do uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas
de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas’
(ob. cit., p. 91).

Cumpre destacar nesse ponto que não constitui a
presente decisão um desrespeito ao princípio da sepa-
ração dos Poderes. Conforme já fundamentado, em
atendimento ao princípio da unicidade da Constituição,
o ordenamento jurídico deve ser interpretado de maneira
sistêmica, notadamente quando se tratar da tensão entre
direitos fundamentais e princípios constitucionais. 

Nessa linha, Fredie Didier: 

Fenômeno que não raramente acontece na hermenêutica
constitucional é o da constatação da tensão entre direitos
fundamentais e/ou princípios constitucionais. Enquanto a
desarmonia entre normas infraconstitucionais se resolve por
técnicas hermenêuticas mais singelas, o conflito de normas
constitucionais, em razão da sua magnitude, requer do intér-
prete/aplicador um cuidado redobrado. Isto porque todas as
normas constitucionais hão de gerar efeitos, presumindo-se
todas em estado de perfeita harmonia, aptas a serem inter-
pretadas e aplicadas do modo mais pleno e eficaz (Curso de
direito processual civil. 10. ed., Salvador: Jus Podivm, 2008,
v. 1,  p. 35).

Dessarte, inexistindo norma capaz de solucionar a
tensão entre princípios e garantias constitucionais, deve
a decisão judicial assegurar a maior efetividade possível
às normas constitucionais em análise, decidindo, no
caso concreto, qual deverá sobressair. Tal análise deverá
pautar-se, sobretudo, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo o magis-
trado, quando da análise da questão e após uma pon-
deração de interesses, delimitar a aplicação das normas. 

Valiosa nesse sentido a lição de Karl Larenz: 

A amplitude com que a jurisprudência dos tribunais faz uso
deste método explica-se, especialmente, pela ausência de
uma delimitação rigorosa das hipóteses normativas destes
direitos, a não indicação de notas distintivas, em relação,
por exemplo, ao que é exigível. Os direitos, cujos limites não
estão fixados de uma vez por todas, mas que em certa medi-
da são abertos, móveis, e, mais precisamente, esses princí-
pios podem, justamente por esse motivo, entrar facilmente
em colisão entre si, porque a sua amplitude não está de
antemão fixada. Em caso de conflitos, se se quiser que a paz
jurídica se restabeleça, um ou outro direito (ou um dos bens
jurídicos em causa) tem que descer até certo ponto perante
o outro ou cada uma entre si. A jurisprudência dos tribunais
consegue isto mediante uma ponderação dos direitos ou
bens jurídicos que estão em jogo conforme o peso que ela
confere ao bem respectivo na respectiva situação
(Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 110). 

Desse modo, tem-se que a atitude da autoridade
coatora não configura um desrespeito ao princípio da
separação dos Poderes nem tampouco uma indevida

ingerência do Poder Judiciário nas funções constitu-
cionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se,
em verdade, de uma mera aplicação dos preceitos cons-
titucionais aplicáveis ao caso. 

Também nessa linha o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, conforme se extrai da decisão da ADPF
nº 45, de relatoria do Ministro Celso de Mello, ementa-
da no que interessa: 

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excep-
cionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando
os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encar-
gos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a com-
prometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade
de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatu-
ra constitucional. 

E ainda, afastando a possibilidade do uso da
cláusula da reserva do possível como forma de se obsta-
culizar a efetividades das garantias constitucionais, dispôs:

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade
financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artifi-
cial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir,
desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ - ressal-
vada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível -
não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitu-
cionais, notadamente quando, dessa conduta governamen-
tal negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um
sentido de essencial fundamentalidade. 

Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa ao
princípio da separação dos Poderes, esposado no art. 2º
da Constituição da República. 

Por fim, salienta-se que o ato praticado pela autori-
dade coatora não é inexequível, nem tampouco acar-
retará um colapso do sistema prisional estadual. Isto,
pois, de acordo com a decisão de f. 26/28-TJ, a autori-
dade coatora determinou, tão somente, a interdição par-
cial da cadeia pública local no sentido de que a mesma
não receba presos oriundos de outras comarcas. 

Portanto, ante a fundamentação exposta no pre-
sente voto, há de ser denegada a segurança. 

Diante do exposto, com respaldo no princípio da
obrigatoriedade da fundamentação dos atos jurisdi-
cionais (art. 93, inciso IX, da Constituição Brasileira) e no
princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do
Código de Processo Civil), além da legislação invocada
no corpo deste voto, denega-se a segurança. 

Isento de custas o impetrante nos termos do art.
10, inciso I, da Lei Estadual 14.939/03. 
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DES. NEPOMUCENO SILVA - De acordo. 

DES. MAURO SOARES DE FREITAS - De acordo. 

DES. BARROS LEVENHAGEN - De acordo. 

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Aquiesço à tese
esposada pela Relatora, Des.ª Maria Elza, principal-
mente pela circunstância de que o ato judicial atacado
pelo presente mandado de segurança não determinou a
interdição total da cadeia pública da Comarca de João
Monlevade, mas sim o impedimento de que a ela sejam
enviados presos de outras comarcas - exceto Rio
Piracicaba e Alvinópolis, que não possuem cadeia pú-
blica. 

Ademais, o permissivo de tal ato judicial encontra-
se previsto na norma do art. 66, inciso VIII, da LEP - Lei
de Execuções Penais, que assim dispõe, verbis: 

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 
[...]
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal
que estiver funcionando em condições inadequadas ou com
infringência aos dispositivos desta Lei. 

Com tais considerações, denego a segurança, nos
termos do voto proferido pela Relatora. 

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA. 

. . .

AAccóórrddããoo

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

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009. - Maurício
Barros - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MAURÍCIO BARROS - Trata-se de agravo de
instrumento interposto pelo Município de Juiz de Fora
contra decisão proferida nos autos da ação de cumpri-
mento de obrigação de fazer, ajuizada por Maria Luiza
de Lemos Pinto contra o recorrente, para fornecimento
do suplemento alimentar Nutrini Standard para a filha da
agravada, que deferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela e determinou ao agravante o forneci-
mento do suplemento requerido, nos termos do
receituário de f. 11, às expensas do SUS (f. 46/48).

Argui o agravante, em preliminar, a ilegitimidade
ativa da agravada, que pleiteia, em nome próprio, em
favor da filha. No mérito, alega que não há prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte
autora; que o insumo pedido não integra nenhuma lista
de dispensação de medicamentos; que a distribuição de
receitas é atribuição do Poder Executivo; que o SUS
disponibiliza tratamento para pacientes desnutridos nos
Centros de Referência em Terapia Nutricional; que o
fornecimento de insumos para a terapia nutricional é
feito pela própria unidade que presta a assistência aos
seus doentes; e que a falta de prova de ter passado a
filha da agravada por uma dessas unidades faz ausente
a verossimilhança de suas alegações. Pede o provimento
do agravo (f. 02/13).

Conforme despacho de f. 74, foi mantido o inde-
ferimento do efeito suspensivo, pelo Desembargador
Plantonista Eduardo Andrade.

A agravada não ofereceu contraminuta (f. 76).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer

de f. 78/84, opinou pelo não provimento do agravo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso.
Preliminar de ilegitimidade ativa.
Não prospera a preliminar erigida pelo agravante,

uma vez que o objeto da lide é o resguardo do direito à
vida, com dignidade, de uma pessoa absolutamente
incapaz e com reclames de urgência.

Nesse contexto, perde sentido a exigência formal
de que o pedido se desse na forma da incapaz repre-
sentada pela mãe, pelo fato de daí não se obter nenhum
resultado diverso daquele que se poderá obter na
demanda conforme proposta.

Extinguir o presente feito, por carência de ação,
seria, numa ponderação que nada teria de ponderada,

Obrigação de fazer - Fornecimento de insumo ali-
mentar - Legitimidade ativa - Tutela antecipada -

Requisitos preenchidos

Ementa: Ação para fornecimento de insumo alimentar.
Legitimidade ativa. Antecipação dos efeitos da tutela.
Presença dos requisitos.

- No contexto da urgência de uma ação para forneci-
mento de insumo alimentar a pessoa absolutamente
incapaz, que sofre de quadro neurológico, acompa-
nhado de grave desnutrição, extinguir a ação por ilegi-
timidade ativa da mãe, que a representa, afigurar-se-ia
sobrepor a exigência de formalidade à tutela do direito
à vida, o que não é tolerado pelo Direito.

- Presentes os requisitos legais, defere-se a antecipação
dos efeitos da tutela para a concessão de insumo ali-
mentar de que depende a vida do paciente.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00114455..0088..448866778899-
77//000011 - CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAggrraavvaannttee:: MMuunniiccííppiioo
ddee JJuuiizz FFoorraa - AAggrraavvaaddaa:: MMaarriiaa LLuuiizzaa ddee LLeemmooss PPiinnttoo -
RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURRÍÍCCIIOO BBAARRRROOSS
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Reintegração de posse - Falecimento - Herdeiro
necessário - Posse indireta - Esbulho -

Comprovação

Ementa: Reintegração de posse. Netos que moravam
com a avó, por períodos determinados. Falecimento.
Herdeiro necessário. Posse indireta. Esbulho comprovado.

- A proteção possessória está condicionada à demons-
tração da existência da posse anterior e do esbulho,
sendo que a ausência desses elementos inviabiliza o
deferimento da proteção reclamada por meio da ação
de reintegração por ausência dos requisitos previstos no
art. 927 do CPC.

- Para caracterizar a posse do herdeiro, basta o faleci-
mento, e, estando presentes nos autos elementos que
insinuam a residência do réu no imóvel após o faleci-
mento de sua avó, comprovado está o esbulho.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00550088..0077..000033001199-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPiirraannggaa - AAppeellaannttee:: GGeerraallddoo JJoosséé PPiinnttoo
MMaarrttiinnss MMeennddeess - AAppeellaaddoo:: JJoosséé SSiillvvéérriioo HHoorrttaa MMaarrttiinnss -
LLiittiissccoonnssoorrtteess:: JJeessuuss SSoobbrreeiirraa MMaarrttiinnss ee oouuttrroo - RReellaattoorr::
DDEESS.. FFRRAANNCCIISSCCOO KKUUPPIIDDLLOOWWSSKKII

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de junho de 2009. - Francisco
Kupidlowski - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Pressupostos
presentes. Conheço do recurso.

Contra sentença que, na Comarca de Piranga -
Vara Única -, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para reintegrar José Silvério Horta Martins na
posse do imóvel descrito na exordial, surge o presente
apelo interposto por Geraldo José Pinto Martins Mendes,
arguindo ilegitimidade ativa dos autores, o qual mora no
imóvel há 40 anos e que sua avó, já falecida, lhe havia
doado o imóvel.

Ressalta que José Silvério jamais exerceu posse
sobre o imóvel, portanto não preenche os requisitos da
ação possessória, esperando assim pelo provimento do
recurso.

De acordo com o apelante, os autores são partes
ilegítimas para figurar no polo ativo da presente deman-

privilegiar o formalismo em detrimento do direito à vida,
o que contrariaria o Direito.

Rejeito a preliminar.
Mérito.
Sem adentrar a matéria de fundo, que tem momen-

to e sede processual própria para a sua apreciação,
cabe apenas, no presente recurso, verificar se estão pre-
sentes os requisitos essenciais para o deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela.

Não servem de contra-argumento, nas ações para
fornecimento de medicamento, alegações fundadas em
distribuição de competências dentro do Sistema Único de
Saúde. Perante o cidadão, a competência é do Estado,
como uma entidade única, sendo-lhe lícito acionar
aquele que lhe estiver ou parecer mais próximo ou mais
acessível. Entre as esferas governamentais, resolve-se a
questão por meio de repasses de recursos ou outras
compensações.

Interessa ao Direito que seja resguardado o bem
jurídico tutelado pela Constituição, cujas ações no senti-
do de sua proteção são por ela consideradas como de
relevância pública (art. 197).

Além disso, determina a Constituição Federal, no
art. 30, VII, a competência municipal para “prestar, com
cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população”.

A fundamentação, a meu ver, é relevante, pois os
documentos juntados às f. 23/24 mostram que a filha da
agravada sofre doença neurológica acompanhada de
desnutrição crônica, contando com 20 (vinte) anos de
idade e pesando apenas quinze quilos, pelo que neces-
sita da dieta especial (que é administrada por gastrosto-
mia), por não tolerar a dieta habitual, com o agrava-
mento do quadro pela predisposição a infecção de
repetição, tendo apresentado dois quadros de infecção
generalizada em seis meses. Os documentos de f. 29/35
confirmam a declaração médica.

Por outro lado, o direito à saúde, previsto no art.
196 da Constituição Federal, é integral e não pode ser
restringido. Ademais, o fornecimento do insumo requeri-
do, pelo que dos autos consta, a princípio, afigura-se
imprescindível para a manutenção da vida da filha da
recorrida.

Enfim, existente prova inequívoca apta a convencer
da verossimilhança da alegação, deve ser mantida a
antecipação.

Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo.
Custas, ao final.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ANTÔNIO SÉRVULO e SANDRA FONSECA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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da porque eles efetivamente não se encontram na posse
e administração dos bens deixados pelo de cujus, e
assim a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Sobre a preliminar de ilegitimidade ativa:
Inocorrente, pois a abertura da sucessão se dá com

o óbito e com ela nascem os direitos e deveres dos
herdeiros para com os bens deixados pelo falecido. É o
que dispõe o art. 1.784 do Código Civil de 2002. 

Assim sendo, qualquer herdeiro tem legitimidade
para postular em juízo a defesa da posse de bens deixa-
dos pelo de cujus, que esteja sofrendo algum tipo de
ameaça, independentemente de abertura de inventário.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça:

[...] um dos herdeiros, ainda que sem a interveniência dos
demais, pode ajuizar demanda visando à defesa da herança,
seja o seu todo, que vai assim permanecer até a efetiva par-
tilha, seja o quinhão que lhe couber posteriormente. [...].
(REsp nº 36700/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. em 14.10.96, DJ de 11.11.96, p. 43.713.)

Rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a sentença é elogiável e não

merece retoques.
Os autores alegam que tiveram esbulhada a posse

do imóvel descrito na inicial, uma vez que o réu, após se
instalar no mesmo, recusa-se a deixá-lo amigavelmente,
residindo ali desde janeiro de 2007.

Para a ação de reintegração de posse, há que se
provar a posse anterior, o esbulho e a perda da posse.

Ernane Fidélis dos Santos ensina: “A posse, passível
de proteção possessória, deve ser aquela de que houve
prova do fato da posse anterior (Dos procedimentos
especiais do Código de Processo Civil. 3. ed., 1999, v.
6, p. 123)”.

O art. 927 do Código de Processo Civil disciplina:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Ao contrário do que entende o apelante, a herança
se transmite aos herdeiros e testamentários desde o
falecimento, e, assim, estes adquirem a posse indireta de
todos os bens que compõem o acervo hereditário, sendo
desnecessária a apreensão física da coisa e a intenção
de dono.

Nesse sentido:

[...] para caracterizar-se a posse do herdeiro, basta o faleci-
mento, sendo irrelevante perquirir-se do animus ou do cor-
pus. O herdeiro pode valer-se dos interdictos para a defesa
de sua posse (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de

Andrade. Código Civil comentado e legislação extravagante.
3 ed., São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 608).

Apesar da alegação recursal de que o apelante
reside no imóvel há 45 anos, não há prova nos autos.
Inversamente a esta afirmação, as testemunhas ouvidas
em juízo informaram que nenhuma das partes (nem
autores nem réu) realmente exerceu a posse do imóvel
enquanto Dona Rita era viva, pois os netos moraram
com a avó por determinados períodos, sempre com
aquiescência dela. Revela-se, portanto, nunca ter havido
por parte deles o exercício de forma autônoma e inde-
pendente dos poderes inerentes ao domínio.

Nos últimos dias de sua convalescença, Dona Rita
(mãe do 1º autor e avó dos demais) foi residir em casa
de parentes, e o apelante passou a residir em seu imó-
vel, contudo, não há provas de que houve consentimen-
to, estando configurado o esbulho.

Segundo De Plácido e Silva, esbulho é:

[...] ato violento, em virtude do qual é uma pessoa despoja-
da (desapossada), contra sua vontade, daquilo que lhe per-
tence ou está em sua posse, sem que assista ao violentador,
qualquer direito ou autoridade, com que possa justificar o
seu ato [...] (Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, v. 2, D-I, 1975).

E

[...] A ação de reintegração de posse é manejada naquelas
situações em que o possuidor é despojado da posse contra
sua vontade, tipificando-se o esbulho. Na reintegratória
temos posse atualmente perdida, cuja restituição o possuidor
precedente persegue, insurgindo-se contra o possuidor que
esbulhou. O objetivo é buscar a posse pedida, repondo o
possuidor no estado ou condição que gozava na posse,
retornando-se ao estado primitivo [...]. (Curso de direito civil
- direito das coisas. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, vol. 3, p. 81.
Obra de autoria do Doutor em Direito Civil pela UFMG e
Advogado Marco Aurélio S. Viana.)

Nesse sentido, o aresto recente deste Tribunal:

Agravo de instrumento. Liminar em reintegração de posse.
Transmissão hereditária. Imóvel comum. Litisconsórcio ativo.
Desnecessidade. Confirmação da posse e do esbulho com
menos de ano e dia. Deferimento. - A abertura da sucessão
dá-se com o óbito, e qualquer herdeiro tem legitimidade
para postular individualmente em juízo a defesa da posse de
bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de
ameaça, independentemente de abertura de inventário.
Confirmados a posse anterior e o esbulho com menos de
ano e dia, através da notificação, presentes os pressupostos
para a concessão da liminar pleiteada (TJMG, Apelação nº
1.0309.08.024864-9/001, Rel. Des. Luciano Pinto, julgada
em 19.02.09 e publicada em 13.03.2009).

E, como o 1º autor é herdeiro necessário, reivindi-
cando a posse do bem, não há como acolher o pleito
recursal.
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Com o exposto, nego provimento à apelação.
Custas do recurso, pelo apelante, isento.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CLÁUDIA MAIA e NICOLAU MASSELLI.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

sação à vítima e punição ao responsável, devendo-se
evitar, por outro lado, que se converta em fonte de
enriquecimento sem causa.

- Uma vez que o valor da indenização fixado pelo magis-
trado a quo é adequado para reparar a dor moral sofri-
da pelos autores, não há se falar em sua minoração.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00446600..0011..000055442244-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee OOuurroo FFiinnoo - AAppeellaanntteess:: CCoonnddoommíínniioo EEddiiffíícciioo
OOuurroo VVeerrddee ee oouuttrroo - AAppeellaaddooss:: SSeebbaassttiiããoo FFoonnsseeccaa ee
oouuttrraa - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDUUAARRDDOO MMAARRIINNÉÉ DDAA CCUUNNHHAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
RETIDO. REJEITAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA; ACOLHER, EM PARTE, PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA PARA EFETUAR O DECOTE; REJEITAR
PREJUDICIAL E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2009. - Eduardo
Mariné da Cunha - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Cuida-se
de ação de indenização proposta por Sebastião Fonseca
e Neusa Fonseca em face de Condomínio do Edifício
Ouro Verde e Sotogel - Sociedade Técnica de
Engenharia Civil Ltda., alegando serem proprietários do
imóvel localizado na Avenida Ciro Gonçalves nº 80.
Afirmaram que o proprietário do terreno vizinho, Juvenal
Braga, celebrara contrato de parceria com a Construtora
Sotegel para edificação de um prédio de quinze andares.

Explicaram que a obra se encontrava em fase adi-
antada, tendo causado sérios danos ao seu imóvel, que
era utilizado para fins residenciais e comerciais. Em vir-
tude de tais fatos, não mais conseguiram alugá-lo, espe-
cialmente em virtude do risco de queda de materiais.
Disseram que a obra ocasionou perda da privacidade de
quem ocupasse o imóvel.

Afirmaram que os réus apenas haviam concordado
em remendar as trincas das paredes e o piso da casa.
Pediram fossem estes condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais, morais e pelos lucros
cessantes, no valor de R$ 600,00 mensais.

Na audiência, os réus contestaram a demanda,
alegando, preliminarmente, nulidade da citação e
impossibilidade jurídica do pedido. Disseram que a cons-
trutora tomou todas as medidas necessárias para que a
obra fosse realizada com total respeito às normas técni-

Indenização - Danos causados a imóvel - Obra no
prédio vizinho - Construtora e dono da obra -
Responsabilidade objetiva e solidária - Dano

material - Dano moral - Comprovação -
Ilegitimidade passiva - Dever de indenizar -
Prescrição quinquenal - Não ocorrência -

Sentença ultra petita - Decote do excesso

Ementa: Ação de indenização. Danos causados a imóvel
em decorrência de obra no prédio vizinho. Respon-
sabilidade objetiva e solidária da construtora e do dono
da obra. Danos materiais e morais comprovados.
Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Dever de in-
denizar verificado. Prescrição quinquenal. Inocorrência.
Sentença ultra petita. Decote do excesso.

- A análise das condições da ação deve ser realizada in
statu assertionis, com base na narrativa realizada pelo
autor na petição inicial.

- Em se concluindo que o autor é o possível titular do
direito sustentado na inicial, bem como que o réu deve
suportar a eventual procedência da demanda, estará
consubstanciada a condição da ação relativa à legitimi-
dade das partes.

- De acordo com o antigo Código Civil, prescreve em
cinco anos a ação por ofensa ou danos causados ao
direito de propriedade, contado o prazo da data em que
se deu a mesma ofensa ou dano.

- A responsabilidade da construtora e do dono da obra
pelos danos causados ao imóvel vizinho é solidária e
objetiva.

- Para que se condene alguém ao pagamento de inde-
nização por dano moral, é preciso que se configurem os
pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que
são o dano, o ato ilícito do agente e o nexo de causali-
dade entre a atuação deste e o prejuízo.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixa-
do com razoabilidade, de modo a servir como compen-
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cas e de segurança. Aduziram que os autores não per-
mitiam a entrada em seu imóvel, nem sequer para que
fossem efetuados reparos.

Alegaram que os requerentes haviam sofrido ape-
nas diminuição temporária do potencial financeiro do
imóvel, em virtude de múltiplos fatores, especialmente da
falta de reforma. Afirmaram que, em momento algum,
agiram de modo ilícito e que não se encontravam con-
figurados os requisitos para sua responsabilização, quer
por dano moral, quer pelo de ordem material.

Realizada prova técnica, apresentadas alegações
finais, a Juíza julgou parcialmente procedente a deman-
da, condenando os réus a pagarem a quantia de R$
87.200,00, a título de danos materiais, e de doze
salários mínimos, a fim de reparar os danos morais.

Os autores aviaram embargos declaratórios, que
foram providos, condenando-se os requeridos ao paga-
mento dos honorários do perito e também do assistente
técnico dos autores.

Inconformados, os réus interpuseram apelação,
pleiteando, preliminarmente, a anulação do processo, a
partir da perícia, por não terem sido as partes comuni-
cadas da realização da prova técnica. Observaram que
o perito elaborou o laudo sem os dados técnicos impres-
cindíveis e os documentos necessários, que considerou
“presumidamente inexistentes”, baseando-se, assim, nas
informações colhidas junto ao mestre de obras e nas
observações de ordem visual. Disseram que isso levou a
conclusões equivocadas, como o erro de considerar
necessário o rebaixamento do lençol subterrâneo para a
realização da fundação do prédio. Explicaram que
havia, nos autos, seus endereços, para que pudessem ser
convocados para acompanhar a realização da perícia.

Afirmaram que a sentença deveria ser reformada,
por conter julgamento ultra petita, visto que os autores
não haviam pleiteado a condenação dos réus ao paga-
mento do valor a ser gasto com a demolição e recons-
trução do imóvel.

Argumentaram que a quantia de R$ 87.200,00 era
excessiva, pois a casa dos apelados foi construída há
sessenta anos e se encontrava em péssimo estado de
conservação, não se tendo demonstrado que estivesse
em boas condições, antes do início da construção do
prédio. Observaram que a sentença os condenou a
pagar o valor de uma construção bem maior do que o
preço do imóvel dos autores e que muitas empresas
aceitavam prestar serviço de demolição apenas em troca
do material restante, que pudesse ser aproveitado.

Sustentaram que não havia danos morais a serem
indenizados, mormente porque os apelados jamais ha-
viam residido no imóvel objeto da lide. Pediram fosse
provido o apelo.

Nas contrarrazões, os apelados bateram-se pela
confirmação da sentença.

No julgamento da apelação, este eg. Tribunal aco-

lheu a preliminar suscitada pelos réus e declarou a nuli-
dade do processo, a partir da f. 131, inclusive, determi-
nando o retorno dos autos ao Juízo primevo, a fim de
que nova prova técnica fosse produzida, intimando-se
previamente as partes para acompanhá-la.

Os autos retornaram à primeira instância, vindo
aos autos o novo laudo pericial às f. 618/650.

Os autores manifestaram-se sobre o laudo, e os
réus apresentaram o parecer de seu assistente técnico.

Em face da intempestividade do parecer do assis-
tente técnico dos réus, o Juiz determinou o seu desen-
tranhamento dos autos, o que ocasionou a interposição
de agravo retido. Aduziram os então agravantes que o
parecer ajudaria a elucidar vários aspectos da demanda,
não esclarecidos pelo laudo oficial. Afirmaram que o
parecer não foi entregue no prazo de dez dias, por se
tratar de trabalho complexo e de difícil confecção.
Defenderam o contraditório, a ampla defesa e a busca
da verdade real.

Foram ouvidas quatro testemunhas, em audiência;
as partes apresentaram memoriais, e os autos foram
conclusos para sentença.

O Juiz julgou procedentes os pedidos iniciais, con-
denando os réus a pagarem indenização por danos
morais, no valor de R$ 7.500,00, para cada um dos
autores; lucros cessantes, referentes aos aluguéis que
deixaram de receber, no valor de R$ 600,00 mensais, no
período de 10.05.1997 a 18.01.2007; indenização
pela casa depredada, no importe de R$ 74.000,00;
indenização pela desvalorização do terreno, calculada
em R$ 15.912,00, e ressarcimento das despesas com a
demolição do imóvel, fixadas em R$ 9.250,00.

Inconformados, os réus apelaram, requerendo,
preliminarmente, a análise do agravo retido, interposto
contra a decisão que determinou o desentranhamento
do parecer do assistente técnico, por ter sido apresenta-
do intempestivamente.

Levantam preliminar de ilegitimidade passiva da
Sotegel - Sociedade Técnica de Engenharia Civil Ltda.,
pois quem executou a fundação para a construção do
prédio foi a empresa Arcos Arquitetura Construções
Ltda., contratada diretamente pelo Condomínio do
Edifício Ouro Verde. 

Arguem preliminar de nulidade da sentença, por
considerá-la ultra petita, quanto à sua condenação ao
pagamento de indenização para demolição e recons-
trução de imóvel e, ainda, pela desvalorização do ter-
reno.

Suscitam prejudicial de prescrição quinquenal, com
fulcro no inciso IX do § 10 do art. 178 do CC/1916,
uma vez que as obras de sondagem do solo e fundações
se encerraram em julho de 1995 e a presente ação só foi
ajuizada em 12.11.2001.

Sustentam que não há nexo causal entre os danos
verificados no imóvel dos apelados e a construção do
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prédio do condomínio apelante. O parecer do seu assis-
tente técnico comprovaria isso. As anomalias observadas
no imóvel dos apelados são decorrentes da falta de
manutenção e abandono total por parte dos proprie-
tários. A edificação dos apelados tem mais de 50 anos,
é simples e possui vícios de construção. Além disso, a
casa foi abandonada, não recebeu manutenção e ficou
sob a guarda de vadios e vândalos. A rua onde está
localizada a casa dos autores é rota de veículos pesados,
sujeitando o imóvel a vibrações intensas. Por outro lado,
a construção do edifício iniciou-se em 1995 e teve seus
projetos previamente aprovados pela prefeitura, obten-
do-se, ao final, o respectivo habite-se. Dessa forma, não
há falar em irregularidade da construção.

Alegam que os danos morais não restaram com-
provados, tratando-se de meros aborrecimentos. Os
lucros cessantes também não foram demonstrados,
sendo certo que o aluguel mensal de R$ 600,00 para o
imóvel dos autores não condiz com a realidade.

Insurgem-se, também, contra o valor apurado para
demolição e reconstrução da casa e pedem o provimen-
to do recurso.

Contrarrazões às f. 750/771.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Agravo retido.
Os réus insurgem-se contra a decisão que determi-

nou o desentranhamento do parecer do seu assistente
técnico, por ter sido apresentado intempestivamente.

A irresignação não prospera. Isso porque os réus
não observaram o prazo de dez dias, previsto no pará-
grafo único do art. 433 do CPC, para oferecimento do
parecer de seu assistente técnico. Esse fato, aliás, não é
negado pelos ora agravantes.

A propósito da matéria dos autos, o autorizado
processualista Ernane Fidélis dos Santos (Manual de
direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, v.1, p.
450) doutrina:

Na perícia comum, o perito deverá apresentar o laudo em
cartório no prazo fixado pelo juiz, mas, de qualquer forma,
pelo menos vinte dias antes da audiência de instrução e jul-
gamento (art. 433), o que importa dizer que, se a audiência
estiver marcada com prazo inferior, deverá ser adiada. Mais
prático, portanto, que se designe audiência sempre após a
realização da perícia.

Prossegue:

Apresentado o laudo, as partes são intimadas da apresen-
tação. A partir de tal intimação, abre-se para os assistentes
técnicos oportunidade para apresentação de seus pareceres.
Os pareceres dos assistentes técnicos deverão ser apresenta-
dos no prazo comum de dez dias, independentemente de
intimação (art. 433, parágrafo único), o que equivale a dizer
que, se não forem apresentados, o processo prossegue nor-
malmente.

No sentido de ser preclusivo o prazo, tem decidido
o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

O prazo de que dispõe o assistente técnico para juntada de
seu parecer é preclusivo, de modo que, apresentado extem-
poraneamente, deve ser ele desentranhado (STJ, 4ª T., REsp
58.211/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 19.8.97,
deram provimento, v.u., DJU de 29.9.97, p. 48.209).

Recurso especial. Processual civil. Perito. Parecer. Assistente
técnico. Apresentação intempestiva da manifestação. Prazo
preclusivo. Desentranhamento. Inteligência do art. 433,
parágrafo único, do CPC.
1. O prazo de que dispõe o assistente técnico para juntada
do parecer é preclusivo, cuja apresentação extemporânea
impõe o seu desentranhamento. Precedentes: REsp
792.741/RS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, DJ de
25.10.2007; REsp 800.180/SP, Rel. Ministro Jorge
Scartezzini, DJ de 08.05.2006; REsp 299.575/MG, Rel.
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 15.12.2003.
2. Recurso especial desprovido (REsp 918121/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008,
DJe de 17.12.2008).

O direito processual moderno, embora seja avesso
a certos rigorismos, não pode ser também liberal, de
modo a abrir mão de certos princípios, como o da
preclusão.

Vê-se que os agravantes alegaram que o atraso
quanto à apresentação do parecer se justifica em face da
complexidade do trabalho técnico. Contudo, não
cuidaram de requerer, a tempo e modo, a dilação do
prazo. Além disso, não há qualquer prova de justo
impedimento para a prática do ato, conforme disposto
no art. 183 e §§ do CPC.

Desse modo, tenho que o MM. Juiz a quo decidiu
com o habitual acerto.

A decisão hostilizada não é teratológica, nem
ofende a lei ou a Constituição, estando, pelo contrário,
em total consonância com as normas processuais.

Como ensina E. D. Moniz de Aragão:

A lei não tolera é que o ato seja praticado depois de expira-
do o prazo; há que sê-lo, sempre, no momento adequado,
facultado, quando admissível, antecipá-lo. Vencido o prazo,
porém, impossível praticar validamente o ato processual.
Tratando-se de prazo peremptório, as partes não têm qual-
quer disponibilidade; não o podem reduzir nem encompridar
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. 2, p. 92).

O art. 181 do CPC permite a prorrogação do
prazo dilatório (fixado por norma dispositiva, como a
presente), somente se as partes estão de comum acordo,
o que não se verifica na hipótese em análise, valendo
destacar que ao Juiz cumpre velar pela celeridade
processual.

Portanto, como a decisão agravada se encontra
correta, nego provimento ao agravo retido.

Apelação.
Preliminar de ilegitimidade passiva da Sotegel -

Sociedade Técnica de Engenharia Civil Ltda.
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A ré Sotegel - Sociedade Técnica de Engenharia
Civil Ltda. aduz não ser parte legítima para responder ao
presente feito, pois quem executou a fundação para a
construção do prédio foi a empresa Arcos Arquitetura e
Construções Ltda., contratada diretamente pelo con-
domínio réu.

Relativamente à legitimidade passiva, é preciso ve-
rificar como a doutrina tem conceituado tal condição da
ação:

A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito
à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subje-
tiva da ação, como diz Buzaid. A ação somente pode ser
proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma
prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se
exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um
desses requisitos, há carência de ação por ausência de legi-
timatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm
o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a
juízo através da ação. São eles, portanto, os únicos legiti-
mados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito
de ação (MARQUES, José Frederico. Instituições de direito
processual civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1966,
v. 2, p. 41).

A terceira condição do direito de ação é a qualidade para
agir, legitimidade ou legitimação para agir (legitimatio ad
causam). O autor deve ter título em relação ao interesse que
pretende seja tutelado. Por outras palavras, o autor deverá
ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com
relação ao réu. Assim, a legitimação para agir em relação
ao réu deve corresponder à legitimação para contradizer
deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa; aqui, legiti-
mação passiva (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas
de direito processual civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1977,
v. 2, p. 146).

A análise das condições da ação deve ser realiza-
da in statu assertionis, com base na narrativa realizada
pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o
autor é o possível titular do direito sustentado na inicial,
bem como que o réu deve suportar a eventual pro-
cedência da demanda, estará consubstanciada a
condição da ação relativa à legitimidade das partes.

No caso em exame, os autores afirmam que os
danos causados ao seu imóvel decorreram de ato negli-
gente da Sotegel - Sociedade Técnica de Engenharia
Civil Ltda., que não tomou os devidos cuidados quanto
à escavação, estaqueamento e fundação da obra para
construção do prédio vizinho.

Nessa linha, sendo a conduta ilícita imputada à ré
Sotegel - Sociedade Técnica de Engenharia Civil Ltda., é
ela parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Se
ela é ou não efetivamente responsável pelos danos ale-
gados na inicial, a matéria é de mérito, devendo, como
tal, ser decidida.

Rejeito, portanto, a preliminar.
Preliminar de nulidade da sentença ultra petita.
Os réus consideram a sentença monocrática ultra

petita, uma vez que os condenou ao pagamento de inde-

nização para demolição e reconstrução do imóvel dos
autores e, ainda, pela desvalorização do respectivo ter-
reno, sem que tais verbas fossem objeto da inicial.

Assiste-lhes parcial razão.
Sobre os limites da lide, o eminente

Desembargador Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra
Manual de direito processual civil (3. ed. Saraiva, 1994,
p.160-161), doutrina:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto,
com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido
deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por
conclusão. Tais fatos são o que se chama ‘fato e fundamen-
tos jurídicos do pedido’ (art. 282, III). Fundamento jurídico
do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conse-
qüência do fato que provoca a conclusão do pedido.

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz
julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa
julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso
concreto (art. 468).

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir
além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra
petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor
não fez (sentença extra petita).

Ainda a respeito da adstrição do juiz ao pedido da
parte, trago à baila a lição de Amaral Santos:

A sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do
autor, nos limites em que este formulou. Afastando-se desses
limites, a sentença decide extra ou ultra petita.

Ora, ao juiz cabe compor a lide “nos limites do
pedido do autor e da resposta do réu” (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Processo de conhecimento. 3. ed.
Rio de Janeiro: Forense, p. 550).

A sentença hostilizada condenou os réus ao paga-
mento de indenização por danos morais e materiais.
Estes últimos relativos às despesas com a demolição e
reconstrução do imóvel, lucros cessantes e indenização
pela desvalorização do terreno.

Da leitura atenta da petição inicial, verifico que,
efetivamente, não há pedido relativo à indenização pela
desvalorização do terreno, motivo pelo qual tal conde-
nação deve ser decotada da sentença.

No entanto, quanto às demais verbas indeniza-
tórias, todas elas constaram da peça inicial, se não,
vejamos.

Os pedidos de letras h e i, de f. 21, referem-se à
indenização por danos morais e lucros cessantes.

Nos danos materiais, incluem-se, além dos lucros
cessantes, os danos emergentes verificados no imóvel,

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 187



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009188

cujo pedido de reparação restou compreendido na letra
c, de f. 20, quando os autores pleitearam a apuração do
prejuízo pela perícia técnica: “a nomeação de perito
judicial para levantamento dos danos causados no imó-
vel dos autores”.

Contudo, diante da impossibilidade de recupe-
ração da casa, outra opção não restou, senão a sua
demolição e posterior reconstrução, conforme previsto
na exordial, in verbis:

Para a recuperação da região afetada do imóvel, deman-
dará técnicas construtivas sofisticadas, cujo custo não justifi-
ca para o imóvel em questão, devendo este ser periciado
para se avaliar a necessidade ou não de sua demolição (f.
06).

Dessarte, o decisum deve ser considerado ultra
petita, somente no que tange à condenação dos réus ao
pagamento de indenização pela desvalorização do ter-
reno dos autores.

Por tais razões, acolho, em parte, a preliminar de
nulidade da sentença, para decotar a condenação rela-
tiva à desvalorização da área, no valor de R$
15.912,00.

Prejudicial de prescrição.
Os réus arguíram prejudicial de prescrição quin-

quenal, com fulcro no inciso X do § 10 do art. 178 do
CC/1916.

Com efeito, aplicável à espécie em exame a regra
prevista no antigo Código Civil, segundo a qual pres-
creve, em cinco anos, “a ação por ofensa ou dano cau-
sados ao direito de propriedade; contado o prazo da
data em que se deu a mesma ofensa ou dano”.

Isso porque os danos para os quais os autores
reclamam indenização decorreram das obras realizadas
pelos réus em terreno vizinho ao seu, obras essas que se
iniciaram entre os anos de 1994 e 1995 (f. 67), estando,
em 2002, já em fase de acabamento (f. 189). Portanto,
os fatos narrados na inicial se deram todos antes da
entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003),
assim como o ajuizamento da ação, que data de
09.11.2001 (verso da contracapa).

Contudo, o termo inicial da prescrição, indicado
pelos réus (julho de 1995), não pode ser considerado.

É que os danos verificados no imóvel dos autores
não se deram em um único momento, mas durante toda
fase de construção, que, conforme se viu, em 2002,
ainda estava em fase de acabamento. Nessa linha, não
há se falar em prescrição da pretensão dos autores,
requerida em 2001.

Por tal motivo, rejeito a prefacial de prescrição.
Mérito.
Trata-se de ação em que se busca a reparação por

danos materiais e morais ocasionados pela construção
de edifício em terreno vizinho ao dos autores.

Sobre a responsabilidade por danos a vizinhos,
impõe-se destacar a doutrina do ilustre Desembargador
paulista Carlos Roberto Gonçalves:

Os danos causados aos vizinhos hão de ser ressarcidos por
quem der origem a eles e por quem aufere os proveitos da
construção. A jurisprudência pátria tem reconhecido a
responsabilidade solidária do construtor e do proprietário,
admitindo, porém, a redução da indenização quando a obra
prejudicada concorreu efetivamente para o dano, por inse-
gurança ou ancianidade. O proprietário, porém, tem ação
regressiva contra o construtor, se os danos decorreram de
imprudência, negligência e, especialmente, imperícia de sua
parte.
A responsabilidade solidária decorre da simples nocividade
da obra, independentemente de culpa de qualquer deles
(Direito civil brasileiro. 4. ed. ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
vol. 4, p. 276-277). 

Valiosos, também, os ensinamentos de Sérgio
Cavalieri Filho:

É comum, durante a construção, aparecerem rachaduras e
abalos estruturais nos prédios vizinhos em razão de escava-
ções no terreno ao lado e vibrações do estaqueamento;
quedas de materiais e outros objetos atingem transeuntes;
desabamento de marquise e até do próprio prédio fere e
mata pessoas etc.
Inexistindo relação jurídica precedente entre o construtor e os
terceiros eventualmente prejudicados pelo fato da cons-
trução, a sua responsabilidade é extracontratual em todos
esses eventos comuns nas edificações. Essa responsabilidade
decorre da lei e independe de culpa do construtor, bastando
para a sua caracterização a relação de causalidade entre o
dano e a construção. Somente o fortuito externo, causa
inteiramente estranha à construção, poderá excluí-la.

Prossegue:

Atente-se, todavia, a que a responsabilidade do construtor
não afasta a responsabilidade do dono da obra, que aufere
os proveitos da construção [...].
O contrato de construção, qualquer que seja a sua modali-
dade, é res inter alios para a vítima. Repetimos que não lhe
compete averiguar, nem demonstrar que o dano sofrido pelo
fato da construção resultou de imperícia do construtor ou de
falta de cautela do proprietário ao escolhê-lo. Ambos
exercem atividade que põe risco à coletividade em geral. O
que solidariza e vincula o proprietário e o construtor pela
reparação do dano sofrido por terceiro é, objetivamente, a
lesão decorrente do fato da construção, fato, este, proveitoso
tanto para o dono da obra como para quem a executa com
fim lucrativo (Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 299-300).

Como se viu, a responsabilidade da construtora
Sotegel - Sociedade Técnica de Engenharia Civil Ltda. e
do dono da obra, o Condomínio do Edifício Ouro Verde,
pelos danos causados aos autores vizinhos, por fato da
construção do prédio, é solidária e objetiva, ou seja,
independe da demonstração da culpa.

Vale aqui ressaltar que a alegação da Sotegel, no
sentido de que a responsabilidade pelos danos narrados
pelos autores deve ser imputada à empresa Arcos
Arquitetura Construções Ltda., pois foi ela quem prestou
os serviços de fundação, não procede.
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Isso porque, embora os serviços tenham sido con-
tratados pelo dono da obra, no caso, o Condomínio do
Edifício Ouro Verde, pelos documentos de f. 69 e 71,
verifica-se que houve participação direta da Sotegel -
Sociedade Técnica de Engenharia Civil Ltda. na negocia-
ção e escolha da empresa encarregada de realizar as
fundações, sendo certo que tal serviço era indispensável
e fundamental para o início do trabalho que seria exe-
cutado pela construtora. Assim sendo, deve a construto-
ra responsabilizar-se pelos danos decorrentes dos
serviços de fundação, uma vez que não atentou para os
danos que as fundações estavam ocasionando ao imó-
vel vizinho: não procurou evitá-los, minimizá-los ou re-
pará-los. Por outro lado, nas palavras do ilustre profes-
sor já citado, Sérgio Cavalieri Filho, “quem aufere os
cômodos suporta os ônus”.

Demais disso, como já afirmado anteriormente, os
danos verificados no imóvel dos autores não decor-
reram, exclusivamente, dos serviços de fundação, mas
também de diversos outros problemas ocorridos durante
todo o desenvolver da execução da obra.

Sustentam os réus que não há nexo causal entre os
danos verificados na casa dos autores e a construção do
prédio vizinho.

Mas não é isso que restou comprovado nos autos.
A perícia técnica deixou claro que todas as anomalias
encontradas na casa dos autores foram desencadeadas
pelas obras dos réus:

9. Quais os tipos de anomalias encontradas no prédio do Sr.
Sebastião Fonseca?
Resposta: Trincas e fissuras (causadas por pressões estrutu-
rais), infiltrações e umidade (a obra do Edifício não tomou as
medidas adequadas ao construir), afundamento do piso
(aconteceu e está acontecendo pelo fato da umidade das
goteiras e calhas danificadas não darem à água o destino
adequado), madeiramento com defeito (apodrecimento já
adiantado provocado pelas goteiras que a inadequação dos
métodos construtivos causou pela falta de proteção) telhado
quebrado (causado pela queda de materiais de construção
utilizados durante a obra do Edifício), rede elétrica e hidráuli-
ca (totalmente destruídas pelo abandono ao longo dos
anos), janelas, portas e vitrôs (totalmente danificados) e
vidros quebrados (em todas as janelas) (f. 627/628).

As hipóteses levantadas pelos réus, de que os
danos verificados são decorrentes da idade avançada da
construção dos autores, da sua simplicidade, de defeitos
na reforma ou do trânsito intenso de veículos na rua em
que está localizada a casa, foram devidamente descar-
tadas pelo perito oficial, conforme resposta dada por ele
aos quesitos de nº 2 a 12, formulados pelos réus
(635/640).

Malgrado o parecer do assistente técnico dos réus
tenha sido desentranhado dos autos, o laudo oficial é
claro e conclusivo quanto às causas da deterioração do
imóvel dos autores, inexistindo quaisquer outras circuns-
tâncias que possam colocá-lo em dúvida.

Comentando os arts. 436 e 437 do CPC, esclare-
cendo o verdadeiro alcance do princípio da não
adstrição ao laudo, explica o mestre Moacyr Amaral
Santos que o julgador apenas poderá deixar de basear
sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais
provas presentes nos autos indiquem, com segurança,
que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo
experto:

[...] por não estar vinculado às conclusões do laudo, não
decorre possa o juiz arbitrariamente repeli-las, mas insta que
mui fortes razões tenha, e perfeitamente justificadas, para
deixar de acatá-las. Vem a propósito lição de Lessona, citan-
do Stoppato, conforme a qual não se deve presumir que ‘um
juiz culto, inteligente e sábio negue aquilo que se acha cien-
tífica e logicamente demonstrado, ou que repila o que esti-
ver iniludivelmente assegurado, ou se subtraia arbitraria-
mente aos resultados de conhecimentos específicos, quando
a estes correspondam os fatos (Comentários ao Código de
Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 331-332).

Ao contrário do que tentam dar a entender os réus,
o estado atual de abandono do imóvel dos autores foi
ocasionado não por vontade ou descuido dos proprie-
tários, mas pelas obras do prédio vizinho, que, inclusive,
levaram o então inquilino, Sr. Nacim Scaff Júnior, a desis-
tir da locação, no ano de 1997. É o que ele confessou
em depoimento prestado na audiência de instrução e jul-
gamento:

[...] que o depoente deixou o imóvel dos autores por conta
da construção do prédio referido nestes autos, vizinho ao
imóvel que alugava; que, diante da construção, ocorria
muita poeira no imóvel, além de o mesmo tremer com cons-
tância; que também o fundo do imóvel chegou a se romper,
além de trincas nos muros; por tais motivos, o depoente não
teve mais condições de permanecer no imóvel [...] (f. 685).

Nesse ponto, vale ressaltar que os lucros cessantes,
decorrentes da não locação do imóvel, após o início das
obras do prédio vizinho, restaram devidamente compro-
vados, pelo depoimento do ex-locatário, assim como o
valor do aluguel, de R$ 600,00, para utilização de todo
o imóvel, isto é, em sua área residencial e comercial.

O valor do aluguel, de R$ 600,00, é corroborado
pelo digno perito oficial, que apurou o quantum após
pesquisa junto às imobiliárias locais (f. 620/621).

Da mesma forma, as despesas para demolição e
reconstrução da casa foram devidamente apuradas e
calculadas pelo perito oficial (f. 620), não se mostrando
excessivas, como alegado pelos réus, sem qualquer
suporte probatório.

No que tange ao dano moral, a sua reparabilidade
ou ressarcibilidade 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.
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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 pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afir-
mando que não é possível, em sociedade avançada como a
nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor
dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral (cfr.
DIAS, Aguiar. A reparação civil. Tomo II, p. 737).

Importante ter-se sempre em vista a impossibili-
dade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídi-
co da grandeza dos que integram 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 ressarcibilidade do
dano moral a influência da indenização, 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 ofen-
sor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém
uma ensancha de reparação da afronta [...] (autor citado,
Instituições de direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, v.
2, p. 235).

E acrescenta:

na ausência de um padrão ou de uma contraprestação 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).

No caso sub judice, os danos morais restaram devi-
damente comprovados, pois inúmeros e sérios foram os
problemas que a obra dos réus lhes causou, chegando a
ponto de terem que abandonar o imóvel, não podendo
dele fazer qualquer uso, durante o longo período que até
hoje se estende.

Até mesmo o direito à privacidade foi violado, uma
vez que, de acordo com o laudo pericial, a obra do con-
domínio não respeitou o recuo mínimo obrigatório entre
os imóveis, fazendo com que diversas janelas ficassem
voltadas para a casa dos autores, em uma distância
muito pequena (f. 623).

Não se trata, portanto, de mero dissabor.
Este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes

brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação
dos valores das indenizações.

Sobre esta matéria, Humberto Theodoro Júnior
observa que:

[...] nunca poderá o juiz arbitrar a indenização do dano
moral, tomando por base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalên-
cia com qualquer padrão financeiro, há uma universal

recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos
dos tribunais, no sentido de que ‘o montante da indenização
será fixado eqüitativamente pelo Tribunal’ (Código Civil
Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra R. Limongi
França, a advertência segundo a qual ‘muito importante é o
juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério’
(Reparação do dano moral. RT 631/36) (Dano moral. São
Paulo: Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 44).

Oportuna também a lição de Maria Helena Diniz:

[...] o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as cir-
cunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devi-
da, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente,
por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária
do dano moral é um misto de pena e satisfação compen-
satória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo
uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionan-
do uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais
ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu
sofrimento (A responsabilidade civil por dano moral, Revista
Literária de Direito, ano II, nº 9, p. 9, jan./fev. 1996).

É preciso ter sempre em mente que a indenização
por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de
exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado,
nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor,
servindo-lhe, apenas, como compensação pela dor
sofrida.

Dessarte, entendo que o montante de R$
7.500,00, arbitrado pelo Magistrado a quo, para cada
um dos autores é adequado para a hipótese em exame,
não se justificando a redução pretendida pelos
apelantes.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo
retido; rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva; aco-
lho, em parte, a preliminar de sentença ultra petita, para
efetuar o decote, conforme exposto alhures; rejeito a
prejudicial de prescrição e nego provimento ao recurso.

Custas recursais, pelos apelantes.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES IRMAR FERREIRA CAMPOS e MÁRCIA DE
PAOLI BALBINO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
RETIDO. REJEITARAM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA; ACOLHERAM, EM PARTE, PRELIMINAR DE
SENTENÇA ULTRA PETITA PARA EFETUAR O DECOTE;
REJEITARAM PREJUDICIAL E NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

. . .
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Ação civil pública - Poluição sonora e atmosféri-
ca - Meio ambiente - Dano comprovado -

Indenização devida - Cerceamento de defesa -
Não ocorrência

Ementa: Apelação cível. Ação civil pública. Cerceamento
de defesa inocorrente. Poluição sonora e atmosférica.
Dano ao meio ambiente comprovado. Indenização de-
vida. Recurso não provido.

- O cerceamento de defesa ocorre quando o órgão judi-
cial impede a produção de prova necessária e perti-
nente.

- O julgamento antecipado da lide, sem produção de
prova requerida e que deixou de ser produzida por inér-
cia da parte, não configura cerceamento de defesa.

- O meio ambiente sadio é direito de todos e patrimônio
da humanidade, e a responsabilidade pela reparação de
dano ao meio ambiente é objetiva.

- A pessoa jurídica que exerce atividade em local
impróprio e causa poluição sonora, atmosférica e
impactos no solo e nas edificações danifica o meio ambi-
ente, tornando-se responsável pela respectiva
reparação.

Apelação conhecida e não provida, mantida a sentença
que acolheu em parte a pretensão inicial, rejeitada uma
preliminar. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002277..0022..001100445533-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeettiimm - AAppeellaanntteess:: CCaannppaacckk EEmmbbaallaaggeennss
MMeettáálliiccaass ddoo BBrraassiill LLttddaa.. ee oouuttrraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAAEE-
TTAANNOO LLEEVVII LLOOPPEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Caetano
Levi Lopes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço do recurso
porque presentes os requisitos de admissibilidade. 

O apelado aforou esta ação civil pública ambien-
tal contra as apelantes Canpack - Embalagens Metálicas

do Brasil Ltda. e Intermeson Comercial Ltda. Asseverou
que a apelante Intermeson tem como atividade a pro-
dução de ferragens para eletrificação e telecomuni-
cações, e a recorrente Canpack fabrica latas. Afirmou
que ambas utilizam maquinário pesado que causa
poluição sonora, vibrações geradoras de impacto no
solo e nas edificações, além de poluição atmosférica ori-
unda da utilização de produtos químicos. Acrescentou
que as apelantes estão localizadas em local impróprio
para o tipo de atividade, de acordo com o Plano Diretor
do Município de Betim. Pugnou pela cessação das ativi-
dades mencionadas e o pagamento de indenização
pelos danos causados. 

A apelante Intermeson Comercial Ltda. contestou a
ação, às f. 647/666, confirmando a inexistência de
alvará de localização e funcionamento e atribuindo a
falta à morosidade da Administração. Afirmou que tam-
bém não tem licença ambiental por falta de documen-
tação necessária, entre elas, o alvará mencionado.
Negou a responsabilidade pela reparação de danos por
ausência de culpa e inexistência de comprovação de
danos. 

A apelante Canpack - Embalagens Metálicas do
Brasil Ltda., na contestação de f. 686/700, afirmou que
as vistorias foram realizadas sem observância ao princí-
pio da ampla defesa e devido processo legal. Atribuiu a
responsabilidade pela localização ao Município, afirmou
que tem licença de localização e funcionamento e está
aguardando a concessão de licença ambiental requerida
em 29.04.02. Negou ser responsável pelos danos men-
cionados. Pela r. sentença de f. 1.070/1.080, a preten-
são foi parcialmente acolhida. 

Preliminar. 
As apelantes entendem ter havido cerceamento de

defesa capaz de ensejar nulidade da sentença, porque
foi proferido julgamento antecipado da lide sem a pro-
dução de prova pericial e testemunhal requeridas. 

O cerceamento de prova ocorre quando a parte
tem o legítimo interesse em produzi-la e fica impedida
pelo órgão judicial. As partes não podem ser obrigadas
a produzir provas ou impedidas para tanto. Se desejarem
provar os fatos, devem contar com a colaboração do
juiz. A respeito, ensina Moacyr Amaral Santos em Prova
judiciária no cível e no comercial, 5. ed., São Paulo:
Saraiva, 1983, v. 1, p. 288: 

Na execução das provas, a interferência das partes é regula-
da, conforme o sistema processual adotado. Mas, em regra,
em qualquer sistema, não se deve obrigar nem se deve
impedir a participação dos litigantes. 
‘Com obrigá-los a intervir na formação das provas, com-
plicar-se-ia o processo e aumentar-se-iam as despesas. A
intervenção das partes, além disso, no sentido de melhor
assegurar a veracidade das testemunhas ou dos peritos, é
coisa de puro interesse privado. 
Vedar a intervenção das partes seria contrariar o princípio da
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publicidade da instrução e poderia tornar legitimamente sus-
peita, aos olhos das mesmas, a formação da prova.’
[Lessona]. 
Mesmo no sistema fundado no princípio dispositivo, a prova,
visando, como visa, à descoberta da verdade, é executada,
conquanto com a interferência prevalecente dos litigantes,
em presença e com a ingerência do juiz. [...] Contudo, nesse
sistema, não só a função de fiscalizar a atuação das partes,
de solucionador das dúvidas e incidentes surgidos no curso
da produção da prova, mas também com o fito de procurar
a descoberta da verdade, o juiz participa diretamente, em-
bora subsidiária ou supletivamente, no momento da exe-
cução. 

Houve requerimento, na contestação de f. 665 e
700, para produção de provas documental, testemunhal
e pericial, e que foi reiterado na peça de f. 723 pela
apelante Intermeson Comercial Ltda. A produção de
provas foi deferida na audiência de conciliação e
nomeado o perito judicial (f. 750), que apresentou pro-
posta de honorários à f. 798, com pedido de redução
pelas apelantes às f. 799/800 e 802/803. 

O Magistrado de primeiro grau declarou encerra-
da a fase de instrução e facultou a apresentação de
memoriais, na decisão de f. 1.048, publicada em
23.01.08 (f. 1.054). As apelantes apresentaram ale-
gações finais às f. 1.062/1.068 afirmando ser dever do
apelado providenciar a prova pericial e requereram “[...]
o acatamento das provas embutidas no laudo pericial
[...]”. 

Ora, as apelantes poderiam ter recorrido da
decisão de f. 1.048, que declarou encerrada a fase de
instrução sem produção das provas que entendiam
necessárias, mas deixaram de utilizar o instrumento
processual no prazo legal. Portanto, restou consumada a
preclusão consumativa, não podendo as recorrentes se
beneficiarem de suposta irregularidade a que deram
causa. Logo, não ocorreu o vício mencionado, o que
torna impertinente a preliminar. Rejeito-a. 

Mérito. 
No mérito, a vexata quaestio consiste em verificar

se é devida a indenização imposta contra as recorrentes. 
Anoto que o recorrido juntou, com a petição ini-

cial, cópia do procedimento administrativo nº 08/2002,
de f. 44-TJ/516-TJ. Destaco: o termo de reunião de f.
257/260-TJ com proposta de relocação das atividades
das apelantes no prazo de 30 dias e que não foi aceita
por elas, o relatório técnico nº 020/02, de f. 327/338-
TJ, emitido por agentes ambientais do Município de
Betim contendo informações acerca de medição de ruí-
dos e declarando que as atividades são incompatíveis
com o local. Destaco, também, o relatório técnico nº
022/02, de f. 362/363-TJ constatando a ocorrência de
vibrações sistemáticas que provocam impacto no solo e
nas edificações, além de emissão de poluentes atmos-
féricos oriundos de tintas, resinas e solventes que utilizam
em sua composição fenóis, hidrocarbonetos, ésteres que

têm odores irritantes e prejudiciais à saúde. Merece igual
atenção o parecer técnico nº 131/01, de f. 380-TJ, no
qual a coordenadora de meio ambiente opina pelo inde-
ferimento de alvará de localização e funcionamento da
empresa Intermeson Comercial Ltda. e pela suspensão
do alvará da Canpack Embalagens Metálicas Ltda. por
incompatibilidade com o Plano Diretor e a Lei de Uso e
Ocupação do Solo. Destaco, ainda, as peças de f.
385/388-TJ, 391-TJ contendo reclamações de
moradores próximos às apelantes, o relatório de vistoria
de f. 392/393-TJ com medições de níveis de ruídos, o
parecer técnico nº 552/00, de f. 399/400-TJ, o laudo de
perícia técnica de f. 491/495 realizado em 02.04.01 e
constatando a ocorrência de ruídos acima do permitido
legalmente. Posteriormente, juntou o laudo de perícia
técnica nº 145/03, de f. 850/853, e o auto de infração
de f. 854/855, no qual a apelante Canpack Embalagens
Metálicas do Brasil Ltda. foi autuada por emissão de ruí-
dos acima do permitido e, ainda, o laudo de perícia téc-
nica nº 167/03 constatando a produção de ruídos acima
do limite legal. 

A Intermeson Comercial Ltda. trouxe vários docu-
mentos com o pedido de reconsideração de f. 524/534.
Destaco o relatório de controle ambiental de f. 547/557
concluindo pela existência de problema com o controle
de ruído, em processo de adequação, o plano de contro-
le ambiental de f. 560/571, confirmando as informações
relatadas. 

O Município de Betim juntou, por determinação
judicial, o relatório técnico nº 163/07, de f. 1.038, pelo
qual a apelante Canpack - Embalagens Metálicas do
Brasil Ltda. encerrou suas atividades há cerca de três
anos; a apelante Intermeson Comercial Ltda. também já
havia cessado suas atividades há cerca de quatro anos.
Estes os fatos. 

Em relação ao direito, dispõe o art. 225 da
Constituição da República no sentido de que o meio
ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio
comum do povo. É o chamado direito de terceira ge-
ração conforme proclamou o egrégio Supremo Tribunal
Federal: 

Meio ambiente - Direito à preservação de sua integridade
(CF, art. 225) - Prerrogativa qualificada por seu caráter de
metaindividualidade - Direito de terceira geração (ou de
novíssima dimensão) que consagra o postulado da soli-
dariedade - Necessidade de impedir que a transgressão a
esse direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos
intergeneracionais [...]. 
A preservação da integridade do meio ambiente: expressão
constitucional de um direito fundamental que assiste à ge-
neralidade das pessoas. - Todos têm direito ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direi-
to de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que
assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). -
Incumbe, ao Estado a à própria coletividade, a especial obri-
gação de defender e preservar, em benefício das presentes e
futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de
caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento
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desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de
que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves
conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao
dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção
desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral.
[...] (Ac. no ADI - MC nº 3540, Tribunal Pleno, Rel. Des.
Ministro Celso de Mello, j. em 1º.09.2005.) 

É oportuno lembrar que uma série de questões
decorre desta condição que goza o meio ambiente, con-
forme alerta Alexandre de Moraes em Constituição do
Brasil interpretada e legislação constitucional, São Paulo:
Atlas, 2002, p. 2.004: 

Meio ambiente como patrimônio comum da humanidade. A
definição do conceito de patrimônio comum da humanidade
gera inúmeros problemas concretos, pois, ao fixar a
humanidade como titular do direito de propriedade, deve-se
fixar seu comportamento perante o exercício desse direito,
bem como as modalidades jurídicas na gestão desse direito
e a utilização dos instrumentos jurídicos protetivos. 
O termo patrimônio jurídico da humanidade implica relação
jurídica, pois o patrimônio pertence à humanidade inteira e,
consequentemente, cria o problema de representação no
exercício desse direito, gerando a possibilidade de organis-
mos internacionais e Estados soberanos pleitearem a defesa
desse bem jurídico, não cabendo aos indivíduos a atuação
nessa esfera protetiva, mas às Nações ou grupos institu-
cionalmente organizados, pois os beneficiários desse
patrimônio comum são a própria humanidade e as gerações
futuras. 
A Constituição de 1988 permite a defesa do meio ambiente
tanto pela ação popular quanto pelo exercício da ação civil
pública. 
O dano ambiental consiste na degradação do equilíbrio
ecológico, sendo duas as formas de reparação: o retorno ao
status quo ante e a indenização em dinheiro. A modalidade
ideal é a reconstituição ou recuperação do meio ambiente
lesado, cessando-se a atividade lesiva e revertendo-se a
degradação. Entretanto, quando a reconstituição não seja
viável, fática ou tecnicamente, admite-se a indenização em
dinheiro. 

A propósito, Álvaro Luiz Valery Mirra, na obra Ação
civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente,
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 286, assevera: 

A reparação, convém insistir neste ponto, tende à compen-
sação do dano. Ora, a reparação do prejuízo ambiental sig-
nifica a adaptação do meio ambiente degradado e dos seus
elementos atingidos a uma situação que possa ser a mais
próxima possível daquela anterior à realização do dano ou
daquela em que estariam se o prejuízo não tivesse se verifi-
cado. A questão, uma vez mais, e como sempre, se resume
em encontrar, em cada caso concreto, a melhor forma de
compensar o prejuízo causado e de efetivá-la. 
Nesse sentido, os danos ambientais podem até, em certas
hipóteses, ser irreversíveis, sob a ótica ambiental e ecológi-
ca, mas nunca irreparáveis. Uma compensação pecuniária
ou in natura sempre poderá (deverá) ser acordada para a
recomposição, na medida do possível, do ambiente
degradado. 

Por outro lado, a Constituição da República e a Lei
nº 6.938, de 1981 estabelecem a responsabilidade
objetiva na reparação de dano ambiental, conforme
ensina Rodolfo de Camargo Mancuso na obra Ação civil
pública - em defesa do meio ambiente, do patrimônio cul-
tural e dos consumidores, 9. ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 440: 

Quanto à tutela ambiental (inciso I), a responsabilidade
objetiva é determinada expressamente na Lei 6.938/81, art.
14, § 1º, c/c o art. 4º, VII. O primeiro desses dispositivos
sujeita os transgressores do meio ambiente a penalidades
tais como a multa, a perda ou restrição de incentivos fiscais;
a perda ou suspensão de financiamento; a suspensão da
atividade. Tudo sem prejuízo, lê-se no § 1º do art. 14, de
ficar ‘o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’. Já no art.
4º se diz que ‘a Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...] VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obri-
gação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao
usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambien-
tais com fins econômicos’. 
Aliás, na doutrina, parece pacífico que no tocante à tutela
ambiental a responsabilidade é objetiva, tanto se o infrator é
um particular, como se é o próprio Estado, como alerta Hugo
Nigro Mazzilli: ‘A União, os Estados, os Municípios ou o
Distrito Federal podem ser legitimados passivos para a ação
civil pública, pois que, quando não parta deles o ato lesivo,
muitas vezes para ele concorrem quando licenciam ou per-
mitem a atividade nociva, ou então deixam de coibi-la em-
bora obrigados a tanto’. 

Prossegue na p. 443: 

Por outro lado, a atual Constituição também albergou a
responsabilidade objetiva no caso de danos ao meio ambi-
ente: art. 21, XXIII, alínea c: ‘A responsabilidade civil por
danos nucleares independe da existência de culpa’, art. 225,
§ 3º: ‘As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados’. Embora neste últi-
mo dispositivo a redação não use a fórmula ‘independente-
mente da existência de culpa’, como o faz o art. 14, § 1º, da
Lei 6.938/81, parece-me que a mens legis é nesse sentido,
considerando-se o imperativo - ‘sujeitarão’ - e tendo pre-
sente que ali se separou a ‘obrigação de reparar os danos
causados’ das ‘sanções penais e administrativas’, tudo con-
duzindo ao afastamento do esquema da responsabilidade
fundada na culpa. 

Os laudos periciais produzidos no curso do pro-
cedimento administrativo não deixam dúvida quanto à
ocorrência de poluição sonora decorrente da produção
de ruído excessivo pelas atividades das apelantes.
Também foi constatado o impacto no solo e nas edifi-
cações, além da presença de agentes químicos capazes
de causar poluição atmosférica. 

Portanto, não resta dúvida quanto à ocorrência de
danos ambientais decorrentes da conduta antijurídica
das apelantes, tornando a reparação in natura devida. 
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No que concerne à indenização, torna-se impres-
cindível o exame dos seguintes aspectos: a importância
reconhecida pelo direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, como direito fundamental, a extensão
do dano e o valor da perda de qualidade ambiental, a
situação patrimonial de quem lesou e a intenção do
autor do dano. 

Não foi possível quantificar o dano em face da
ausência de provas convincentes nesse sentido.
Entretanto, esta circunstância não pode ser motivo para
deixar de impor a reprimenda até mesmo porque, em li-
quidação de sentença, pode ser aferido o quantum
debeatur por arbitramento, como determinado na sen-
tença. 

Ademais, a indenização está expressamente pre-
vista na Lei nº 6.938, de 1981. 

Portanto força é concluir que o inconformismo não
tem pertinência. 

Com esses fundamentos, nego provimento à
apelação. 

Custas, pelas apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AFRÂNIO VILELA e RONEY OLIVEIRA. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

- Primando pela observância dos princípios da celeri-
dade, economia e efetividade do processo, admite-se a
aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil
nas situações em que o tribunal, embora reconhecendo
nulidade da sentença, esteja diante de causa madura
para julgamento. 

- Não obstante os fundamentos jurídicos da ação de
indenização estejam embasados em direito de ordem
personalíssima da autora, que faleceu após o ajuiza-
mento da ação, o seu objeto consiste em ressarcimento
pecuniário, portanto passível de sucessão. De ofício, pre-
liminar de nulidade para cassar a sentença e, com fulcro
no art. 515, § 3º, do CPC, apelo parcialmente provido,
para acolher, em parte, os pedidos da inaugural, e
denunciação da lide julgada improcedente. 

- V.v.: - Se o juiz aceita a sucessão processual, dando
sequência ao processo e, na sentença, afirma que a
habilitação dos sucessores é improcedente, não se trata
de reconsideração de matéria já preclusa, em preliminar
do mérito, mas, na verdade, de julgamento de mérito,
em que decide pela improcedência do pleito dos suces-
sores. 

-Os danos corporais, cuja responsabilidade assumiu a
seguradora, compreendem os danos morais, sendo con-
traditória e, por isso, nula a cláusula que exclui a cober-
tura destes. (Des. Gutemberg da Mota e Silva) 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0044..551188117700-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: SSiillvvaannaa EEnneeaass ee
oouuttrrooss ssuucceessssoorreess ddee MMaarriiaa ddoo CCaarrmmoo EEddmmuunnddoo -
AAppeellaaddaa:: EEmmpprreessaa GGoonnttiijjoo ddee TTrraannssppoorrtteess LLttddaa.. -
LLiittiissccoonnssoorrttee:: HHDDII SSeegguurrooss SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAARRCCOOSS
LLIINNCCOOLLNN 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM, DE OFÍCIO, SUSCITAR PRELIMINAR
DE NULIDADE PARA CASSAR A SENTENÇA E, COM
FULCRO NO ART. 515, § 3º, DO CPC, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, PARA ACOLHER, EM PARTE,
OS PEDIDOS DA INAUGURAL E JULGAR IMPROCE-
DENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, VENCIDO O 2º
VOGAL. 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009. - Marcos
Lincoln - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MARCOS LINCOLN - Cuida-se de ação de
indenização por danos morais, estéticos e patrimoniais

Indenização - Sentença - Nulidade - Teoria da
causa madura - Aplicabilidade - Morte da autora
- Sucessão processual - Acidente de trânsito -

Responsabilidade objetiva - Danos morais -
Configuração - Danos estéticos e lucros ces-
santes - Não caracterização - Denunciação da
lide - Seguradora - Cobertura não ajustada na

apólice - Voto vencido

Ementa: Indenização. Nulidade da sentença. Teoria da
causa madura. Aplicação. Morte da autora. Sucessão
processual. Acidente de trânsito. Responsabilidade obje-
tiva. Danos morais. Configuração. Danos estéticos e
lucros cessantes. Não caracterização. Denunciação da
lide. Seguradora. Cobertura expressamente não ajustada
na apólice. Pacta sunt servanda. Voto vencido. 

- Padece de nulidade a decisão proferida em ofensa ao
art. 471 do Código de Processo Civil, segundo o qual o
magistrado não pode decidir novamente questão já deci-
dida, relativa à mesma lide, salvo nas hipóteses excep-
cionais previstas nos incisos I e II do aludido dispositivo
processual. 
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ajuizada por Maria do Carmo Edmundo contra Empresa
Gontijo de Transportes Ltda., alegando, na petição de f.
02/12, que, em 02.07.2003, foi vítima de um acidente
rodoviário envolvendo um ônibus da empresa ré, que
saiu da pista, na qual trafegava, e tombou nas margens
da via, conforme descrito no boletim de ocorrência de f.
18/25. 

Sustenta, em apertada síntese, que o acidente noti-
ciado nos autos lhe causou lesões gravíssimas, de ordem
incapacitante e permanente, e ocasionou danos de
ordem moral, estéticos e patrimoniais. Pugnou pela con-
denação da ré ao pagamento de indenização no valor
de 200 (duzentos) salários-mínimos, a título de danos
morais, 200 (duzentos) salários-mínimos, a título de
danos estéticos, e, pelas perdas e danos, requereu o
recebimento de pensão mensal de R$ 600,00 (seiscentos
reais) até que complete 65 (sessenta e cinco) anos. 

Pugnou pela concessão da assistência judiciária
gratuita. 

Na contestação de f. 64/77 a ré requereu, prefa-
cialmente, a denunciação da lide de Hannover
Seguradora International Seguros S.A. Quanto ao pedi-
do inicial, aduziu que a responsabilidade civil não pode
servir como fonte de lucro para a vítima, mas, somente,
de meio de recuperação do prejuízo efetivamente sofri-
do, devendo eventual indenização ser arbitrada mode-
radamente, evitando-se o enriquecimento ilícito. Afirmou
que a autora não é portadora de nenhuma deformação
ou incapacidade para o trabalho e salientou que os
danos morais e estéticos não são acumuláveis, por se
tratar de gênero e espécie, respectivamente. Acrescentou
que o dano estético indenizável é aquele irreversível e
permanente, já que a medicina dispõe de meios para
recuperar determinadas lesões mediante cirurgias
reparadoras, cumprindo à parte responsável arcar com
as despesas do tratamento. 

Salientou que a amputação da perna direita da
autora se deu por fatores alheios ao acidente informado
na inaugural e, no tocante aos lucros cessantes, aduziu
que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção
que conduza ao ganho efetivamente auferido pela auto-
ra, apontando que estes deveriam ter sido cabalmente
demonstrados na exordial, não sendo possível a sua
apuração em fase de liquidação de sentença. 

A ré trouxe aos autos a documentação de f. 78/95. 
Hannover Seguradora International Seguros S.A.

contestou, nos termos de f. 120/139, pugnando para
que, na hipótese de acolhimento, a denunciação da lide
seja acatada nas condições da apólice de seguros, limi-
tando-se eventual indenização à importância segurada,
excluídos os danos morais e estéticos, assim como os
ônus da sucumbência. 

Requereu, também, a improcedência do pedido
vestibular, ante a ausência de dano e nexo de causali-

dade, a limitação de eventuais lucros cessantes ao efeti-
vo prejuízo material sofrido pela autora e a vedação de
cumulação de indenizações por danos morais e estéti-
cos. Pediu, outrossim, que a quantia eventualmente rece-
bida a título de DPVAT e INSS seja deduzida da in-
denização. 

A denunciada trouxe a documentação de f.
140/156. 

Laudo pericial às f. 274/292 e esclarecimentos da
perita às f. 340/342 e 358/359. 

A denunciada interpôs agravo retido às f.
370/371, ao argumento de que a decisão, que encerrou
a fase probatória sem a produção de todas as provas
requeridas, constituiu cerceamento de defesa. 

Alegações finais pelas partes, f. 363/368,
387/390 e 413/417. 

À f. 394, Silvana Enéas, Selma Enéas da Silva e
Willer Enéas comunicaram o falecimento da autora,
ocorrido em 05.01.2008, requerendo a habilitação dos
herdeiros nos autos, independentemente de sentença, e
requereram a extinção da ação cautelar em apenso,
considerando se tratar de direito personalíssimo do de
cujus. 

A ré peticionou, à f. 419, concordando com a
habilitação processual e impugnou o prosseguimento do
feito no tocante ao pedido de indenização por danos
morais, por não se transmitir o direito aos sucessores da
falecida. 

Embora deferida a substituição processual à f. 420,
o MM. Juiz a quo proferiu sentença às f. 432/438, cujo
dispositivo se deu nos seguintes termos: 

Julgo improcedente a habilitação dos herdeiros necessários
quanto aos pedidos e indenização pelos danos morais e
estéticos postulados. 
Julgo procedente a habilitação no tocante aos lucros ces-
santes pretendidos, mas improcedente referida pretensão
ante os fundamentos já expendidos, condenando os habilita-
dos, já qualificados, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor dado à causa, suspendendo a sua exigibili-
dade, uma vez que eles se encontram sob o pálio da
assistência judiciária, nos termos do art. 12 da Lei n.
1.060/50. 
Pelos argumentos acima expendidos, julgo improcedente,
também, o pedido da denunciação da lide, visto que inexiste
obrigação a ser reparada, devendo a denunciante arcar com
os ônus sucumbenciais, quais sejam: as custas processuais
da denunciação e os honorários advocatícios dos patronos
da denunciada, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor dado à causa, devidamente corrigido na data do efeti-
vo pagamento. 

Irresignados, Silvana Enéas, Selma Enéas da Silva e
Willer Enéas apelaram, às f. 440/449, sustentando, em
apertada síntese, que, a teor do art. 943 do Código
Civil, o direito de exigir reparação se transmite com a
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herança, sendo titular do direito de pleitear reparação o
próprio de cujus ou os seus sucessores, nos termos do
art. 43 do Código de Processo Civil. 

Disseram que, no caso dos autos, o direito de ação
foi exercido pela própria vítima, sendo juridicamente
admissível a transmissão do direito de exigir a reparação
pelos danos morais e materiais aos seus herdeiros. 

Afirmaram que o Julgador monocrático reco-
nheceu a existência de nexo de causalidade entre parte
dos danos sofridos pela autora e o sinistro descrito na
inicial, salientando que o lado pericial apontou a
redução da capacidade laborativa e que, na ausência de
lesão do membro superior direito, a vítima teria maior
facilidade de adaptação à prótese do membro inferior
direito. 

Acoimaram de contraditória a conclusão da perí-
cia, no que tange à ausência de dano estético,
asseverando que, apesar da idade, a autora era vaidosa.
Por fim, apontaram que o direito patrimonial advindo
dos lucros cessantes se transmite aos sucessores, não
obstante a sua independência financeira com a vítima. 

Empresa Gontijo de Transportes Ltda. apresentou
contrarrazões recursais às f. 451/457, em que sustenta
que a amputação da perna direita da mãe dos apelantes
não se deu em virtude do acidente, mas em consequên-
cia de doença preexistente. Pugnou pela compensação
dos valores eventualmente recebidos para custeio do
transporte da autora às sessões de fisioterapia. 

A denunciada apresentou contraminuta, às f.
495/500. 

É o relatório. 
Decido. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso. 
Preliminar de ofício - nulidade da sentença. 
Analisando detidamente a sentença guerreada,

constata-se a existência de vício insanável e apto a ma-
cular a decisão de nulidade, passível de ser pronunciada
de ofício, pois, nos moldes em que foi proferida, consti-
tui clara ofensa ao princípio esculpido no art. 471 do
Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado
não poderá decidir novamente questão já decidida,
relativa à mesma lide, salvo nas hipóteses excepcionais
previstas nos incisos I e II do aludido dispositivo
processual.

É que, na petição de f. 394, Silvana Enéas, Selma
Enéas da Silva e Willer Enéas compareceram no feito,
comunicando o falecimento da autora, ocorrido em
05.01.2008, requerendo a sua habilitação nos autos, na
condição de herdeiros necessários, fazendo-o nos
moldes do art. 1.060 do Código de Processo Civil. 

Na ocasião, apresentaram as certidões de óbito e
de nascimento que comprovaram as suas afirmações. 

Instada pelo Magistrado singular (f. 411), a ré se
manifestou, concordando com a habilitação processual,
nos termos da petição de f. 419. Ato contínuo, o MM.
Juiz a quo converteu o julgamento em diligência para
determinar o envio dos autos ao distribuidor, a fim de
proceder à alteração do polo ativo da demanda, em face
do falecimento da autora. 

Não há dúvida de que, naquele exato momento
processual, a questão referente à sucessão processual foi
levada ao crivo do Julgador monocrático, que acolheu o
pedido dos peticionantes, devendo-se entender por
superada a discussão sobre a habilitação no presente
processo. Salienta-se que a aludida decisão não foi
impugnada por meio de recurso, de modo que incorreu
sobre o tema o fenômeno da preclusão. 

É verdade que o ordenamento processual também
prevê uma habilitação incidental, que se opera em autos
apartados e se resolve por meio de sentença, a teor dos
arts. 1.057 a 1.059 do Código de Processo Civil.
Entretanto, a modalidade de habilitação contemplada
nos presentes autos foi a prevista no art. 1.060 do
Código de Processo Civil, que observa rito processual
distinto daquele, já que se opera nos autos da ação prin-
cipal e se define por meio de decisão não terminativa. 

A análise da aptidão dos ora apelantes para suce-
der a autora na demanda é questão meramente proces-
sual, enquanto a possibilidade de estes receberem a in-
denização pleiteada na petição inicial é tema de mérito. 

Com efeito, data venia, o Julgador monocrático
não agiu com o costumeiro acerto, seja por ter reapre-
ciado questão já decidida nos autos, em ofensa ao art.
471 do Digesto Processual, seja por ter analisado a
habilitação processual na sentença como se matéria de
mérito fosse. 

Por tal fundamento, de ofício, suscito preliminar de
nulidade para cassar a sentença proferida às f. 432/438. 

Do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. 
O disposto no art. 515, § 3º, do Código de

Processo Civil permite ao tribunal adotar a denominada
teoria da causa madura e julgar desde logo a lide, nos
casos de extinção do processo sem julgamento do méri-
to e quando a causa que versar sobre questão exclusiva-
mente de direito estiver em condições de imediato julga-
mento. 

Primando pela observância dos princípios da celeri-
dade, economia e efetividade do processo, a doutrina e
a jurisprudência têm admitido a aplicação do aludido
dispositivo processual nas situações em que o tribunal,
reconhecendo a nulidade de sentença, também esteja
diante de causa madura para julgamento. 

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco leciona: 

[...] o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa opor-
tunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o
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processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sen-
tença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, a final
voltasse a julgar o mérito. A novidade apresentada pelo § 3º
do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que
um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados
do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuí-
zo a qualquer das partes; ela constitui mais um lance da luta
do legislador contra os males do tempo e representa a rup-
tura de um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que
por sua vez, só se legitima quando for capaz de trazer bene-
fícios, não demoras desnecessárias (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros
Editores, 2004, p. 171). 

Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa anotam:

Tendo em vista os escopos que nortearam a inserção do § 3º
no art. 515 (celeridade, economia processual e efetividade
do processo, sua aplicação prática não fica restrita às
hipóteses de causas envolvendo unicamente questões de
direito. Desde que tenha havido o exaurimento da fase
instrutória na instância inferior, o julgamento do mérito dire-
tamente pelo tribunal fica autorizado, mesmo que existam
questões de fato. Assim, ‘estando a matéria fática já esclare-
cida pela prova coletada, pode o Tribunal julgar o mérito da
apelação mesmo que o processo tenha sido extinto sem jul-
gamento do mérito, por ilegitimidade passiva do apelado’
(STJ-4ª T. REsp 533.980-MG, Rel. Min. Cesar Rocha, j. em
21.08.03... p. 374) Também: STJ-RF 384/270 (3ª T., REsp
714.620) Logo o pressuposto para a incidência do art. 515,
§ 3º, é o de que a causa esteja madura para o julgamento.
No mesmo sentido: RT 829/210 (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 37. ed., p. 667 e 668, nota
11 do art. 515). 

Acrescentam os mencionados autores que: 

O § 3º do art. 515 aplica-se, por analogia, às situações em
que o tribunal reconhece a nulidade da sentença (no caso,
por se tratar de decisão extra petita) e está diante de causa
madura para o julgamento (RF 378/330 - acórdão relatado
pelo Des. Roberto Bedaque) (ob. cit., nota 15 ao art. 515, p.
668/669). 

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: 

[...] 3. O acórdão recorrido resolveu adequadamente a
questão. Inicialmente anulou a sentença, que havia extrapo-
lado os limites do pedido. Em seguida, usando da faculdade
concedida pelo legislador, prevista no art. 515, § 3º, do
CPC, considerou a causa madura para julgamento e aden-
trou no mérito da questão. 
4. A matéria foi inteiramente devolvida ao Tribunal a quo
através da apelação. A forma utilizada pelo Julgador para
apreciar as questões a ele submetidas não é critério ade-
quado para concluir se houve nulidade do acórdão. É o des-
bordamento da matéria devolvida a julgamento que deter-
mina a ocorrência de julgamento extra petita, citra petita ou
ultra petita, e não a forma como aquela foi abordada pelo
julgado. 
5. Tendo a parte requerido o pronunciamento do Tribunal
sobre as questões meritórias, devolvendo-lhe o exame de tais
pontos, o órgão julgador de segundo grau ficou legitimado

para apreciar o meritum causae. Não cabe à empresa que
explicitamente requereu o pronunciamento jurisdicional a
respeito de determinada questão alegar, após o não provi-
mento de seu apelo, que tal jurisdição não poderia ser
prestada pelo órgão judiciário [...] (REsp nº 796.296, 1ª
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 04.05.2006). 

Assim, estando diante de uma causa madura para
julgamento, já que atendidas todas as fases processuais
e tendo-se oportunizado às partes a produção das
provas necessárias para o deslinde do feito, passo a
decidir o mérito da apelação de f. 440/449. 

Mérito. 
Inicialmente, incumbe observar que, na hipótese

dos autos, o direito de ação foi exercido pela vítima do
acidente rodoviário Maria do Carmo Edmundo, que veio
a falecer durante o trâmite do processo e, dessa forma,
foi sucedida pelos herdeiros, ora apelantes. 

Não obstante os fundamentos jurídicos da presente
ação indenizatória estejam embasados em direito de
ordem personalíssima do de cujus, não se olvida de que
o seu objeto consiste em ressarcimento pecuniário
passível de sucessão, a teor do posicionamento esposa-
do nos julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste
egrégio Tribunal de Justiça: 

Processual civil. Administrativo. Civil. Recurso especial.
Funcionário público. Ação objetivando reintegração e danos
morais. Falecimento no curso da lide. Habilitação dos
herdeiros. Possibilidade. Ofensa ao art. 37 da CF/88.
Impossibilidade de exame na via do recurso especial. Ofensa
ao art. 159, CC. Incidência da Súmula nº 284/STF. [...] III -
Os pedidos estampados na inicial - reintegração no cargo
ocupado pelo de cujus e indenização por danos morais - têm
expressão patrimonial e impacto sobre a vida dos herdeiros,
emergindo, com clareza, o interesse do espólio em
prosseguir na lide, mormente quando se verifica que o
próprio servidor manejou a ação, não tendo sobrevivido
para receber a prestação jurisdicional, garantida a todos
constitucionalmente. Recurso não conhecido (STJ, REsp nº
470359/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
17.05.2004). 

Processual civil. Recurso especial. Responsabilidade civil.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Morte da
vítima. Legitimidade ativa do espólio. 
1 - Na linha da jurisprudência desta Corte, o espólio detém
legitimidade para suceder o autor na ação de indenização
por danos morais. Precedentes. 
2 - Recurso não conhecido (STJ, REsp nº 648191/RS, Quarta
Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 02.02.2004). 

Ementa: Processual civil - Apelação - Responsabilidade civil -
Ação de indenização por danos morais - Falecimento da
autora - Substituição processual - Possibilidade. - É possível
a substituição da parte que sofreu diretamente o dano moral
por seus sucessores, em razão de seu falecimento, pois quem
sofreu o dano exigiu a reparação pecuniária; e essa é
suscetível de ser transferida aos herdeiros (TJMG, Apelação
Cível nº 1.0459.00.007533-1/001, Rel.ª Des.ª Márcia De
Paoli Balbino, DJ de 14.04.2007). 
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Feitas tais considerações, incumbe frisar que, para
a configuração da responsabilidade civil, a legislação
civil (art. 186 do Código Civil) exige a constatação de
três elementos, quais sejam: o dano oriundo de ato ilíci-
to, a culpa lato sensu e o nexo de causalidade. 

O acidente descrito no boletim de ocorrência é fato
incontroverso nos autos. 

Os supostos danos trazidos na petição de ingresso
ocorreram durante o cumprimento do contrato de trans-
porte ajustado entre as partes. Assim sendo, a culpa se
perfez na modalidade objetiva, que somente é rebatível
se a parte demonstrar que o evento danoso transcorreu
por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da
vítima, não sendo este o caso dos autos. 

Verifica-se, contudo, que a controvérsia reside, em
parte, na esfera dos danos sofridos pela autora e do
nexo de causalidade, sendo possível depreender que, em
decorrência do aludido acidente rodoviário, a vítima
sofreu diversas sequelas físicas, conforme discriminado
no laudo pericial: 

[...] do acidente restaram efetivamente as seguintes sequelas: 
cicatriz bem constituída, estendendo-se do couro cabeludo
até a testa à direita, sem falhas no cabelo cicatriz escurecida
no terço final do antebraço direito, de formato quadrado, em
função de ter sido necessário um enxerto de pele no local;
cicatriz escurecida na coxa direita, de formato quadrado, em
função de ter sido local onde se retirou pele para o enxerto
mencionado; fratura com consolidação viçosa no braço
direito (isto é ruim, do ponto de vista funcional) 
sequela de fato importante: 
é a sequela do braço direito porque essa fratura imprimiu a
diminuição importante de movimento e força de todo o
membro superior direito (se a pessoa não movimenta bem o
braço é sempre difícil a movimentação do antebraço e da
mão [...] (f. 277, sic). 

A ilustre perita foi categórica ao afastar outros
danos sustentados pela autora como sendo resultantes
do sinistro informado na exordial: 

[...] as seguintes circunstâncias não têm nenhuma relação
com o acidente: 
- a necessidade de uso de óculos queixada pela autora; 
- a pressão e o hipertireoidismo descritos no decorrer da
perícia; 
- a amputação do membro inferior (na altura da metade da
coxa direita). A amputação deveu-se a condição própria da
saúde da autora em que há alterações graves no fluxo san-
guíneo para os membros inferiores. Tendo havido circuns-
tância semelhante no ano de 2000 quando o tratamento
cirúrgico necessário à época havia sido bem sucedido, o
tratamento do ano de 2005, janeiro, também não teve o
mesmo sucesso e terminou havendo a amputação. A autora
tem chances de ver amputado outro membro inferior, infeliz-
mente, e sem nenhuma relação com o acidente dos autos (f.
277, sic). 

Constata-se do triste quadro acima traçado que o
infortúnio acarretou à vítima diversos abalos, não só de

ordem física, como é de fácil constatação, porém tam-
bém de ordem moral, devido ao trauma inerente ao aci-
dente de trânsito que, por sua gravidade e repercussão,
ocasionou ferimentos em vários passageiros e a morte de
um deles. 

Igualmente, é possível verificar o abalo psicológico
impingido à autora, considerando as penosas cirurgias e
tratamentos aos quais foi submetida após o sinistro, já
que o laudo pericial descreve que a fratura do membro
superior direito não se consolidou a contento, tendo
ocorrido a denominada pseudoartrose. A ilustre expert
também consignou que, para a correção dessa
condição, houve uma cirurgia com colocação de prótese
e que, vários meses depois, ocorreu o deslocamento
dessa prótese e a necessidade de sua retirada, por meio
de outra intervenção cirúrgica. 

Entretanto, o quantum de 200 (duzentos) salários-
mínimos sugerido pela mãe dos apelantes, a título de
indenização por danos morais, equivalentes hoje a R$
83.000,00, mostra-se desarrazoado. 

Como sabido, a quantificação do dano moral per-
manece a cargo da doutrina e da jurisprudência, pre-
dominando no direito brasileiro o critério do arbitramen-
to judicial (art. 944 do Código Civil), tendo-se em conta
que a reparação do dano moral tem duplo caráter: com-
pensatório, para a vítima, e punitivo, para o ofensor. 

Nesse sentido, à falta de regulamentação específi-
ca, tem-se utilizado por parâmetro a situação econômi-
ca do lesado, a intensidade do sofrimento do ofendido,
a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, o
grau de culpa e a situação econômica do ofensor, bem
como as circunstâncias que envolveram os fatos, salien-
tando-se, outrossim, que, a teor da Súmula nº 281 do
STJ, a indenização por dano moral não está sujeita à ta-
rifação prevista na Lei de Imprensa. 

Assim, o pleito indenizatório por danos morais de-
verá ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
atendendo-se aos critérios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade. 

Quanto aos danos estéticos supostamente suporta-
dos pela autora, cumpre observar que os tribunais
pátrios, consolidando entendimento abraçado em
recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, têm-se
orientado pela possibilidade de cumulação deste com os
danos morais, quando for possível diferenciá-los. 

Contudo, a sua configuração exige que a lesão ou
deformidade física apresentada pela parte cause uma
impressão, se não de repugnância, ao menos de
desagrado, acarretando vexame ao seu portador. 

É o que se extrai do seguinte julgado: 

Sem propriamente desfigurar a pessoa e sem que esse fato
importe sua rejeição no ambiente social em que vive, não se
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pode admitir a reparação dos danos estéticos e morais.
Assim, se como prova dos danos foram juntadas somente
fotos antes e depois do acidente, comprovando-se tão
somente uma cicatriz, a inépcia dos pedidos é evidente (1°
TACSP, 3ª Câmara, Apelação Cível, Rel. Antônio de Pádua
Ferraz Nogueira, j. em 10.07.90, RT 661/98). 

Reportando às fotografias trazidas pela parte (f.
46/50), é possível verificar que as lesões mais antiestéti-
cas são aquelas da região abdominal e a do coto da
amputação do membro inferior direito, não possuindo as
mesmas qualquer relação com o acidente, como já
observado pela perita. 

A cicatriz do membro superior direito, embora visí-
vel, não chega a configurar um dano relevante do ponto
de vista estético, seja por não ser um local de total e per-
manente exposição (veja-se que na foto de f. 50 a auto-
ra teve que dobrar a manga da camisa para mostrar a
cicatriz), seja por considerar a existência de técnicas de
cirurgia plástica aptas à correção da aludida imperfeição
estética. 

Por tal fundamento, o pedido de indenização
respaldado no dano estético não merece acolhimento. 

A indenização por lucros cessantes tem por funda-
mento a redução da capacidade laborativa da autora,
pois, na época do fatídico evento, supostamente man-
tinha um comércio de sanduíches, bebidas e doces que
lhe servia como principal fonte de renda e por meio do
qual obtinha, semanalmente, o importe de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), perfazendo, assim, uma renda
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Com o fito de comprovar as suas alegações, a mãe
dos ora apelantes trouxe aos autos os documentos de f.
51/55, consistentes em fotografias e ordens de pedidos
feitas a uma distribuidora de bebidas. 

Contudo, não se vislumbra da aludida documen-
tação prova firme e convincente no sentido de que, na
época do acidente, a autora, de fato, exercia o comér-
cio informal mencionado na exordial, mesmo porque os
recibos foram datados nos meses de março, abril e maio
de 2002, e o sinistro se deu em junho de 2003. 

O deferimento de indenização por lucros cessante
requer prova objetiva e cabal de sua ocorrência, não
bastando, para a sua concessão, a existência de mera
expectativa, uma vez que não se trata de dano hipotéti-
co, devendo o seu pleito fundar-se em bases seguras, a
teor do disposto no art. 402 do Código Civil. 

Nesse sentido, Hamid Charaf Bdine Jr. anota: 

Os danos emergente correspondem à importância
necessária para afastar a redução patrimonial suportada
pela vítima. Lucros cessantes são aqueles que ela deixou de
auferir em razão do inadimplemento. Este artigo estabelece
que os lucros cessantes serão razoáveis. Em contrapartida,
este artigo estabelece que os danos emergentes mão podem
ser presumidos e devem abranger aquilo que a vítima efeti-
vamente perdeu... Nesse sentido os lucros cessantes são
apenas os que podem ser constatados desde logo, mas que

não se verificam em decorrência do fato que interrompeu,
afastando-se meras expectativas frustradas (Código Civil
comentado doutrina e jurisprudência, p. 291, nota ao art.
402). 

Na lição de Rui Stoco: 

[...] para que surja o direito de indenização, o prejuízo deve
ser certo. É a regra essencial da reparação e o critério mais
acertado está em condicionar o lucro cessante a uma pro-
babilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal
dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares
ao caso concreto (Responsabilidade civil e a sua interpre-
tação jurisprudencial. 4. ed., p. 752). 

Sobre o tema, não difere o entendimento deste
Tribunal de Justiça: 

Responsabilidade civil - Preliminar de não conhecimento do
recurso - Razões dissociadas da sentença - Inocorrência -
Dano material - Fato constitutivo do direito do autor - Onus
probandi - Dano moral - Fixação - Inteligência dos arts. 333,
inciso I, e 514, II, ambos do CPC. - I. Não há se falar em
ofensa ao art. 514, II, do CPC, na hipótese em que o recor-
rente expõe fundamentação razoável, em tese, a contrapor-
se diretamente às razões de decidir da sentença. - II. É de se
julgar improcedente pedido de indenização por danos mate-
riais se o autor não se desincumbe do ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito, tendo em vista que a indenização
de tais danos, que não se presumem nem podem ser ima-
ginários, depende da prova da existência do dano efetivo. -
III. Para a fixação dos danos morais, devem-se levar em
conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias
em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a inten-
sidade do sofrimento, devendo-se, ainda, considerar o
caráter repressivo e pedagógico da reparação, além de se
propiciar à vítima uma satisfação. Súmula: Rejeitaram a pre-
liminar e negaram provimento (Apelação Cível nº
2.0000.00.382662-8, Rel. Des. Osmando Almeida, DJ de
22.06.2004). 

Na hipótese, os prejuízos materiais não passaram
de meras conjecturas e, não tendo sido comprovados os
lucros cessantes alegados pela autora, mãe dos
apelantes (a teor do ônus que lhe incumbia conforme o
disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil),
rejeita-se o pleito de indenização por danos materiais. 

Do pedido de compensação feito pela apelada. 
Em sede de contrarrazões, a apelada pugnou para

que, na eventualidade de sua condenação, fosse-lhe
assegurado o direito de compensar o total dos valores
indevidamente recebidos pela autora, uma vez que, do
laudo pericial, seria possível verificar que esta deixou de
realizar as sessões de fisioterapia em setembro de 2005
e que os pagamentos referentes ao respectivo transporte
foram pagos até o mês de fevereiro de 2008. 

Entretanto, para que o aludido direito pudesse ser
reconhecido, mister que o valor supostamente pago em
excesso fosse incontroverso e passível de pronta liqui-
dação, não sendo este o caso. 
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No laudo pericial, de fato, a ilustre expert con-
signou que a autora informou estar sem fisioterapia; no
entanto, não aponta com precisão o tempo que a peri-
ciada teria ficado afastada do tratamento, não passando
o lapso indicado de mera suposição (f. 282). 

E, ainda que cabível a sua apuração em fase de
liquidação de sentença, não há dúvida de que a morte
da autora consiste em fator impeditivo para a realização
da aludida prova, já que não haveria outro meio idôneo
de se precisar a quanto tempo deixou de realizar as
sessões de fisioterapia. 

Assim, não merece acolhimento o pedido de com-
pensação de valores feito pela ora apelada. 

Denunciação da lide. 
Uma vez acolhido o pleito de indenização por

danos morais, cumpre analisar o pedido de denunciação
da lide da Hannover Seguradora International Seguros
S.A. 

Nos termos do art. 70, inciso III, do CPC, a denun-
ciação da lide é obrigatória: 

àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a in-
denizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a
demanda. 

Assim, a seguradora só está obrigada a ressarcir o
segurado nos exatos termos do contrato, sendo que, da
atenta leitura da apólice de seguros de f. 140/156, veri-
fica-se que a indenização por danos morais foi excluída
da cobertura securitária: 

Pela natureza compensatória não se encontram cobertas
pela presente apólice as indenizações por Danos Morais e
Estéticos decorrentes de acidente, no qual o Segurado seja
obrigado a pagar, sejam eles provenientes de ação judicial,
ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável,
salvo se contratada a cobertura específica, exclusivamente
nos casos de danos morais (f. 142). 

Do item “Cláusulas e Condições” da apólice, tam-
bém é possível depreender que os danos morais a pas-
sageiros não foram contratados (f. 140). 

Em outras palavras, a apólice em comento não
prevê cobertura irrestrita para danos pessoais, mas
meramente de danos materiais e/ou corporais, que
eventualmente o passageiro venha a sofrer no decorrer
do cumprimento do contrato de transporte, excluindo,
expressamente, os danos morais. 

A aludida cláusula não é abusiva, porquanto o que
se observa no caso é a autonomia da vontade que
prevalece nas relações contratuais, não havendo no caso
em comento motivo para a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda. 

Nessa esteira, é o entendimento deste egrégio
Sodalício: 

Indenização - Acidente de trânsito - Empresa contratante de
serviço de transporte - Legitimidade passiva -
Responsabilidade civil afastada - Denunciação à lide -
Seguradora - Danos morais - Exclusão expressa da cobertu-
ra - Improcedência. - A contratante dos serviços de empresa
especializada de transporte é parte legítima para figurar no
polo passivo da demanda por prejuízos sofridos por terceiro,
em decorrência de acidente ocorrido quando do transporte
de suas mercadorias. - A relação contratual com empresa
terceirizada de transporte, empregadora do condutor e pro-
prietária do veículo envolvido no sinistro, não importa em
corresponsabilidade da empresa contratante do serviço, veri-
ficando-se a ausência de vínculo jurídico com o agente cau-
sador do dano, bem como ausência de preposição para com
a empresa transportadora, a responsabilidade civil deve ser
afastada. Havendo previsão expressa acerca da exclusão de
indenização por danos morais e estéticos da cobertura secu-
ritária, deve ser julgada improcedente a denunciação à lide
da seguradora ante a ausência do direito de regresso
(Apelação Cível nº 2.0000.00.495007-4/000, 11ª Câmara
Cível, Rel.ª Des.ª Tereza Cristina da Cunha Peixoto, DJ de
29.08.2007). 

Ementa: Apelação - Ação de indenização por dano moral -
Acidente de trânsito - Denunciação da lide - Seguradora -
Direito de regresso - Inocorrência - Expressa exclusão na
apólice dos riscos a que condenado a denunciada. -
Consignada, expressamente, no contrato de seguro, a
exclusão da cobertura em relação a danos morais, não há
que se falar em condenação, a tal título, a ser custeada
regressivamente pela seguradora então denunciada à lide.
O princípio da autonomia da vontade prevalece com mais
vigor nas relações contratuais entre pessoas jurídicas de
grande porte (Apelação Cível nº 1.0024.06.061239-7/001,
14ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, DJ de
19.06.2008). 

Dessarte, julgo improcedente a denunciação da lide.
Conclusão. 
Mediante os fundamentos expostos, suscito de ofí-

cio preliminar de nulidade, para cassar a sentença e,
adotando o art. 515, § 3°, do CPC, dou parcial provi-
mento ao apelo para: 1) acolher em parte os pedidos da
autora e condenar a Empresa Gontijo de Transportes
Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), a título de indenização por danos morais, cor-
rigidos monetariamente pelo índice da CGJ, a partir da
publicação do acórdão, incidindo juros moratórios de
1% (um por cento), a teor do art. 406 do Código Civil,
a contar do ajuizamento da ação; e 2) julgar improce-
dente a denunciação da lide. 

Considerando a sucumbência recíproca na lide
primária, condeno as partes ao pagamento das custas
processuais e recursais e dos honorários sucumbenciais,
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da inde-
nização corrigida, na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada uma, observada a Súmula nº 306 do
STJ e o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950 no
tocante aos apelantes. 
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Na lide secundária, custas processuais pela denun-
ciante, que arcará, também, com os honorários de
sucumbência ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de
Processo Civil. 

DES.ª ELECTRA BENEVIDES - Com o Relator. 

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Divirjo par-
cialmente do voto do e. Relator, primeiramente para
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no méri-
to, para julgar procedente a denunciação da lide, majo-
rando, ainda, o valor da indenização por danos morais. 

O e. Relator suscitou preliminar de nulidade da
sentença, ao fundamento de que o Juiz decidiu, na sen-
tença, questão anteriormente decidida, sobre a qual se
operou a preclusão, o que vedado pelo art. 471 do
Código de Processo Civil, sendo nula a segunda
decisão. 

O entendimento do eminente Relator sobre a
natureza do ato decisório não se ajusta ao conteúdo que
se extrai do dispositivo da sentença, se se afastar a
impropriedade dos seus termos conclusivos. Na verdade,
o MM. Juiz não indeferiu a habilitação dos sucessores da
primitiva autora, como afirmou, pois esta já se con-
sumara pela participação efetiva dos sucessores na mar-
cha processual. 

Ao dizer que estava julgando improcedente a
habilitação dos sucessores da primitiva autora em
relação aos pedidos de indenização por danos morais e
estéticos, o Magistrado procedeu, na verdade, a julga-
mento de mérito, dando pela improcedência do pedido
de ressarcimento dos referidos danos, sofridos por sua
falecida mãe. 

Em outras palavras: se o Juiz aceitou a sucessão
processual, dando sequência ao processo, mas, na sen-
tença, disse que a habilitação é improcedente, com isso
não estava reconsiderando matéria já preclusa, em pre-
liminar do mérito, mas procedendo ao julgamento do
mérito, declarando improcedente o pleito dos sucessores
em relação a duas das verbas indenizatórias pleiteadas
(danos morais e danos estéticos). 

Tanto é assim que, se houvesse, de fato, apenas
alterado sua decisão anterior, que aceitou a habilitação
dos sucessores, impedindo que integrassem a lide, have-
ria de extinguir o processo no que diz respeito ao pedido
de danos morais e estéticos, por ausência de pressupos-
to processual subjetivo, qual seja a existência de autor. 

Tal como se encontra, a sentença não pode ser
tratada de outro modo, senão como sentença prolatada
com resolução de mérito. Como inexiste qualquer nuli-
dade a ser declarada, cabe simplesmente a sua reforma,
não a sua anulação, não ensejando, assim, a aplicação
do art. 515, § 3º, do CPC. 

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da
sentença. 

No mérito, inquestionável a responsabilidade civil
da Gontijo, acompanho o Relator, com relação à pro-
cedência do pedido de indenização por danos morais,
divergindo apenas quanto ao valor arbitrado a título de
danos morais. 

Inexistem dúvidas de que, havendo a vítima de
danos morais e estéticos ingressado com a ação judicial,
nada obsta a que, após o seu falecimento, sucedam-na
processualmente seus descendentes, devendo o processo
seguir seu curso normal como se nada houvesse ocorrido. 

As fotografias de f. 47 a 50 demonstram a ocor-
rência inegável de dano estético sofrido pela primitiva
autora da ação, Maria do Carmo Edmundo, pois o
aspecto das cicatrizes é evidentemente repugnante e
desagradável. Impõe-se, assim, a majoração da inde-
nização por danos morais, que compreendem os estéti-
cos, arbitrando-a em R$ 30.000,00, considerando que a
indenização se mede pela extensão do dano (art. 944,
caput, do Código Civil). 

Divergimos também do douto Relator quanto à
improcedência da denunciação da lide. Têm razão os
apelantes. A sentença deve ser reformada para se reco-
nhecer a responsabilidade da seguradora apelada pela
indenização a que foi condenada, por responsabilidade
objetiva, a transportadora apelada, denunciante da lide. 

A apólice exclui expressamente a cobertura de
danos morais, limitando-a apenas aos danos “corporais
e/ou materiais” (f. 141). A expressão “danos corporais”
passou a substituir, nos contratos de seguro, os chama-
dos danos pessoais, sobre os quais a jurisprudência já se
havia pronunciado, considerando-os como abrangentes,
também, dos danos morais. 

Se se busca um parâmetro para se saber o que sig-
nificam “danos corporais”, que, como já se viu, são os
outrora chamados “danos pessoais”, encontra-se noção
destes na lei que trata do seguro obrigatório: 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º compreendem as indenizações por morte, invalidez per-
manente e despesas de assistência médica e suplementares
[...] (art. 1º da Lei nº 6.194, de 19.12.1974). 

A mãe dos apelantes sofreu, ao lado do dano
moral, um dano estético, resultante das deformidades
consubstanciadas nas cicatrizes. 

“Estético é o belo, o formoso. O agradável. Por
dano estético, num conceito amplo, relativo à pessoa,
entende-se aquele que faz sua aparência menos
agradável”, diz Antônio Chaves, acrescentando adiante
que “o dano estético acarreta um dano moral, decor-
rente das humilhações, tristeza, desgosto, constrangi-
mento que ocasiona à vítima”, e dizendo adiante que “o
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dano estético, como dano moral”, não está definido de
uma maneira incontroversa (p. 651, 654 e 655). 

Ensina Arnaldo Marmitt: 

A saúde, a liberdade, o bem-estar, a honra, o nome, a
imagem, como atributos da personalidade, constituem bens
morais. Juntamente com os bens físicos, pertinentes à inte-
gridade corporal, têm sua proteção assegurada na legis-
lação dos povos civilizados. Dano à pessoa é toda ofensa à
sua incolumidade física ou moral, com reflexos negativos no
patrimônio ou no psiquismo. A integridade psicofísica nem
sempre é traduzível em dinheiro, quando então se passa a
indenizar o mal em si, mas apenas a redução da capacidade
laboral (in Perdas e danos. Rio de Janeiro: Aide, 1987, p.
49).

Se o contrato de seguro cobre danos materiais
e/ou corporais e se entre estes últimos também se encon-
tram os danos estéticos, que, por outro lado, são uma
das formas de dano moral, não poderia a seguradora,
primeiramente, garantir a cobertura de danos corporais
e, logo adiante, fazer ressalva excluindo os danos morais
de qualquer natureza. São essas cláusulas contraditórias,
conflitantes, pois o que é coberto aqui, na medida em
que dano pessoal engloba o dano estético, não tem
cobertura ali, na medida em que dano estético é
considerado espécie de dano moral e este não tem
cobertura. Aplicável ao caso, por isso, a regra do art. 47
do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as
cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira
mais favorável ao consumidor. 

É de se notar que, no conceito restritíssimo de
danos corporais utilizado pela seguradora, só as despe-
sas médico-hospitalares de um modo geral seriam
cobertas, mas estas são, na verdade, danos materiais
que a pessoa teve (comprando remédios, pagando con-
sultas, internando-se em hospital), enquanto que a
deformidade é, sim, dano pessoal, sofrido pelo próprio
corpo da pessoa. 

Na indenização por dano moral, portanto, se compreende a
do dano estético, sendo inadmissível a cumulação de ambas
(Revista dos Tribunais 789:361). 

O MM. Juiz Relator da Apelação Cível nº
269.692-6, Dr. Dárcio Lopardi Mendes, da Sétima
Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada do Estado de
Minas Gerais, invoca acórdão do Superior Tribunal de
Justiça no REsp 106.326-PR, relatado pelo Ministro Ruy
Rosado, no sentido de que “o contrato de seguro por
danos pessoais compreende o dano moral” (Revista de
Julgados 75:164). O acórdão do TAMG, acima referido,
entendeu que o seguro por danos pessoais só não com-
preenderia os danos morais se inexistir cláusula do con-
trato excluindo o dano moral. No caso em julgamento,
tal cláusula existe, realmente, mas, como se viu, é con-

traditória e conflitante com a que prevê cobertura de
danos corporais, não podendo, por isso, prevalecer. 

Assim, a seguradora é responsável pelos valores a
que for condenado a denunciante, dentro dos limites da
apólice, devendo a denunciação ser julgada procedente. 

A consideração de que é nula a cláusula que exclui
da cobertura securitária a indenização por danos morais
não ofende os arts. 757, 760 e 776 do Código Civil. 

Diante disso, divergindo parcialmente do e. Relator,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença e dou par-
cial provimento ao recurso, para julgar parcialmente
procedente a ação e condenar a Empresa Gontijo de
Transportes Ltda. a pagar a Silvana Enéas, Selma Enéas
da Silva e Willer Enéas a quantia de R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais) como indenização pelos danos morais sofri-
dos por sua mãe, devendo a quantia ser atualizada
desde a publicação do acórdão e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde a data da citação. 

Julgo, ainda, procedente a denunciação da lide,
condenando Hannover Seguradora International Seguros
S.A. a ressarcir à Empresa Gontijo de Transportes Ltda. o
valor que pagar aos apelantes como indenização por
danos morais, até o limite da apólice do contrato de
seguro que mantêm entre si. 

Considerando a sucumbência havida na lide prin-
cipal, condeno a Empresa Gontijo de Transportes Ltda. a
pagar 80% das custas processuais e honorários advo-
catícios de 20% de 80% do total da condenação, e con-
deno Silvana Enéas, Selma Enéas da Silva e Willer Enéas
a pagarem 20% das custas processuais e honorários
advocatícios de 20% do total da condenação. As verbas
sucumbenciais serão exigíveis dos apelantes somente se
e quando cessar sua condição de pobres no sentido
legal, pois beneficiários da assistência judiciária. 

Em razão da sucumbência na lide secundária, con-
deno Hannover Seguradora International Seguros S.A. a
pagar à Empresa Gontijo de Transportes Ltda. honorários
advocatícios de 20% do total da condenação. 

Custas recursais, pelos apelados, igualmente. 

Súmula - DE OFÍCIO, SUSCITARAM PRELIMINAR
DE NULIDADE PARA CASSAR A SENTENÇA E, COM
FULCRO NO ART. 515, § 3º, DO CPC, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, PARA ACOLHER, EM PARTE,
OS PEDIDOS DA INAUGURAL, E JULGARAM IMPROCE-
DENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, VENCIDO O 2º
VOGAL.

. . .
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Indenização - Morte de detento em cadeia públi-
ca - Responsabilidade objetiva - Dano material -
Não ocorrência - Dano moral - Configuração -
Fixação - Critério - Correção monetária - Juros

de mora - Termo inicial - Sucumbência recíproca
- Compensação

Ementa: Civil. Indenização. Morte de detento em cadeia
pública. Responsabilidade objetiva. Dano material.
Inocorrência. Dano moral configurado. Fixação. Critério.
Correção monetária e juros de mora. Termo inicial.
Sucumbência recíproca. Compensação.

- Tratando-se de morte de detento que se encontra sob a
custódia do Estado, a responsabilidade civil do ente
público é objetiva, mesmo que o dano não decorra de
uma atuação comissiva de um de seus agentes. 

- Não comprovada pelo autor sua dependência
econômica para com o seu genitor (de cujus), é indevida
indenização por dano material (pensionamento). 

- Demonstrado nos autos que a morte do genitor do
autor decorreu da falta do dever de vigilância perpetra-
da por agentes públicos e comprovado o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta estatal, é impe-
rioso o dever de indenizar. 

- Para fixação dos danos morais, devem-se levar em
conta as condições econômicas das partes, as circuns-
tâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofen-
sor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda con-
siderar o caráter repressivo e pedagógico da reparação,
além de se propiciar à vítima uma satisfação. 

- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o ter-
mo inicial para a incidência da correção monetária é a
data da prolação da decisão em que foi arbitrado o
valor certo da indenização, pois, ao fixá-la, o Magistrado
já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda, e
os juros de mora têm início a partir da data do evento
danoso. 

- Mantida a procedência parcial dos pedidos do autor,
revelando existir vencedor e vencido ao mesmo tempo,
os honorários devem ser recíproca e proporcionalmente
distribuídos e compensados. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL//RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00552211..0055..004422882299-66//000011 - CCoommaarrccaa ddee PPoonnttee NNoovvaa -
RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 22ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa
ddee PPoonnttee NNoovvaa - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,,
22ºº)) RR..TT..SS..,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa mmããee EE..AA..SS.. - AAppeellaaddooss::
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, RR..TT..SS..,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa  mmããee
EE..AA..SS.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDIILLSSOONN FFEERRNNAANNDDEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REFORMAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICA-
DOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2009. - Edilson
Fernandes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de recurso
interposto contra a r. sentença de f. 138/149, proferida
nos autos da ação de indenização movida por R.T.S.,
representado por sua mãe E.A.S., em face do Estado de
Minas Gerais, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor
apenas indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção mo-
netária e juros de mora, ambos a partir do falecimento
do genitor do autor (11.04.2005); diante da sucumbên-
cia recíproca, condenou as partes a suportarem a meta-
de dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% so-
bre o valor da condenação. 

Em suas razões, sustenta o réu que o falecimento
do detento foi decorrente de condutas de outros presos,
e não de atos de agentes públicos, sendo, por isso,
adotável a teoria da responsabilidade subjetiva em vir-
tude de ato omissivo do Estado. Afirma que a
Administração mantém regular regime de vigilância
sobre os presos e eventual burla do sistema, perpetrada
por este, não pode ser tida como culpa estatal, mas sim
unicamente dos presos. Salienta a ausência de respon-
sabilidade pelo fato, uma vez ter sido causado por ter-
ceiro; que, havendo sucumbência recíproca, os hono-
rários devem ser compensados; na eventualidade, requer
a redução do valor do dano e alteração do termo inicial
para a incidência da correção monetária e dos juros de
mora a partir do momento em que é fixada a indeniza-
ção (f. 205/215). 

Em suas razões, sustenta o autor que a ausência de
prova da renda mensal da vítima autoriza a presunção
de que correspondia a um salário mínimo mensal, bem
assim que um terço se destinava à sua própria mantença,
de sorte que a pensão deve ser estabelecida em dois
terços desse valor. Afirma que o valor arbitrado a título
de dano moral não se revela adequado e não atende ao
princípio da proporcionalidade, pelo que requer seja
majorado (f. 216/221). 

Presentes os demais pressupostos de admissibili-
dade, conheço do reexame necessário e dos recursos
voluntários. 
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Para que se configure o ato ilícito suficiente a ense-
jar a reparação correspondente, é necessária a conju-
gação dos seguintes requisitos: ação ou omissão do
agente, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade. 

Inexiste, por outro lado, o dever de indenizar no
caso de culpa exclusiva da vítima, de força maior, caso
fortuito, tendo a doutrina elencado também como rompi-
mento do nexo causal o consentimento do ofendido. 

A responsabilidade objetiva, consagrada no art.
37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 43 do Código
Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando
apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de
causalidade, visto possuir fundamento na atividade que
o agente desenvolve, criando o risco de dano para ter-
ceiro. Daí chamar-se “teoria do risco”. 

O Estado de Minas Gerais, na qualidade de pes-
soa jurídica de direito público interno, sujeita-se à norma
prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República,
que trata da responsabilidade objetiva da Administração. 

Ao contrário do que sustenta o réu, nas hipóteses
em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do
Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo
que o dano não decorra de uma atuação comissiva de
um de seus agentes. 

Isso se justifica porque, quando o Estado se encon-
tra na posição de garante, ou seja, quando possui o
dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou
coisas sob sua custódia, guarda ou proteção direta,
responderá com base no art. 37, § 6º, CF, por danos
ocasionados a essas pessoas ou coisas, mesmo que não
diretamente causados por atuação de seus agentes (cf.
REsp nº 847.687/GO, Rel. Min. José Delgado, j. em
17.10.2006). 

Logo, em face da natureza do serviço prestado
pelo réu e uma vez caracterizada a responsabilidade
objetiva do Estado no caso concreto, basta apenas que
o autor prove a ocorrência do fato administrativo (espan-
camento por colega de cela), do dano (morte da vítima)
e do nexo causal (que a morte da vítima decorreu de
errôneo planejamento da segurança na cadeia pública
de Ponte Nova). 

De acordo com os depoimentos prestados no
Inquérito nº 5133/05 (f. 22/39), atestado de óbito (f. 40)
e reportagens jornalísticas (f. 43/44), constato que o pai
do autor, ao tomar o regular “banho de sol”, faleceu
dentro da cadeia pública de Ponta Nova, em virtude das
agressões (espancamento) por diversos outros presos,
tendo como causa da morte insuficiência respiratória
aguda e traumatismo craniano. 

A proteção física dos indivíduos inseridos no sis-
tema prisional em questão constitui dever do Estado de
Minas Gerais, não podendo ser atribuído o resultado do
evento danoso aos desentendimentos entre os detentos,
uma vez que o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição
Federal dispõe que: “É assegurado aos presos o respeito
à integridade física e moral”. 

Vê-se que a morte da vítima poderia ser evitada
com uma maior vigilância dos indivíduos existentes no
local, o que, inclusive, poderia se efetivar com o afasta-
mento da vítima de seus supostos inimigos de cela. 

Desse modo, evidenciado que a morte do pai do
autor decorreu da falta do dever de vigilância perpetra-
da por agentes públicos e comprovado o nexo de causa-
lidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a con-
firmação da sentença de procedência do pedido de in-
denização por danos morais. 

Na fixação do montante indenizatório, há de se
considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja a
de punir o causador do dano, buscando um efeito
repressivo e pedagógico, e a de propiciar à vítima uma
satisfação, sem que isso represente um enriquecimento
sem causa, conforme concluiu esta egrégia Sexta
Câmara Cível, no julgamento dos Embargos Infringentes
nº 1.0000.00.250433-0/001, da minha relatoria: 

Indenização por danos morais. Fixação. Critério. - Para fi-
xação dos danos morais devem-se levar em conta as
condições econômicas das partes, as circunstâncias em que
ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do
sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressi-
vo e pedagógico da reparação, além de se propiciar à víti-
ma uma satisfação (j. em 05.05.2004). 

Levando-se em consideração a situação financeira
do autor, que inclusive afirma em sua peça vestibular ser
pobre no sentido legal, e que a condenação do ente
público repercutirá na sociedade como um todo, em
claro prejuízo de serviços públicos essenciais a toda a
coletividade, como educação, saúde e outros, constato
como plausível o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
fixado a título de indenização por dano moral. 

A correção monetária independe de pedido expres-
so da parte interessada, não constituindo um plus que se
acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. Vale
dizer: a correção monetária presta-se apenas a recom-
por o valor nominal da moeda corroído pela inflação. 

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o
termo inicial para a incidência da correção monetária é
a data da prolação da decisão em que foi arbitrado o
valor certo da indenização, pois, ao fixá-la, o Magistrado
já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda. 

A esse respeito, a jurisprudência dominante do
colendo STJ firmou o entendimento de que: 

Em casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial
para a incidência da correção monetária é a data da pro-
lação da decisão em que foi arbitrado o valor da indeniza-
ção (REsp nº 780.548/MG, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. em 25.03.2008). 

Para que a reparação do dano seja completa, a
indenização deve ser acrescida de juros, que, no caso de
responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir
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do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), no percentual de
1% (um por cento) ao mês, devendo prevalecer o termo
estabelecido na r. sentença. 

Tendo em vista a procedência parcial dos pedidos
do autor, revelando existir vencedor e vencido ao mesmo
tempo, os honorários devem ser recíproca e propor-
cionalmente distribuídos e compensados, nos termos do
que dispõe o caput do art. 21 do CPC, situação não
observada pela MM. Juíza da causa. 

A propósito, não há falar na incompatibilidade
entre referido dispositivo e o art. 23 da Lei nº 8.906/94,
uma vez que a titularidade dos honorários não é afetada
ante a possibilidade de compensação, aliado ao fato de
não implicar ofensa. 

Por oportuno, anoto o entendimento consolidado
sobre a matéria pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça:

Os honorários advocatícios devem ser compensados quan-
do houver sucumbência recíproca, assegurado o direito
autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte (Súmula 306). 

Por fim, somente os danos diretos e efetivos, afe-
ríveis por efeito imediato do ato ilícito, encontram
suporte para ressarcimento, não sendo passíveis de in-
denização o dano hipotético, incerto ou eventual. 

Por essa razão é a prova do dano material de fun-
damental importância no processo da ação indeniza-
tória. 

No presente caso, não obstante indubitável a
certeza do dano moral sofrido pelo autor em virtude do
falecimento de seu pai, é certo que não restou devida-
mente comprovada a sua dependência econômica para
com o seu genitor (de cujus), tornando-se indevido o
pensionamento. 

Em reexame necessário, reformo parcialmente a
sentença, apenas para fixar o termo de incidência da
correção monetária a partir da prolação da r. sentença
(30.08.2007) e determinar a compensação dos ho-
norários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o
art. 21, caput, do CPC e o entendimento consolidado na
Súmula nº 306/STJ, prejudicados os recursos volun-
tários. 

Custas recursais, 30% pelo réu e 70% pelo autor,
observadas as disposições da Lei Estadual 14.939/03 e
da Lei Federal 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MAURÍCIO BARROS e ERNANE FIDÉLIS. 

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFOR-
MARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, PREJUDICADOS
OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 

. . .

Dissolução de sociedade empresarial - Direito de
retirada - Affectio societatis - Quebra - Art. 1.034

do Código Civil

Ementa: Direito de retirada. Registro. Dissolução da
sociedade empresarial. Affectio societatis. Quebra. Art.
1.034 do CC. 

- O direito de retirada do sócio da sociedade, pre-
conizado no art. 1.029 do CC, fica condicionado à noti-
ficação aos demais sócios e sua consequente alteração
contratual, devidamente registrada perante o órgão
competente. 

- O direito de retirada do sócio não se confunde com a
dissolução da sociedade empresarial. 

- A affectio societatis é um elemento específico do con-
trato de sociedade empresarial, que se exterioriza pela
vontade comum dos sócios de que o empreendimento
prospere, em prol da sociedade e da atividade por ela
desenvolvida. 

- Inexistindo a affectio societatis, a consecução do fim
social se torna impossível, permitindo a dissolução da
sociedade empresarial, a teor do art. 1.034, inciso II, do
Código Civil. 

Recurso não provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..007777661111-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: LLuuiizz TTaarrccííssiioo ddaa
CCoossttaa - AAppeellaaddooss:: FFáábbiioo AAuugguussttoo ddaa SSiillvvaa ee oouuttrroo -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLBBEERRTTOO AALLUUÍÍZZIIOO PPAACCHHEECCOO DDEE
AANNDDRRAADDEE

AAccóórrddããoo 

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

Belo Horizonte, 12 de maio de 2009. - Alberto
Aluízio Pacheco de Andrade - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
- Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso. 

Trata-se de apelação cível interposta contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Empresarial
de Belo Horizonte, que, na ação de dissolução de
sociedade comercial, julgou procedente o pedido. 
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O apelante afirma que a sociedade já estava dis-
solvida desde o momento em que expirou o prazo para
que os apelados se manifestassem a respeito de sua reti-
rada da empresa. Aduz que a alteração a ser procedida
no registro civil da sociedade é mera formalidade buro-
crática. 

Alega que a decisão monocrática contrariou o art.
1.029 do Código Civil. Sustenta que o apelante se
retirou da sociedade anteriormente ao ajuizamento da
ação. 

Irresigna-se, também, contra a condenação aos
ônus sucumbenciais, ao argumento de que não apresen-
tou resistência ao processo. 

Contrarrazões apresentadas, às f. 209/211, pug-
nando pela manutenção da sentença. 

Brevemente relatados, passo à decisão:
Em que pesem as alegações trazidas no petitório

recursal, a sentença monocrática não merece reparos. 
Ainda que o apelante tenha apresentado manifes-

tação no sentido de retirar-se da sociedade, como lhe
faculta o art. 1.029 do Código Civil, tal fato não foi for-
malizado perante a Junta Comercial, a teor da certidão
de f. 50. 

Ao contrário do que quer crer o apelante, não se
trata de simples formalidade burocrática. É por meio da
Junta Comercial que terceiros interessados têm acesso à
regularidade e formação empresarial. 

Dessa forma, não há que se falar que a decisão
monocrática contrariou o art. 1.029 do CC, haja vista
que o direito de retirada do sócio da sociedade fica
condicionado à notificação aos demais sócios e sua con-
sequente alteração contratual, devidamente registrada
perante o órgão competente. 

Válido mencionar, ainda, que o direito de retirada
do sócio não se confunde com a dissolução da
sociedade empresarial. 

Sobre o tema, posiciona-se a jurisprudência do
TJMG, consubstanciada no Acórdão de nº
1.024.04.261202-8/001, Relator, o Des. Luciano Pinto:

Apelação cível. Dissolução parcial de sociedade por quotas
de responsabilidade limitada. Sociedade por prazo indeter-
minado. Notificação. Artigo 1.029 do CC. Efeitos. Data efe-
tiva da saída do sócio da sociedade. Trânsito em julgado da
decisão judicial com arquivamento da alteração do contrato
social ou da decisão judicial no registro competente.
Reformatio in pejus. Impossibilidade. 
- Nos termos do preceito do artigo 1.029 do CC, o direito
de retirada em sociedade de prazo indeterminado fica condi-
cionado à notificação aos demais sócios, com prazo de
sessenta dias, para que seja providenciada a competente
alteração contratual, devendo esta e a notificação, em con-
junto, ser levadas à averbação perante o órgão de registro
público competente, em caso de dissolução consensual; ou,
ainda, da averbação da decisão judicial transitada em jul-
gado que determinar a dissolução parcial da sociedade,
sendo de notar que, somente a partir de tal averbação nos
registros competentes, considerar-se-á efetivamente a publi-

cidade do ato de dissolução parcial da sociedade com a
saída do sócio retirante dos quadros societários, não haven-
do que se confundir o direito de retirada com a dissolução
parcial da sociedade com a questão da apuração da respon-
sabilidade dos sócios pelos atos societários praticados, prin-
cipalmente em relação a terceiros. [...].

As partes demandantes, contudo, se inclinam no
sentido do desaparecimento da affectio societatis que
justifique a manutenção da sociedade empresarial. 

É sabido que a affectio societatis é um elemento
específico do contrato de sociedade empresarial, que se
exterioriza pela vontade comum dos sócios de que o
empreendimento prospere, em prol da sociedade e da
atividade por ela desenvolvida.

Inexistindo o mencionado elemento, a consecução
do fim social se torna impossível, permitindo a dissolução
da sociedade empresarial, a teor do art. 1.034, inciso II,
do Código Civil, que assim dispõe: 

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a
requerimento de qualquer dos sócios, quando:
[...] 
II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibili-
dade.

No direito empresarial vigora a diretriz de que o
sócio não pode permanecer prisioneiro da sociedade.
Dessa forma, com o desaparecimento da affectio socie-
tatis, que constitui a base da formação societária, é pos-
sível a dissolução da sociedade. 

Nesse mesmo sentido, já se posicionou este eg.
Tribunal, consubstanciado nos Acórdãos de nº
1.0701.05.126046-4/001 e 1.0024.05.826585-
1/001, Relatores Des. Nilo Lacerda e Des. Sebastião
Pereira de Souza, respectivamente:

Ação de anulação de negócio jurídico. Venda de bens
móveis de sociedade comercial. Administração da
sociedade. Reconvenção. Dissolução de sociedade. Fim da
affectio societatis. [...] Provado o desaparecimento da affec-
tio societatis em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, formada por dois sócios, e não sendo possível o
distrato, impõe-se o pedido judicial de dissolução de
sociedade. 

Direito comercial. Processo civil. Ação de dissolução parcial
de sociedade. Prazo de defesa. 05 dias. Art.1.218, VII, do
CPC. Notificação. Art. 1.029 do CC. Quebra da affectio
societatis. Caracterizada. Retirada de sócio. Apelo provido.
Omissis [...] A ruptura da affectio societatis representa ver-
dadeiro impedimento a que a sociedade continue a realizar
o seu fim, com a obtenção de lucros e distribuição de divi-
dendos, já que dificilmente pode prosperar uma sociedade
em que a confiança, a harmonia, a fidelidade e o respeito
mútuo entre os seus sócios tenham sido rompidos. 

No caso sub judice, a dissolução total se impõe em
virtude de o objeto da sociedade depender do conheci-
mento técnico de todos os sócios, de maneira conjunta. 
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Válido mencionar trecho do dispositivo sentencial,
f. 194: 

[...] implica não somente a inexequibilidade do fim social,
mas também a incompatibilidade de se preservar o exercício
da atividade empresarial, uma vez que tanto os conheci-
mentos de engenharia mecânica do primeiro autor quanto
os de engenharia eletrônica do segundo se mostram impres-
cindíveis para a consecução do objeto social (f. 16 - cláusu-
la oitava). 

Melhor sorte também não aguarda o apelante no
que tange à condenação aos ônus sucumbenciais, haja
vista que apresentou contestação e resistiu ao pedido
principal trazido ao Poder Judiciário pelos autores, ora
apelados. Dessa forma, os ônus sucumbenciais foram
corretamente a ele imputados. 

Em face do acima exposto, nego provimento à
apelação, mantendo íntegra a sentença vergastada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEREIRA DA SILVA e CABRAL DA SILVA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

GGoommeess - AAppeellaannttee aaddeessiivvoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
AAppeellaaddooss:: EEddffrraannkklliinn LLiimmaa GGoommeess,, EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss,, IIPPSSMM - IInnssttiittuuttoo ddee PPrreevviiddêênncciiaa ddooss SSeerrvviiddoorreess
MMiilliittaarreess - RReellaattoorr:: DDEESS.. NNEEPPOOMMUUCCEENNOO SSIILLVVAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 9 de julho de 2009. - Nepomuceno
Silva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. NEPOMUCENO SILVA - Trata-se de recursos
de apelação, o 1º (principal) interposto por Edfranklin
Lima Gomes, e o 2º (adesivo) pelo Estado de Minas
Gerais, ambos contra a sentença (f. 403/421) proferida
pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
e Autarquias da Capital, nos autos da ação ordinária
anulatória c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada, ali, pelo apelante principal, em face do
apelante adesivo e do IPSM - Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, a qual
julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na
inicial para condenar o Estado ao pagamento de inde-
nização por danos morais, em favor do apelante princi-
pal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser cor-
rigido monetariamente e acrescido de juros de mora,
estes fixados à taxa de 1% (um por cento) a partir da
citação, ex vi do art. 406 do Código Civil. 

Diante da sucumbência recíproca, e por ter decaí-
do da maior parte de seus pedidos, o apelante principal
foi condenado ao pagamento de 80% (oitenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados, por equidade, ex vi do art. 20, § 4º, do CPC,
em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa, con-
tudo, a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça
gratuita (art. 12 da Lei Federal nº 1.060/50). 

O apelante adesivo (Estado), por sua vez, foi con-
denado em 20% (vinte por cento) das custas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação. 

Determinou, ainda, S. Ex.ª, com base na Súmula
306 do Superior Tribunal de Justiça, a compensação da
verba honorária proporcionalmente. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição,
ex vi do art. 475, § 2º, do CPC, com a redação dada
pela Lei Federal nº 10.352/01. 

Os embargos de declaração (f. 422/423), opostos
pelo Estado de Minas Gerais, foram rejeitados pela
decisão de f. 424/426. 

Ação anulatória - Indenização - Dano material -
Dano moral - Cumulação de ações - Ilegitimidade
passiva ad causam - Impossibilidade jurídica do

pedido - Carência de ação - Nulidade da sen-
tença - Não ocorrência - Responsabilidade objeti-

va - Nexo causal - Ônus da prova

Ementa: Ação ordinária anulatória c/c indenização por
danos materiais e morais. Carência de ação por ilegiti-
midade passiva ad causam do IPSM e pela impossibili-
dade jurídica do pedido. Nulidade da sentença.
Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Responsabilidade
objetiva das pessoas de Direito Público (art. 37, § 6º, da
Constituição Federal). Exigência de configuração dos
danos e do nexo de causalidade entre a atividade estatal
e os prejuízos sofridos, cabendo ao autor a prova do fato
constitutivo de seu direito. Ressarcimento de danos mate-
riais. Ausência de ato ilícito e da prova dos mesmos.
Improcedência que se confirma. Danos morais presumi-
dos. Dispensa da prova em concreto. Indenização que se
impõe, no caso específico. Utilização dos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..112211669911-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: EEddffrraannkklliinn LLiimmaa
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Insurge-se o apelante principal nas razões recursais
(f. 427/447) suscitando, preliminarmente, a nulidade da
sentença por ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC. 

No mérito sustenta, em síntese, reiterando os ter-
mos da exordial e alegações finais, que tanto o Estado
quanto o IPSM não respeitaram sua estabilidade,
adquirida através do reconhecimento do “atestado de
origem - AO” (f. 61/62), documento militar que declara
e reconhece a origem e sua incapacidade momentânea,
fazendo-o permanecer sob o amparo do Instituto
Previdenciário Militar para todos os efeitos, até que cesse
a situação geradora da incapacidade para o trabalho.
Aduz que, enquanto se encontrava amparado pelo predi-
to atestado, não poderia ter sido desligado da corpo-
ração, até seu restabelecimento integral, sendo que o
instituto tinha a obrigação legal de prover todo o trata-
mento e recuperação, o que não ocorreu. 

Sustenta, também, que sofreu prejuízos de ordem
financeira diante da ausência dos vencimentos, indispen-
sáveis à sua sobrevivência, bem como pela interrupção
da contagem de tempo de serviço, em prejuízo ao quin-
quênio a que tem direito. Nulo, portanto, é o ato de seu
desligamento, devendo o Judiciário assim o declarar
para que haja a responsabilização dos requeridos e
venha ele, apelante, a receber os vencimentos devidos
desde a data do desligamento, corrigidos monetaria-
mente, além de ter computado o período de afastamen-
to ilegal para fins previdenciários e de reforma. O que,
aliás, conclui, não induz ao pedido de declaração de sua
reintegração à Polícia Militar, e sim o reconhecimento de
que detinha estabilidade previdenciária, em função de
acidente de trabalho, nos termos da legislação nacional. 

Ainda que denegada a ordem, em mandado de
segurança anterior, uma vez que se encontrava ampara-
do por “atestado de origem” devido à lesão sofrida em
serviço, insiste, não poderia ter sido, em hipótese algu-
ma, excluído das fileiras da PMMG. 

Assim, não há como negar a relação de causali-
dade entre o ato ilícito e os danos sofridos, da seguinte
ordem: a) dano material devido ao não recebimento dos
salários do período entre 18.09.2003 (data do afasta-
mento) e 09.05.2005 (data do retorno), acrescido de
quinquênio e contagem de tempo para reforma; b) dano
moral provocado pela “dor e sofrimento físicos e espiri-
tuais, pela humilhação e exposição pública” sofridos
pelo afastamento sem observância do já mencionado
“atestado de origem”, pelo risco de saúde a que foi sub-
metido, pela submissão indesejada a cirurgias médicas. 

Requer, portanto, ao final, o provimento do recur-
so para, reformando a sentença, julgar procedentes os
pedidos nos termos formulados na inicial, condenando-
se, consequentemente, os apelados aos ônus integrais
da sucumbência. 

Por sua vez, insurge-se o apelante adesivo nas
razões recursais (f. 466/470) sustentando, em apertada

síntese, que não há falar em omissão de sua parte, uma
vez que apenas cumpriu do início ao fim os pronuncia-
mentos judiciais referentes aos pedidos do apelante prin-
cipal. Este, na verdade, não explicita porque tenta
atribuir ao ente público a responsabilidade pelos danos
que alega ter sofrido, razão pela qual requer o provi-
mento do recurso para reformar, em parte, a sentença,
julgando-se integralmente improcedentes os pedidos ini-
ciais, atribuindo-se ao apelante principal os ônus da
sucumbência. 

Contrarrazões ao recurso principal, do IPSM (f.
457/464) e do Estado (f. 471/483), em infirmações
óbvias, reiterando, aquele, preliminar de carência de
ação diante da ilegitimidade passiva ad causam e da
impossibilidade jurídica do pedido, pelo que requer em
relação a ele, IPSM, a extinção do processo, sem re-
solução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 

Contrarrazões ao recurso adesivo (f. 485/506), em
infirmação óbvia. 

Sem interesse ministerial. 
É o relatório, no essencial. 
Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,

conheço de ambos os recursos. 
1. Preliminares. 
1.1. Carência de ação. 
Foi ela suscitada pelo IPSM em sede de contes-

tação, reiterada em contrarrazões de recurso, por ilegiti-
midade passiva ad causam e pela impossibilidade jurídi-
ca do pedido. 

Argumenta que não está dotado de legitimidade
simplesmente porque não tem qualquer relação jurídica
com candidato a concurso da Polícia Militar, que é a
responsável pelo concurso. Questiona que não poderia
ser parte desta lide, pois não elaborou o “certame públi-
co, não selecionou os candidatos nem excluiu o autor
que, ao fazer a inscrição, se submeteu a passar por todas
as fases previstas no edital”. Por ser, então, o apelante
principal, carente de ação em relação ao instituto, por
falta de pressuposto de validade para continuação do
feito, requer sua extinção, sem resolução do mérito, ex vi
do art. 267, VI, do CPC. 

Quanto à impossibilidade jurídica do pedido, argu-
menta que os pedidos do apelante principal não encon-
tram respaldo na Lei Estadual nº 10.366/90, que rege a
Instituição. Aduz que a finalidade estatutária do IPSM é
pagar pensão às viúvas dos militares, sendo que os
vencimentos dos militares são pagos pela Diretoria de
Pessoal da PMMG. Requer, assim, a extinção do proces-
so, sem resolução do mérito, ex vi do art. 267, VI, do
CPC, por ausência absoluta de possibilidade jurídica do
pedido. 

Sem razão, todavia. É que a preliminar se refere ao
próprio mérito da ação e, como tal, será apreciada, va-
lendo destacar dos pedidos formulados pelo apelante
principal, quando do ajuizamento da ação, verbis: 
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3) Que seja determinado ao IPSM, liminarmente, reativar o
atendimento do autor em todo o seu tratamento de saúde,
inclusive medicação, nos termos da legislação própria, inclu-
sive procedimentos cirúrgicos, se necessários. Ainda, que
seja condenado a ressarcir ao autor todos os gastos porven-
tura efetuados no seu tratamento de saúde após o desliga-
mento da PMMG. 
4) Seja assegurado ao autor, liminarmente, o recebimento
por parte do IPSM e do Estado de Minas Gerais, do seu
salário mensal, como todos os benefícios, inclusive aqueles
devidos e não pagos desde o seu afastamento ocorrido em
18 de setembro de 2003 e até seu retorno em 09 de maio
de 2005, que deverão ser pagos de uma só vez, corrigidos. 
5) Seja citado o Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu
digno Procurador-Geral, e o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, na
pessoa de seu representante legal, para responderem aos
termos da presente ação, querendo, sob pena de revelia e
confesso (f. 25). 

Nesse sentido, aliás, decidiu (f. 281/282) a ilustre
Julgadora monocrática, cumprindo, ainda, asseverar
que a indenização pelos danos morais recaiu somente
sobre o Estado de Minas Gerais. 

Rejeito, data venia, a preliminar. 
1.2. Nulidade da sentença. 
Foi ela, por sua vez, suscitada pelo apelante prin-

cipal sob o argumento-síntese de ofensa aos arts. 128 e
460, ambos do CPC, devendo este egrégio Tribunal se
pronunciar sobre as questões que a ilustre Julgadora
monocrática deveria ter enfrentado na sentença, ex vi do
art. 515 do CPC. Noutras palavras, sustenta o apelante
principal que a MM. Juíza singular não apreciou fatos e
provas que levam ao nexo de causalidade entre o seu
desligamento da PMMG e a responsabilidade do Estado
e do IPSM. 

E o faço para rejeitá-la, vênia máxima. Pois é
sabido que a decisão judicial resulta de um exercício
lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos
de pertinência e consequência. No caso, a ilustre
Magistrada conectou os fatos à razão de seu convenci-
mento, decidindo dentro dos limites da lide, tal como
proposta, descabendo falar, portanto, em nulidade. 

Ademais, imperioso asseverar que o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes,
ainda mais quando já tenha encontrado motivo sufi-
ciente para fundamentar a decisão, e muito menos se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas,
valendo destacar, a propósito, da obra de Theôtonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor. 40 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 545), quando dos comentários ao art.
458: 

O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos funda-
mentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos (JTJ 259/14). 

Enfim, os fundamentos da sentença são claros e
nítidos, inexistindo omissões, obscuridades, dúvidas ou
contradições. O não acatamento das teses contidas nas
peças do apelante principal não implica, como pretende,
nulidade da sentença. Ao magistrado cabe apreciar a
questão de acordo com o que entender atinente à lide.
Não está, pois, obrigado a julgá-la conforme o pleitea-
do pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legis-
lação que entender aplicável ao caso. 

A hostilizada sentença contempla, insisto, os requi-
sitos  essenciais - e mencionados no art. 458 do CPC -
à sua validade, quais sejam o relatório, com suas especi-
ficações, os fundamentos, que deram sustentação à
análise das questões fático-jurídicas e, por fim, o dispo-
sitivo, que, no caso específico, julgou procedentes, em
parte, os pedidos deduzidos em juízo, deferindo-se tão
somente o dano moral. 

Rejeito, pois, a preliminar. 
2. Mérito. 
Quanto a ele adoto, inicialmente, na íntegra, o

relatório exarado pela ilustre Julgadora monocrática,
que nos dá a perfeita visão do que se pretende analisar
nesta instância plural. 

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º (e
agora, também, segundo o art. 43 do Código Civil),
adotou a teoria do risco administrativo, pelo que a víti-
ma fica dispensada de provar a culpa da Administração.
Esta, por sua vez, só poderá se eximir total ou parcial-
mente da responsabilidade se demonstrar a culpa exclu-
siva da vítima no evento danoso. 

Confiram-se, a propósito, as redações, verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: 
[...]. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a ter-
ceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsá-
vel nos casos de dolo ou culpa. 
[...]
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por
parte destes, culpa ou dolo. 

Isso significa que, para exsurgir o dever de inde-
nizar, não está o apelante principal, no caso em exame,
obrigado a provar a culpa do agente público, bastando
a prova do dano e do nexo causal entre o dano e a ação
e/ou omissão do agente. 
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Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Sílvio
Rodrigues (Direito civil. 19. ed. São Paulo:Editora
Saraiva, 2002, v. IV, p. 10), leciona: 

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do
agente causador do dano é de menor relevância, pois,
desde que exista relação de causalidade entre o dano expe-
rimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de
indenizar, quer tenha este último agido ou não culposa-
mente. 
A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo
essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco
de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda
que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de
culpa. Examina-se a situação e, se for verificada, objetiva-
mente, a relação de causa e efeito entre o comportamento
do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem
direito de ser indenizada por aquele. 

E, ainda, da clássica obra de Hely Lopes Meirelles
(Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo:
Malheiros Editores,  2004, p. 626), colhe-se: 

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano só do ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-
se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-
se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida
da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da
Administração. 
Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus
agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e
injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.
Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco
que a atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade de acarretar dano a certos membros da comu-
nidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. 

Mas, de qualquer sorte, frisa-se, a responsabiliza-
ção do Estado e do instituto dependerá da existência do
nexo de causalidade entre a ação e/ou omissão de tais
entes e os danos - material e moral - sofridos pela vítima
(apelante principal). Isto é, para que haja o dever de
indenizar, faz-se mister a conjugação de dois elementos
básicos: o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a
atuação e/ou omissão pública e o prejuízo sofrido, cuja
prova é da parte autora, ex vi do art. 333, I, do CPC,
pois pelo ordenamento jurídico pátrio incumbe ao autor
a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Sobre o ônus da prova, extrai-se da clássica obra
de Humberto Theodoro Júnior que

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão per-
tinente ao ônus da prova. 
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admiti-
da pelo juiz. 

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus,
de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato ale-
gado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso
de direito processual civil. Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, v. I, p. 486.) 

Dito isso, a meu juízo as provas que instruíram o
feito são firmes no sentido da inexistência do dano mate-
rial, conforme veremos adiante. Antes, todavia, destaca-
se do texto atualizado da Lei nº 5.301/69 (que contém o
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) as
hipóteses em que o servidor público militar poderá con-
tar como sendo de efetivo exercício o período no qual
esteve afastado de suas funções, verbis: 

Art. 160. Serão considerados de efetivo serviço os dias em
que o militar estiver afastado por motivo de: 
I - férias anuais, escolares e férias-prêmio; 
II - licenças especiais ou previstas no artigo 109 deste
Estatuto; 
III - exercício de outro cargo público em comissões; 
IV - desempenho de mandato legislativo, federal ou esta-
dual; 
V - tempo de serviço público federal, estadual e municipal,
comprovado mediante certidão; 
VI - licença do militar acidentado em serviço ou acometido
de moléstia profissional. 

Do predito texto, à evidência, não há menção ao
período em que o servidor ficou fora das fileiras da
PMMG em razão de exclusão, ainda que esta se tenha
dado de maneira irregular. 

O caso não se enquadra, ainda, no art. 41, § 2º,
da Constituição Federal, uma vez que a regra ali contida
pressupõe o retorno do servidor desligado do serviço
público em razão da aplicação da penalidade adminis-
trativa de demissão, e não de mero ato de exclusão, que
foi o caso do apelante principal. 

Não bastasse isso, o ato do Comandante-Geral da
PMMG, que determinou a exclusão do apelante princi-
pal, se deu em razão do julgamento do Reexame
Necessário e Apelação nº 1.0000.00.310318-1/000,
ocorrido em 23.06.2003, sob a relatoria do eminente
Des. Wander Marotta, cujo acórdão foi publicado em
03.09.2003, cumprindo, aqui, transcrever sua ementa,
verbis: 

Concurso público. Teste psicotécnico. Avaliação prevista no
edital e que encontra respaldo na legislação vigente.
Possibilidade de sua exigência. - A Lei Complementar nº
50/98, que alterou a Lei nº 5.301/69, foi editada em con-
formidade com o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal
de 1.988. Este diploma - que contém o Estatuto do Pessoal
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - insere no item
5 do inciso III do art. 5º o exame psicológico, nos termos do
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seu parágrafo único, item 6, ‘a’, do art. 5º da Lei
Complementar referida. A previsão do exame psicotécnico,
como requisito para ingresso na carreira, encontra-se anco-
rada na Lei 5.301/69, com a nova redação dada pela Lei
Complementar nº 50/98, que prevê expressamente a neces-
sidade de aprovação em testes psicotécnicos, como
antecedente lógico e necessário para o provimento do cargo
militar. A exigência de psicotécnico em exame para provi-
mento de cargo público não contém nenhuma ilegalidade e
se mostra necessário, mormente para a difícil e honrosa mis-
são policial. Não cabe, em tese, na via do mandado de
segurança, a discussão acerca de requisitos exigidos para a
admissibilidade de recurso efetivamente não interposto. 

Dessarte, a tutela mandamental que assegurou a
participação do apelante principal no Curso Técnico em
Segurança Pública - CTSP/2002 restou prejudicada, sem
efeito, não havendo falar em ilegalidade do ato pratica-
do pelo Comandante-Geral da PMMG, consubstancia-
do, repito, na exclusão do candidato daquele certame. 

A propósito, trago a lume o enunciado da Súmula
405 do Supremo Tribunal Federal: 

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

Enfim, a exclusão do apelante principal afigurou-se
perfeitamente legítima, uma vez que era mantido no
curso por força de medida judicial, reformada na instân-
cia plural, não havendo falar, portanto, em pagamento
das vantagens pecuniárias do período em que esteve
regularmente fora do serviço público e, tampouco, em
contagem deste tempo como de efetivo serviço para
todos os efeitos legais, ressaindo irrelevante o fato de o
mesmo se encontrar, à época da exclusão, amparado
por “atestado de origem”. 

Ouso, aqui, transcrever da r. sentença os argu-
mentos e fundamentos exarados, com a propriedade de
sempre, pela ilustre Julgadora monocrática, verbis: 

As irresignações apresentadas relativamente à ilegalidade da
exclusão do requerente, quando já transitada em julgado a
decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, com redobrada vênia, não procedem, e
espelham tentativa de, por via transversa, manter-se os
efeitos de medida judicial cassada, com o nítido intuito de se
impor a permanência do autor no quadro de pessoal da
Polícia Militar deste Estado. 
[...]. 
Logo, não se trata de instituto que tenha por finalidade con-
ceder estabilidade ao servidor militar - conforme defende o
requerente na peça vestibular -, razão pela qual não há
qualquer impedimento para a dispensa do militar amparado. 
Não se deve olvidar, outrossim, que os ‘direitos do interessa-
do’ dizem respeito exclusivamente ao indivíduo enquanto
integrante da Corporação Militar. Àquele regularmente
excluído e que volta à condição de civil, não se concebe a
manutenção dos benefícios decorrentes do amparo pro-
movido pelo atestado de origem, sob pena de desvirtua-
mento do instituto. 

É certo que um servidor que tem uma lesão reconhecida
como decorrente de acidente de trabalho e que vem a ser
dispensado pela Administração enfrenta diversos dissabores,
mas esta situação não pode, como bem ressaltado pelo
Estado de Minas Gerais em sua contestação, conferir-lhe
estabilidade provisória em cargo público no qual sequer
havia ainda ingressado e, aliás, para o qual sequer havia
sido aprovado (f. 414/415). 

Com efeito, totalmente infundada a alegação do
apelante principal no sentido de que caberia ao Estado
e ao instituto promover o seu sustento, em razão de aci-
dente (lesão) sofrido durante a prestação militar.
Primeiro, porque a impossibilidade de exercer outras
atividades profissionais não restou comprovada, sem
falar no fato de que, pouco tempo depois, foi ele aprova-
do em novo concurso para a mesma corporação.
Segundo, porque as alegações de que teria sofrido
“todas as dificuldades financeiras”, “passando por
inúmeros e indizíveis momentos de grande dificuldade
material” (f. 431), além de ter sido privado de obter a
assistência médica necessária ao seu pronto restabeleci-
mento físico, também não restaram provadas, pois, além
da ausência de documentos que viessem a comprovar o
pagamento de eventuais despesas médico-hospitalares,
depois de sua exclusão, o apelante principal, ao depor
em juízo, afirmou que, 

quando foi excluído do curso, [...] não chegou a dar con-
tinuidade ao tratamento médico a que se submeteu quando
estava no curso; [...] apenas fazia repouso, procedia a cami-
nhadas e continuou a tomar a medicação que havia sido
passada pelo médico conveniado ao plano de saúde da PM;
que tomava anti-inflamatório (diclofenaco), o qual continuou
a tomar praticamente durante os dezenove meses em que
esteve afastado da PMMG; neste período, chegou a consul-
tar-se no SUS, tendo o médico sugerido a continuidade do
tratamento e da medicação já prescrita pelo médico conve-
niado; nada mais veio a fazer quanto ao seu tratamento de
saúde no período entre a sua exclusão do curso de formação
e o retorno à PM (f. 287), 

não ressaindo evidenciado que tivesse qualquer custo em
decorrência da lesão sofrida. Restou caracterizado,
ainda, que interrompeu o tratamento por conta própria,
não obstante o atendimento da rede pública de saúde. 

Assim, insisto, não há falar em dano material, vênia
máxima. 

Quanto ao dano moral, este é incontestável, na
espécie, impondo-se sua indenização. Todavia, na forma
expendida monocraticamente, e não como pretende o
apelante principal, qual seja a indenização correspon-
dente a 100 (cem) salários-mínimos. 

A fixação do valor do dano moral fica, pois, adstri-
ta ao exame das circunstâncias e das consequências de
cada caso, não devendo ser nem excessiva nem exígua,
observando-se, em cada caso concreto, obviamente, os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
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É ressabido que a fixação do quantum atinente à
indenização por dano moral é tormentosa. Ensina Maria
Helena Diniz (in Revista Jurídica Consulex, nº 3, de
31.03.1997), sob título Indenização por dano moral: a
problemática do quantum, verbis: 

A reparação do dano moral é, em regra, pecuniária, ante a
impossibilidade do exercício do jus vindicatae, visto que ele
ofenderia os princípios da coexistência e da paz sociais. A
reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos nega-
tivos de mágoa, dor, tristeza e angústia, pela superveniência
de sensações positivas de alegria ou satisfação, pois possi-
bilitaria ao ofendido algum prazer que, em certa medida,
poderia atenuar seu sofrimento. Trata-se da reparação por
equivalente, ou melhor, da indenização entendida como
remédio sub-rogatório, de caráter pecuniário, do interesse
atingido. 

Quanto aos parâmetros delineadores, aclara: 

Na reparação do dano moral o magistrado deverá apelar
para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre
com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, ve-
rificando os elementos probatórios, fixando moderadamente
uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabele-
cido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ense-
jar uma fonte de enriquecimento, nem mesmo ser irrisório ou
simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao
fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu
bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade,
examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com
fundamento e moderação. 

Dessarte, o órgão judicante, na avaliação do dano
moral, buscará o estabelecimento de uma reparação
equitativa, com fulcro na culpa do agente, na extensão
do prejuízo causado e na capacidade econômica do
responsável. 

Pois é certo que a verba indenizatória tem o objeti-
vo de compensar os transtornos e inconvenientes pelos
quais passou, neste caso, o apelante principal, servindo,
de um lado, como inibidora da conduta ilícita, mas, de
outro, não dando causa a enriquecimento ilícito. 

Tem-se observado, não raro, uma generalização,
exacerbação e descritério, nos deferimentos, em certos
pedidos de indenização por danos morais, seja quando
“puros”, seja quando cumulados, em sede de respon-
sabilidade civil, gerando e incentivando abusos, na pro-
posta, e perplexidade dos jurisdicionados, ante a dis-
paridade, numeral, das outorgas, fruto da ausência de
normatização substantiva, constatável na maioria dos
casos, e, consequentemente, adoção de critérios subje-
tivos, variados, alguns, data venia, estranhos ao bom
senso e à melhor orientação jurisprudencial, erigindo
arbítrio desaconselhável e, com ele, o descrédito do
próprio instituto. 

Todo julgador, em hipóteses tais, tem o dever de
perquirir múltiplos fatores inerentes aos fatos, suas con-

sequências, além da situação econômico-financeira dos
litigantes, sabendo-se que o quantum reparador não
pode ser irrisório, como também não pode se constituir
em instrumento de enriquecimento sem causa do ofendi-
do, não custa insistir. 

Feitas tais considerações, verifica-se que o
apelante principal comprovou, através de atestados,
relatórios médicos, resultados de exames e receituários,
lesão sofrida no joelho, em 2002, quando participava de
atividades físicas planejadas pela 103ª Companhia de
Ensino e Treinamento do 10º BPM. 

Em virtude da lesão, durante a “jornada policial
militar”, permaneceu afastado de suas atividades labo-
rais, ficando em tratamento médico. 

Restou evidenciado, também, que, depois de sua
exclusão, em decorrência da supressão do plano de
saúde oferecido pelo IPSM, ficou impossibilitado de dar
prosseguimento ao tratamento especializado que lhe era
oferecido em clínica credenciada pelo instituto. 

No campo moral, cediço que, para a caracteriza-
ção da responsabilidade da Administração Pública,
basta a prova da existência do dano e do liame de
causalidade, dispensando-se a demonstração da condu-
ta antijurídica por parte do requerido (CF/88, art. 37, §
6º), o que ocorreu. 

Em que pese a regularidade da exclusão do
CSTP/2002, não se pode negar o nexo de causalidade
entre a conduta do Estado e os danos morais suportados
pelo apelante principal. 

Não se pode olvidar, também, que a jurisprudência
é remansosa no sentido de que o dano moral, em caso
de acidente de trabalho, caracteriza-se independente-
mente da prova de sua existência, desde que demonstra-
do o nexo causal com o fato devidamente identificado. 

Ora, a condenação imposta ao Estado, dadas as
circunstâncias em que ocorreram os fatos na espécie sub
judice, encontra amparo na própria Constituição da
República (art. 37), bastando, para que se configure (a
responsabilidade civil do Estado), o dano e o nexo
causal. 

Tem-se, pois, que, nos termos de seu art. 37, § 6º,
as entidades estatais e seus desmembramentos adminis-
trativos têm a obrigação de indenizar o dano causado a
terceiros por seus servidores, independentemente da
prova de culpa de seu agente no cometimento da lesão. 

Responsabilidade objetiva é a obrigação de inde-
nizar que incumbe a alguém em razão de um procedi-
mento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera
juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la
basta, pois, a mera relação causal entre o comporta-
mento e o dano. Relembre-se, por oportuno, que, embo-
ra a teoria do risco administrativo dispense a prova da
culpa da Administração, permite que o Poder Público
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demonstre a culpa da vítima, para excluir ou atenuar a
indenização. É o temperamento do risco. 

A propósito, só a existência de culpa exclusiva ou
concorrente da vítima poderia afastar ou mitigar-lhe a
responsabilidade, pois, ao adotar a responsabilidade
objetiva, tal admissão não implica a aceitação da teoria
do risco integral, mas a do chamado risco administrati-
vo, que admite temperamentos. 

A análise do acervo instrutório dos autos evidencia
que se acham provados os pressupostos indispensáveis à
caracterização da responsabilidade objetiva do Estado,
ou seja, há prova cabal acerca do dano e do nexo de
causalidade, ao passo que inexiste prova de que o even-
to danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva ou concor-
rente da vítima (apelante principal). 

À guisa de complementação, é de se registrar que,
pelo menos nestes autos e para fins de responsabilização
do ente público, é de todo irrelevante a alegação de que
o policial militar se encontrava no estrito cumprimento do
dever legal (pelo menos no que concerne à obrigação do
ente estatal em indenizar o particular lesado). 

No caso, provado o nexo causal entre o fato lesivo
e o resultado (dano), sem qualquer culpa da vítima,
inquestionável é a obrigação do Poder Público em inde-
nizá-la, não merecendo qualquer reparo o decisum, a
respeito. 

Impõe-se, pois, a indenização por dano moral
recair somente sobre o Estado de Minas Gerais, con-
forme decidiu a ilustre Julgadora monocrática, não se
solidarizando o IPSM. 

A doutrina de Carlos Roberto Gonçalves assinala
que dano moral “dispensa prova em concreto, pois se
passa no interior da personalidade e existe in re ipsa”
(Responsabilidade civil. 7. ed. atual. e ampl. de acordo
com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
552). Trata-se, pois, de presunção absoluta. 

Em resumo, o dever de reparar é corolário da ve-
rificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo
incogitável, a prova do prejuízo, valendo destacar dentre
os precedentes deste egrégio Tribunal, verbis: 

Existindo nexo de causalidade entre a ação do agente públi-
co e o evento danoso, caracterizada está a responsabilidade
civil do Estado, cabendo ao ente indenizar a autora pelos
prejuízos que lhe foram causados, mormente quando não
restar comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 
Indenização - Danos morais - Valoração. - Cabe ao pru-
dente arbítrio do magistrado fixar o quantum referente à in-
denização por danos morais, devendo sopesar, dentre outros
fatores, a gravidade do fato, a magnitude do dano, a exten-
são das seqüelas sofridas pela vítima, a intensidade da
culpa, as condições econômicas e sociais das partes envolvi-
das, de forma a proporcionar ao ofendido uma satisfação
pessoal, de maneira a amenizar o sentimento do seu
infortúnio. (TJMG, 7ª Câmara Cível, Apelação nº
1.0024.03.009190-4/001, Relator Des. Pinheiro Lago,
acórdão de 03.08.2004, publicação de 1º.10.2004.) 

Feita a análise do apelo principal, ressai prejudica-
do, vênia máxima, o apelo adesivo, interposto pelo
Estado, sob os argumentos de que apenas cumpriu, do
início ao fim, os pronunciamentos judiciais pertinentes
aos pedidos do apelante principal, e que este, na ver-
dade, não explicita por que tenta atribuir ao ente públi-
co a responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido. 

Com tais expendimentos, rogando vênia, rejeito as
preliminares e nego provimento a ambos os recursos,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas recursais, do apelo principal, pelo respecti-
vo apelante, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos ter-
mos do art. 12 da Lei Federal nº 1.060/50, ressaindo ex
lege, quanto ao adesivo. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MANUEL SARAMAGO e MAURO SOARES
DE FREITAS. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. 

. . .

Ação cominatória - Obrigação de fazer -
Estabelecimento de ensino privado - Justiça

Estadual - Competência - Expedição e registro de
diploma - Multa cominatória - Obrigação -

Cumprimento parcial - Redução - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação cominatória de
obrigação de fazer. Instituição de ensino privada.
Competência da Justiça Estadual. Expedição e registro
de diploma. Multa cominatória. Cumprimento parcial da
obrigação. Redução. Possibilidade. 

- Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações
de procedimento comum movidas por aluno, em face da
instituição particular de ensino superior. 

- Ausente nos autos a prova robusta acerca da impossi-
bilidade de a instituição de ensino providenciar o registro
do diploma de seu ex-aluno, deve ser mantida a decisão
que o determinou. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00118833..0099..116600440066-
00//000011 - CCoommaarrccaa ddee CCoonnsseellhheeiirroo LLaaffaaiieettee - AAggrraavvaannttee::
FFaaccuullddaaddee ddee DDiirreeiittoo ddee CCoonnsseellhheeiirroo LLaaffaaiieettee -
AAggrraavvaaddoo:: WWaaggnneerr RReezzeennddee CCoossttaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
AALLBBEERRTTOO HHEENNRRIIQQUUEE 
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AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Alberto
Henrique - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ALBERTO HENRIQUE - Trata-se de agravo de
instrumento interposto, por Faculdade de Direito de
Conselheiro Lafaiete, contra decisão de f. 33, proferida
nos autos da ação cominatória ajuizada pelo agravado,
Wagner Rezende Costa, em desfavor da agravante, via
da qual a MM. Juíza a quo deferiu o pedido de tutela
antecipada, determinando que a agravante, no prazo de
72 (setenta e duas) horas providenciasse a expedição e
o registro do diploma do agravado, sob pena de multa
diária fixada em R$465,00 (quatrocentos e sessenta e
cinco reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Irresignada, recorre a agravante arguindo, em sede
de preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para
o processamento do feito. 

No mérito, assevera que já providenciou a expe-
dição do diploma do agravado, no entanto, afirma que
não possui condições de registrar o diploma, uma vez
que esta função cabia ao Conselho Estadual de
Educação, sendo que, por decisão do STF, voltou a ser
do Ministério da Educação. 

Por essas razões, pugnou pelo deferimento do
efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provi-
mento. 

Preparo regular, à f. 63. 
Efeito suspensivo deferido, à f. 74. 
Informações prestadas pela MM. Juíza primeva, às

f. 80/81. 
Apesar de devidamente intimado, o agravado não

apresentou resposta ao recurso, conforme se vê à f. 82. 
Eis o relato do essencial. 
Trata-se de agravo de instrumento, interposto con-

tra decisão proferida nos autos da ação cominatória, em
que foi deferida a tutela antecipada para que a agra-
vante providencie a expedição e o registro do diploma
do agravado, no prazo de 72 horas, sob pena de multa
diária. 

Conforme se extrai do feito, a agravante argumen-
ta que já providenciou a expedição do diploma, o que
restou comprovado pelo documento de f. 60. 

Assim, o interesse recursal da agravante limita-se à
determinação judicial de registrar o referido diploma,

bem como na imposição de multa cominatória, para o
caso de descumprimento da obrigação. 

Com essas considerações, conheço parcialmente
do recurso. 

Preliminar: incompetência da Justiça Estadual. 
Arguiu a agravante preliminar de incompetência

absoluta da Justiça Comum, “[...] uma vez que a edu-
cação é uma concessão do Estado para o Particular,
sendo assim todas as decisões têm que ser proferidas e
julgadas pela Justiça Federal [...]”. 

Razão não assiste à agravante. 
Como é cediço, a competência para apreciar e jul-

gar as ações em geral, contra atos de dirigentes de pes-
soa jurídica de direito privado, de mera gestão adminis-
trativa, é da Justiça Estadual. 

A exceção se dá em mandado de segurança,
porque o ato atacado é de autoridade de instituição pri-
vada, no exercício de função federal delegada, porquan-
to, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei 1.533/50, 

consideram-se autoridades, para os efeitos desta lei, os
representantes ou administradores das entidades autárquicas
e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas
do Poder Público, somente no que entender com essas
funções. 

Por sua vez, encontra-se previsto na Constituição
da República, em seu art. 109, VII, que: 

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: 
[...] 
VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato
de autoridade federal, excetuados os casos de competência
dos tribunais federais. 

Com efeito, apesar de se tratar de um ato pratica-
do pelo diretor da universidade, o qual se equipara à
autoridade federal, por exercer atividade delegada pelo
Poder Público federal, não tratam os autos principais de
mandado de segurança, e sim de uma ação comi-
natória, conforme se vê expressamente da inicial de f.
16/27. 

Logo, não há falar em competência da Justiça
Federal para o processamento e julgamento do feito. 

Acerca do tema, a jurisprudência: 

Conflito de competência: Ação de procedimento comum
movida por aluno contra instituição particular de ensino
superior - Competência da Justiça Estadual. 1. A competên-
cia cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição,
define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas
no processo: será da sua competência a causa em que figu-
rar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na
condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a).
2. Compete à Justiça Estadual, por isso, processar e julgar a
causa em que figuram como partes, de um lado, o aluno e,
de outro, uma entidade particular de ensino superior. No
caso, ademais, a matéria versada na demanda tem relação
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com ato particular de gestão. 3. No que se refere a manda-
do de segurança, a competência é estabelecida pela
natureza da autoridade impetrada. Conforme o art. 109,
VIII, da Constituição, compete à Justiça Federal processar e
julgar mandados de segurança contra ato de autoridade fe-
deral, considerando-se como tal também o agente de enti-
dade particular quanto a atos praticados no exercício de
função federal delegada. Para esse efeito é que faz sentido,
em se tratando de impetração contra entidade particular de
ensino superior, investigar a natureza do ato praticado. 4.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
Estadual, o suscitado. (CC 38130/SP, 1ª Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU de 13.10.2003.) 

Registra-se, oportunamente, que todas as
jurisprudências colacionadas pela agravante, acerca da
incompetência da Justiça Estadual, dizem respeito a
mandado de segurança, e não ação cominatória,
destoando-se, assim, da hipótese dos autos. 

Rejeito, pois, a preliminar. 
Mérito. 
O cerne da questão, como dito alhures, consiste

em perquirir se cabe à agravante a obrigação de pro-
ceder ao registro do diploma do agravado. 

Extrai-se dos autos que a agravante sustenta a
impossibilidade de registrar o diploma do agravado, sob
o fundamento de que todos os diplomas das faculdades
de direito eram registrados pela Fumec, por designação
do Conselho Estadual de Educação, no entanto, atual-
mente, por decisão do STF, a função de registrar os
diplomas passou a ser do Ministério da Educação. 

Não obstante, afirma que o MEC ainda não esta-
beleceu as regras para o registro do diploma, bem como
não estabeleceu qual será a instituição credenciada a
fazer esse registro. 

A despeito de toda a argumentação constante na
peça recursal, melhor sorte não socorre a agravante. 

Os documentos trazidos pela recorrente não são
suficientes para afastar o seu dever de providenciar o
registro do diploma, reclamado nos autos principais. 

De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal
Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (2501-MG), julgada em 04.09.08, retirou a
subordinação das instituições de ensino privadas ao
Conselho Estadual de Educação, determinando, por
conseguinte, a sujeição dessas instituições ao Ministério
da Educação. 

Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação
de que o Ministério da Educação, após o julgamento
citado alhures, suspendeu o registro dos diplomas por
parte das instituições de ensino outrora subordinadas ao
Conselho Estadual de Educação. 

Com efeito, a alegação de que o MEC “[...] ainda
não estabeleceu como serão as regras para o registro do
diploma e também não estabeleceu qual será a institu-
ição credenciada a fazer o registro [...]” é vazia e

desprovida de qualquer documentação comprobatória,
data venia. 

Nessa perspectiva, não me afigura razoável admi-
tir que o agravado, cuja colação de grau ocorrera em
18.07.08, ou seja, há quase 10 meses, não obtenha o
registro de seu diploma, acarretando, certamente, refle-
xos negativos na ascensão de sua carreira, conforme
bem fundamentou a MM. Juíza primeva (f. 33). 

Dessa feita, deve ser mantida a decisão que deter-
minou o registro do diploma do agravado, cabendo-me,
todavia, apreciar o valor da multa cominatória fixada,
que também foi objeto do recurso. 

Quanto a esse ponto, razão assiste à agravante. 
Como é cediço, a multa cominatória não tem obje-

tivo indenizatório, reparatório ou sancionador, mas, prio-
ritariamente, objetiva coagir o devedor a realizar deter-
minado ato. 

O seu arbitramento, portanto, deve guardar corres-
pondência com esse objetivo, não podendo constituir,
dessa forma, causa de enriquecimento para o credor. 

Recomenda-se que, ao deferir a medida e arbitrar
a multa, não se limite o julgador a fixar prazo para o
cumprimento e o valor diário do encargo, devendo tam-
bém ser estabelecido um limite máximo, evitando-se os
excessos. 

In casu, considerando-se que a obrigação foi par-
cialmente cumprida, deve ser proporcionalmente reduzi-
da a multa, restringindo-se à parte inadimplida. 

Sobre a possibilidade de redução da multa, inclu-
sive de ofício pelo Magistrado, dispõe expressamente o §
6º do art. 461 do CPC que: 

Art. 461. [...] 
[...] 
§ 6º O Juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a perio-
dicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente
ou excessiva. 

Ponderando todos os aspectos mencionados, tenho
por razoável reduzir a multa diária para o valor de
R$100,00, (cem reais), limitada a R$10,000.00 (dez mil
reais). 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de
incompetência absoluta e, no mérito, dou parcial provi-
mento, apenas para limitar a multa cominatória fixada,
na forma acima assinalada. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FRANCISCO KUPIDLOWSKI e CLÁUDIA
MAIA. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E DERAM PAR-
CIAL PROVIMENTO AO AGRAVO. 

. . .
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Direito do consumidor - Programa de computador
- Sociedade de advogados e empresa de 
software - Relação - Código de Defesa do

Consumidor - Aplicabilidade - Teoria finalista 
mitigada - Da responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço - Obrigação -
Inadimplemento total - Prescrição quinquenal -

Voto vencido

Ementa: Direito do consumidor. Programa de computa-
dor. Software. Consumidor. Relação entre sociedade de
advogados e empresa de software. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Teoria finalista mitigada. Da
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.
Inadimplemento total da obrigação. Prescrição quinque-
nal. Voto vencido. 

- O consumidor intermediário, por adquirir produto ou
usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente,
dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucra-
tivo, não se enquadra na definição constante no art. 2º
do CDC, permitindo-se, entretanto, a mitigação à apli-
cação daquela teoria, na medida em que se admite,
excepcionalmente, a aplicação das normas consumeris-
tas a determinados consumidores profissionais, desde
que demonstrada, in concreto, a vulnerabilidade técnica,
jurídica ou econômica. 

- Nas hipóteses de inadimplemento absoluto, não se
estaria no âmbito do art. 18 (e, consequentemente, do
art. 26 do CDC), mas no âmbito do art. 14, que, quan-
to à prescrição, leva à aplicação do art. 27, com prazo
de cinco anos para o exercício da pretensão do con-
sumidor. 

- Como a prescrição é a perda da pretensão por ausên-
cia de seu exercício pelo titular, em determinado lapso de
tempo, para se verificar se houve ou não prescrição, é
necessário constatar se nasceu ou não a pretensão
respectiva, porquanto o prazo prescricional só começa a
fluir no momento em que nasce a pretensão, ou seja,
quando se constata de forma inequívoca o inadimple-
mento total da obrigação. 

Recurso provido. 

- V.v.: - A norma consumerista somente tem aplicação
quando o contratante puder ser caracterizado como des-
tinatário final. Quando a aquisição de bens ou a utiliza-
ção de serviços, por pessoa natural ou jurídica, possui o
escopo de implementar ou incrementar a sua atividade-
fim, não se reputa como relação de consumo, e sim
como uma atividade de consumo intermediária, razão
pela qual não se submete às normas do Código de
Defesa do Consumidor. 

- A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo pres-
cricional das ações de reparação de danos que não hou-
ver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil
de 1916 fluirá por inteiro, nos termos da nova lei (art.
206). (Des.ª Electra Benevides) 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..220077779999-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: WWeesslleenn SSoouussaa
SSiillvvaa AAddvvooggaaddooss AAssssoocciiaaddooss SS//CC - AAppeellaaddaa:: AAqquuaarriiuuss
SSooffttwwaarree LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAABBRRAALL DDAA SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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 PROVI-
MENTO AO RECURSO, VENCIDA A REVISORA. 

Belo Horizonte, 2 de junho de 2009. - Cabral da
Silva - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório do Juízo
a quo f.174/176 por representar fidedignamente os fatos
ocorridos em primeira instância. 

Trata-se de apelação interposta por Weslen Sousa
Silva Advogados Associados S/C às f.179/185, contra
sentença de f. 174/178, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 20ª Vara da Comarca de Belo Horizonte, nos
autos de “ação de cobrança c/c indenização por dano
moral”, na qual o Juiz decidiu por dar provimento ao
agravo retido, decretando a prescrição da ação e extin-
guindo o processo. 

Em suas razões recursais, o apelante pretende a
reforma da sentença, prosseguindo o feito em seus ulte-
riores termos, com a condenação do apelado, incluindo
a inversão do ônus da sucumbência. Sustentando a
impossibilidade de se definir de forma precisa quem é o
consumidor, o apelante alega que o que deve ser foca-
do é a estrutura do contrato, e não somente a qualidade
dos contratantes. Dessarte, o apelante enquadra-se nos
moldes de consumidor, devendo ser aplicado ao caso o
Código de Defesa do Consumidor. Aduz ainda que o
prazo prescricional a ser aplicado ao caso deve ser o
ordinário, que no Código Civil de 1916 é de 20 anos e
no Novo Código Civil é de 10 anos. Alega ainda a
necessidade de reforma do valor dos honorários advo-
catícios. 

Em sede de contrarrazões (f.189/190) aduziu o
apelado que a decisão proferida merece subsistir, visto
que foi verificado o instituto da prescrição. Sustenta
ainda a manutenção do valor dos honorários advocatí-
cios. Em conclusão, considera pertinente a sentença,
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requerendo assim a manutenção do decisum e a impro-
cedência do apelo. 

Este é o breve relatório. 
I - Mérito. 
I - A - Incidência das normas do CDC. 
Antes de adentrarmos o mérito, cabe salientar que

é aplicável o Codex Consumerista à presente relação. 
No que tange à definição de consumidor, o colen-

do Superior Tribunal de Justiça, em sua Segunda Seção,
ao julgar em 10 de novembro de 2004 o Recurso
Especial nº 541.867/BA, alinhou-se junto à orientação
doutrinária finalista ou subjetiva, de sorte que, em regra,
o consumidor intermediário, por adquirir produto ou
usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente,
dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucra-
tivo, não se enquadra na definição constante no art. 2º
do Codex Consumerista. Entretanto, reconheceu-se
naquela oportunidade certa mitigação à aplicação
daquela teoria, na medida em que se admite, excep-
cionalmente, a aplicação das normas consumeristas a
determinados consumidores profissionais, desde que
demonstrada, in concreto, a vulnerabilidade técnica,
jurídica ou econômica. 

In casu, o apelante é associação civil com a finali-
dade de prestação de serviços advocatícios, equiparan-
do-se a empresa de pequeno porte, a qual, procurando
dinamizar a sua atuação e reduzir seus custos de ope-
ração adquiriu programa de computador do apelado. 

Por óbvio, o apelado nem qualquer de seus pre-
postos possuem conhecimento técnico sobre os mecanis-
mos que envolvem a programação de computadores,
caracterizando a hipossuficiência necessária à mitigação
da teoria em favor do mesmo. A experiência comum re-
vela que os meios informáticos por vezes causam dúvida
até mesmo em profissionais da área, os quais não
encontram soluções para os erros de execução dos pro-
gramas e operacionalização de sistemas de informações
telemáticos. 

Dessa forma, a meu ver e sentir, caracterizada está
a hipossuficiência da apelada, implicando a incidência
das normas do Codex Consumerista. 

II - B - Da prescrição aplicável. Da responsabili-
dade pelo fato do produto e do serviço. Inadimplemento
total da obrigação. 

Compulsando os autos, observo que a causa de
pedir e o pedido constantes do feito versam sobre
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 

Os programas de computador, comumente
denominados softwares, possuem característica peculiar.
O consumidor, ao adquiri-lo, não se torna dono de obje-
to físico, mas de licença de uso que pode ou não ser
delimitada no tempo. Tal produto, por vezes, agrega-se
à prestação de serviços de banco de dados e suporte,
destinando-se ao incremento das atividades de todos os
níveis da cadeia econômica. 

In casu, a pretensão processual aviada pelo
apelante baseia-se em inadimplemento absoluto da obri-
gação do fornecedor do produto denominado Chronos,
o qual não haveria funcionado apropriadamente um só
dia sequer, tornando inócua a aquisição de sua licença.
Conclui o apelante, ao delimitar seu pedido à indeniza-
ção por dano material e moral. 

O Codex Consumerista, ao tratar sobre a respon-
sabilidade pelo fato do produto e do serviço, dispôs que: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabri-
cação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilização e riscos. 
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segu-
rança que dele legitimamente se espera, levando-se em con-
sideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I - sua apresentação; 
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III - a época em que foi colocado em circulação. 
§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de
outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. 
[...] 

Já sobre a responsabilidade por vício do produto e
do serviço, dispôs que: 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou ina-
dequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as varia-
ções decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor
exigir a substituição das partes viciadas. 
[...] 
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 
[...] 
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inade-
quados ao fim a que se destinam. 
[...] 

Ainda, sobre os prazos de prescrição e de
decadência pertinentes a cada um destes, dispôs o códi-
go que: 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em: 
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis; 
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos duráveis. 
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da
entrega efetiva do produto ou do término da execução dos
serviços. 
§ 2° Obstam a decadência: 
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I - a reclamação comprovadamente formulada pelo con-
sumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a
resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida
de forma inequívoca; 
II - (Vetado). 
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-
se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço pre-
vista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 
Parágrafo único. (Vetado). 

Como se observa, há por vezes uma tênue linha
entre a responsabilidade por fato do produto e por vício
do produto, capaz de atrair o exíguo prazo decadencial
ou quinquídio pertinente à prescrição. 

A meu ver e sentir, se estivermos diante da hipótese
de responsabilidade por fato do serviço (art. 14 do
CDC), o prazo prescricional a ser aplicado é o do art. 27
do Codex Consumerista, de cinco anos. Se estivermos
diante de responsabilidade por vício do produto (art. 18
do CDC), o prazo será decadencial, disciplinado no art.
26. No entanto, nas hipóteses de inadimplemento abso-
luto, não se estaria no âmbito do art. 18 (e, conse-
quentemente, do art. 26 do CDC), mas no âmbito do art.
14, que, quanto à prescrição, leva à aplicação do art.
27, com prazo de cinco anos para o exercício da pre-
tensão do consumidor. 

Este é o entendimento do colendo Superior Tribunal
de Justiça, verbi gratia: 

Consumidor. Recurso especial. Danos decorrentes de falha
na prestação do serviço. Publicação incorreta de nome e
número de assinante em listas telefônicas. Ação de indeniza-
ção. Prazo. Prescrição. Incidência do art. 27 do CDC, e não
do art. 26 do mesmo código. 
- O prazo prescricional para o consumidor pleitear o recebi-
mento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o
art. 27 do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os
prazos de decadência, previstos no art. 26 do CDC. 
- A ação de indenização movida pelo consumidor contra a
prestadora de serviço, por danos decorrentes de publicação
incorreta de seu nome e/ou número de telefone em lista tele-
fônica, prescreve em cinco anos, conforme o art. 27 do
CDC. Recurso especial não conhecido. (REsp 722510/RS -
Rel.ª Ministra Nancy Andrighi - DJ de 1º.02.2006, p. 553.) 

Recurso especial. ‘Pacote turístico’. Inexecução dos serviços
contratados. Danos materiais e morais. Indenização. Art. 26,
I, do CDC. Direito à reclamação. Decadência. - O prazo
estatuído no art. 26, I, do CDC, é inaplicável à espécie,
porquanto a pretensão indenizatória não está fundada na
responsabilidade por vícios de qualidade do serviço presta-
do, mas na responsabilidade contratual decorrente de
inadimplemento absoluto, evidenciado pela não prestação
do serviço que fora avençado no ‘pacote turístico’ (LEXSTJ
161/88). 

Neste último precedente citado, firmou-se o
entendimento, com o qual me coaduno, de que: 

não se trata de responsabilidade por vícios de qualidade do
serviço prestado, mas de responsabilidade contratual decor-
rente de inadimplemento absoluto, evidenciado este pela
não prestação do serviço que fora avençado. 

O termo inicial do lapso prescricional, nos termos
do art. 27, há de ser a data do inequívoco conhecimen-
to do dano e de sua autoria, ou seja, da data em que se
constatou não ser mais possível a utilização do progra-
ma. 

Como a prescrição é a perda da pretensão por
ausência de seu exercício pelo titular, em determinado
lapso de tempo, para se verificar se houve ou não pres-
crição é necessário constatar se nasceu ou não a preten-
são respectiva, porquanto o prazo prescricional só
começa a fluir no momento em que nasce a pretensão.
In casu, a pretensão só nasce a partir do momento no
qual inequivocamente se têm ciência do completo
inadimplemento da obrigação. Compulsando os autos,
observo que há correio eletrônico enviado ao apelante
em 20 de agosto de 2002 (f. 18), informando procedi-
mentos de instalação do programa de computador.
Dessa forma, a meu ver e sentir, nessa data ainda não
estava o apelante ciente de forma inequívoca do com-
pleto inadimplemento da obrigação. 

Assim, como o presente feito foi distribuído em 15
de setembro de 2006, encontra-se dentro do prazo pres-
cricional, não estando extinta a pretensão aviada pela
prescrição. 

III - Conclusão. 
Ex positis, dou provimento ao recurso para cassar

o r. decisum do Juízo primevo e determinar que se profi-
ra sentença com a análise do mérito da pretensão
processual aviada. 

Custas, ex lege. 

DES.ª ELECTRA BENEVIDES - Peço vênia ao emi-
nente Desembargador Relator para discordar das razões
esposadas no brilhante voto proferido, para negar provi-
mento ao recurso, mantendo-se a sentença, com acrésci-
mo de fundamentos. 

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sen-
tença de f. 174/178, que reconheceu a prescrição da
ação de cobrança c/c indenização por dano moral pro-
posta por Weslen Sousa e Advogados S/C em face de
Aquarius Software e JLP Informática, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advo-
catícios. 

Inconformada, apela a parte autora, alegando, em
suma, que o prazo prescricional aplicável ao caso seria
o prazo ordinário de 10 anos, previsto no art. 205 do
Código Civil, e não prazo de prescrição especial de 3
anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma. 
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Em seu voto, o ilustre Relator entendeu que a
relação existente entre as partes é regida pelas normas
do Código de Defesa do Consumidor e, em decorrência
disso, o prazo prescricional seria de 5 anos. Daí, con-
cluiu ser a ação de cobrança tempestiva, merecendo a
sentença primeva ser cassada. 

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. 

Contrariando a tese do eminente Relator, entendo
que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável
ao caso ora em análise, pois o apelante não é o desti-
natário final do produto, o que acaba por descaracteri-
zar a relação de consumo. 

Antes de fundamentar meu entendimento, há que
se fazer algumas considerações acerca das duas cor-
rentes doutrinárias relativas à definição de consumidor,
quais sejam a corrente maximalista e a finalista, e, por
conseguinte, do campo de incidência do Código
Consumerista. 

A orientação maximalista pressupõe um conceito
jurídico-objetivo de consumidor, entendendo que a Lei nº
8.078/90, ao defini-lo como “toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”, apenas exige, para sua caracteriza-
ção, a realização de um ato de consumo. A expressão
“destinatário final”, pois, deve ser interpretada de forma
ampla, bastando à configuração do consumidor que a
pessoa, física ou jurídica, se apresente como destinatário
fático do bem ou serviço, isto é, que o retire do merca-
do, encerrando objetivamente a cadeia produtiva em
que inseridos o fornecimento do bem ou a prestação do
serviço. 

Já o conceito de consumidor, sob a ótica da teoria
finalista, restringe-se às pessoas físicas ou jurídicas não
profissionais, que não visam ao lucro nas atividades con-
tratadas. Contudo, será consumidor intermediário aque-
le que adquire produto ou usufrui de serviço com o fim
de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumen-
talizar o seu próprio negócio lucrativo. 

Assim, seria imprescindível à conceituação de con-
sumidor que a destinação final fosse entendida como
econômica [e não apenas fática], isto é, que a aquisição
de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma
necessidade pessoal do adquirente, pessoa física ou
jurídica, e não objetive o desenvolvimento de outra ativi-
dade negocial. 

Nesse sentido, dispõe Arnoldo Wald que 

o legislador pátrio, ao incluir as pessoas jurídicas como con-
sumidoras no art. 2º do CDC, cuidou das sem caráter
empresarial, como as fundações e as associações, ou admi-
tiu que as pessoas jurídicas de direito comercial também
pudessem invocar a proteção da lei especial, mas, tão
somente, nos casos nos quais a contratação de bens ou
serviços de consumo não tivesse vinculação alguma com a
sua atividade produtiva ou empresarial, não se tratando de
bens ou serviços utilizados, ou utilizáveis, direta ou indireta-
mente, na produção ou comercialização. [...]. A conclusão à
qual se chega é, pois, que no Direito brasileiro, compatibi-

lizando-se a letra e o espírito da lei e atendendo-se à lição
do Direito Comparado, a pessoa jurídica, tão-somente,
pode ser considerada ‘consumidor’ ou a ele equiparada, nos
casos em que não atua profissionalmente, ou seja, quando
a empresa não opera dentro de seus fins sociais. Cabe, aliás,
em relação às sociedades comerciais, uma presunção de ser
o consumo para fins profissionais e sociais, em virtude da
própria estrutura e finalidade empresarial que as caracteriza
(O direito do consumidor e suas repercussões em relação às
instituições financeiras, in Revista dos Tribunais, v. 666, São
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, abr./1991, p. 14).

Contudo, hodiernamente, verifica-se certo abran-
damento na interpretação finalista, na medida em que se
admite, excepcionalmente e desde que demonstrada in
concreto 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 profissionais liberais. Quer
dizer, ao revés do preconizado pelos maximalistas, 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. 

Entretanto, não entendo que este seja o caso dos
presentes autos, uma vez ausente a vulnerabilidade
jurídica e econômica por parte do apelante em face dos
apelados. Pelo contrário, trata-se de um escritório de
advocacia, o qual dispõe do conhecimento jurídico, ine-
xistindo, também, provas que demonstrem o desequi-
líbrio econômico entre as partes. 

Feitas essas considerações, data venia, não há
falar em relação de consumo no presente caso, sendo,
portanto, inaplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, visto que, conforme ponderou o apelante,
em sua peça inicial, a aquisição do software se deu com
vistas ao aperfeiçoamento da atividade-fim do escritório
de advocacia e à facilitação do contato com seus
clientes. 

Assim, aplicáveis ao caso as normas constantes do
vigente Código Civil. 

Da prescrição do direito de ação. 
Pois bem, verifico que as partes contrataram a

instalação do programa de computador em agosto de
2001, tendo o apelante alegado que nunca utilizou o
software, em virtude de defeitos técnicos. 

Afirmou, também, o apelante que, após a com-
pensação do último cheque dado em pagamento, no
valor de R$600,00, os apelados não mais atenderam às
solicitações de reparo, causando prejuízos ao escritório
(à f. 04). 

Verifico, à f. 19, que o cheque mencionado acima
foi compensado em 20.08.2002, momento a partir do
qual se inicia a contagem do prazo prescricional para as
ações de cobrança e de indenização por dano moral. Tal
é corroborado pelo documento de f. 15, letra g, no qual
o apelante declara que desde o final de 2002 os fabri-
cantes estavam inertes quanto às reclamações efetuadas. 
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Os prazos para a ação de reparação civil e ação
de ressarcimento por enriquecimento sem causa foram
reduzidos pelo novo Código Civil. Se, no código anterior,
estes prazos eram de 20 (vinte) anos, segundo o art.
177, no novo Código, tais prazos reduziram-se a apenas
3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, IV e V. In verbis:

Art. 206. Prescreve: 
§ 3º Em três anos: 
[...] 
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem
causa; 
V - a pretensão de reparação civil. 

De fato, para casos como este, o novo Código
estabeleceu, em seu art. 2.028, uma relativa proporção
entre o prazo anterior, e em curso, e o prazo novo. E o
fez da seguinte forma: se, no momento da entrada em
vigor do novo Código, já tiver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada, é desta
a regência do prazo. Se o contrário, ou seja, se, em 11
de janeiro de 2003, quando da entrada em vigor do
novo Código, não houver transcorrido a metade daque-
le prazo, a prescrição será regida pela lei nova. 

Por essas razões, os prazos prescricionais devem
ser contados da entrada em vigor do novo Código, isto
é, 11 de janeiro de 2003. Tendo a ação sido distribuída
em 15.09.2006, afere-se que decorreu lapso temporal
superior a três anos, estando prescrito o direito de ação
do apelado de requerer o ressarcimento do valor
despendido pela aquisição do programa de computador
e de pleitear indenização por danos morais. 

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Relator para
negar provimento ao recurso, mantendo-se o reconhe-
cimento da prescrição decretada em primeira instância,
porém, com fulcro no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do
Código Civil. 

Custas, ex lege. 

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo
com o Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDA A REVISORA. 

. . .

- Em que pese existir a previsão do art. 615-A do CPC de
averbação da existência de processo de execução em
registros de imóveis, registro de veículos ou de outros
bens sujeitos a penhora ou arresto, não há previsão de
constituição de gravame sobre bens que ainda não
foram formalizados como patrimônio do executado em
virtude de ainda constarem como objeto de processo de
inventário/arrolamento pendente de conclusão. 

- Sem embargo da possibilidade jurídica de ser deferida
a medida pleiteada no presente feito, apenas com fina-
lidade acautelatória, tal provimento de caráter excep-
cional deverá estar fundamentado em provas ou pelo
menos indícios de que exista intenção fraudulenta. 

Negaram provimento ao primeiro recurso e deram par-
cial provimento ao segundo. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00667722..0077..227744339966-22//000011 eemm
ccoonneexxããoo ccoomm 11..00667722..0066..221199007799-44//000033,,
11..00667722..0077..227744339955-44//000011 - CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass -
AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMaarrccooss MMoorreeiirraa ddee OOlliivveeiirraa,, 22ºº)) GGuussttaavvoo
VViiaannaa ddee MMeelloo FFiigguueeiirreeddoo - AAppeellaaddooss:: MMaarrccooss MMoorreeiirraa
ddee OOlliivveeiirraa,, GGuussttaavvoo VViiaannaa ddee MMeelloo FFiigguueeiirreeddoo - RReellaattoorr::
DDEESS.. JJOOSSÉÉ DDOOMMIINNGGUUEESS FFEERRRREEIIRRAA EESSTTEEVVEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO
RECURSO. 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2009. - José
Domingues Ferreira Esteves - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES -
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Marcos Moreira de Oliveira e Gustavo Viana de Melo
Figueiredo, insurgindo-se contra a r. sentença de f.
173/177, que veio a julgar improcedente a medida
cautelar pleiteada pelo primeiro apelante em face do
segundo. 

Para tanto, aduz o primeiro apelante, mediante
suas razões às f. 182/198, em suma, que restaram
demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora
necessários para o deferimento da medida cautelar plei-
teada, haja vista que o apelado é réu de uma ação de
execução na qual ainda não podem ser penhorados os
bens que serão herdados com a conclusão do processo
de inventário indicado na inicial, e, sem a medida plei-
teada, tais bens poderão ser dilapidados. 

Medida cautelar - Bens que serão recebidos
após inventário - Gravame - Devedor - Intenção

fraudulenta - Prova - Necessidade

Ementa: Ação cautelar. Gravame sobre bens que serão
recebidos após inventário. Necessidade de provas da
intenção fraudulenta do devedor. 
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Por fim, com fulcro no princípio da eventualidade,
pede a redução dos honorários de sucumbência e que
seja conhecido e provido o agravo retido interposto con-
tra decisão que acolheu incidente de impugnação ao
valor da causa. 

O segundo apelante, por sua vez, às f. 206/216,
aduz, em síntese, que a condenação quanto aos ônus da
sucumbência deve recair sobre o autor da ação cautelar,
ora o segundo apelado, e que tal condenação deve ter
o percentual elevado de 1 para 20% do valor da causa. 

Conheço dos recursos, porque próprios e tempes-
tivos. 

Trata-se de ação cautelar ajuizada pelo primeiro
apelante visando acautelar o direito de constituir
gravame sobre o patrimônio do segundo apelante no
que toca ao patrimônio que será recebido pelo último
em decorrência do inventário/arrolamento nº
672.06.219079-4. 

De início, conheço do agravo retido para negar-lhe
provimento, pois o valor da causa deve expressar o valor
econômico debatido, que, no caso específico dos autos,
deve refletir o montante do débito que o agravante pre-
tende ter resguardado mediante constrição no
patrimônio que será do agravado. 

Adentrando a analise das apelações, infere-se que
o autor da ação, ora primeiro apelante, expõe seu temor
de que o patrimônio do réu, ora segundo apelante, seja
dilapidado, o que impediria o recebimento de crédito
que perfaz o montante de R$2.426.559,86 (dois milhões
quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e seis centavos). 

Compulsando os autos, não constato nenhum indí-
cio de intenção de dilapidação do patrimônio por parte
do demandado, tampouco foi alegada a ocorrência de
algum fato nesse sentido no bojo da peça inicial. 

Assim, em que pese existir a previsão do art. 615-A
do Código de Processo Civil de averbação da existência
de processo de execução em registros de imóveis, re-
gistro de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora
ou arresto, conforme destacado pelo próprio primeiro
apelante, não há previsão de constituição de gravame
sobre bens que ainda não foram formalizados como
patrimônio do executado em virtude de ainda constarem
como objeto de processo de inventário/arrolamento pen-
dente de conclusão. 

Sem embargo da possibilidade jurídica de ser
deferida a medida pleiteada no presente feito, apenas
com finalidade acautelatória, tal provimento de caráter
excepcional deverá estar fundamentado em provas, ou
pelo menos indícios de que exista intenção fraudulenta,
o que, como alhures já exposto, não é possível inferir no
caso em tela, afastando, portanto, o requisito do fumus
boni iuris. 

Ademais, no caso de eventual alienação fraudu-
lenta, o primeiro apelante disporá de meios próprios

para resguardar crédito eventualmente existente, o que
também rechaça a presença do requisito do periculum in
mora. 

No tocante ao segundo recurso, merece prosperar
quanto ao pedido de que a condenação recaia sobre o
autor da ação cautelar, e não o réu, haja vista que foi jul-
gada improcedente a ação. 

Todavia, no tocante ao pedido de majoração dos
honorários de sucumbência, não merece reforma o r.
decisum, pois, não obstante a qualidade dos procu-
radores cuja tese logrou êxito na demanda, sopesando a
complexidade do trabalho, o local e o tempo despendi-
do, a condenação ao pagamento de 1% sobre o valor
da causa apresenta-se em consonância com a prescrição
do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Diante de tais considerações, nego provimento ao
primeiro recurso e dou parcial provimento ao segundo,
apenas para determinar que a condenação ao paga-
mento de honorários de sucumbência recaia sobre o
autor da ação cautelar, e não sobre o réu. 

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ERNANE FIDÉLIS e EDILSON FERNANDES. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUN-
DO RECURSO. 

. . .

Impenhorabilidade - Microempresa - Bens
necessários ou úteis às suas atividades -

Reconhecimento

Ementa: Impenhorabilidade. Microempresa. Bens
necessários ou úteis às suas atividades. Reconhecimento.

- São impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao fun-
cionamento de microempresas, de modo a não causar
nenhum óbice ao exercício das atividades por elas
desenvolvidas.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770022..0066..332244554411-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: BBaannccoo IIttaaúú SS..AA.. -
AAppeellaaddaa:: AAnnddrrééiiaa LLoouurrddeess AAllvveess MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) -
RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURRÍÍLLIIOO GGAABBRRIIEELL

AAccóórrddããoo

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 unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.
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Belo Horizonte, 2 de abril de 2009. - Maurílio
Gabriel - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de embargos
à execução interpostos por Andréia Lourdes Alves ME em
face da execução por quantia certa, com base em título
executivo extrajudicial, contra ela ajuizada pelo Banco
Itaú S.A.

Em sentença, foram julgados “parcialmente proce-
dentes os presentes embargos, para manter a penhora
apenas de 01 (um) computador, 01 (uma) impressora e
01 (um) cilindro laminador”, tornando “insubsistentes os
demais bens descritos no auto de penhora de f. 29, por
constituírem bens absolutamente impenhoráveis”.

Em consequência, a sentença condenou a “embar-
gante e embargada no percentual respectivo de 60% e
40% ao pagamento de custas e honorários advocatí-
cios”, estes arbitrados “em R$ 800,00, nos termos do
art. 20, § 4º, do CPC”.

Inconformado, o Banco Itaú S.A. interpôs recurso
de apelação afirmando que “todas as provas existentes
nos autos levam a crer que o dinheiro retirado do banco
foi justamente para aquisição dos novos materiais que
compõe a empresa”, o que os tornaria penhoráveis por
força do disposto no § 1º do art. 649 do Código de
Processo Civil.

Pondera ainda que, caso não seja “admitida a pe-
nhora dos bens da apelada”, arcará com o prejuízo
irreparável”, tendo em vista a ausência de outros bens
para garantir a dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, man-
tendo-se a penhora efetivada.

Apesar de intimada, Andréia Lourdes Alves ME não
apresentou contrarrazões.

Conheço da apelação interposta por estarem pre-
sentes os requisitos de sua admissibilidade.

Aos 25 de outubro de 2006, procedeu-se à pe-
nhora de alguns bens móveis de propriedade da execu-
tada, todos devidamente discriminados no respectivo
auto anexado, por cópia, às f. 10/11.

Na sentença prolatada nos autos dos embargos, a
referida penhora foi mantida apenas em relação a “01
(um) computador, 01 (uma) impressora e 01 (um) cilin-
dro laminador”, tendo sido desconstituída em relação
aos demais bens.

Para tanto, apegou-se a culta Juíza sentenciante no
inciso V do art. 649 do Código de Processo Civil, na
redação vigente à ocasião da penhora, que determinava
serem absolutamente impenhoráveis “os livros, as
máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários ou
úteis ao exercício de qualquer profissão”.

Esse dispositivo legal, com pequenas modificações,
irrelevantes para o caso, é reiterado no item V do mesmo

art. 649, na redação dada pela Lei 11.382, de 6 de
dezembro de 2006.

Sabe-se que o empresário individual é a própria
pessoa física ou natural e a sua transformação de firma
individual em pessoa jurídica é uma ficção do Direito
Tributário, devendo, por consequência, ser a ele estendi-
do o benefício da impenhorabilidade acima mencionado.

Assim, não merece qualquer censura a sentença
recorrida, por ser a apelada uma microempresa e por
serem os bens afastados da penhora evidentemente
necessários ou úteis à sua atividade normal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que
a regra geral é a da penhorabilidade dos bens das pessoas
jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do
art. 649, inciso V, do CPC, nos casos em que os bens - alvo
da penhora - revelem-se indispensáveis à continuidade das
atividades de microempresa ou de empresa de pequeno
porte (STJ, REsp 670.126/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 24.06.2008, DJ de
08.08.2008).

Esta Corte, ampliando a aplicação do artigo 649 do Código
de Processo Civil, tem reconhecido a impenhorabilidade de
bens necessários ou úteis ao funcionamento de empresas de
pequeno porte ou microempresas, de modo a não causar
nenhum óbice ao exercício das atividades por elas desen-
volvidas (STJ, REsp 946.959/RN, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ de
27.08.2007, p. 219).

A regra geral é a da penhorabilidade dos bens das pessoas
jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do
artigo 649, inciso V, do CPC, nos casos em que os bens alvo
da penhora revelem-se indispensáveis à continuidade das
atividades de microempresa ou de empresa de pequeno
porte (Precedentes: REsp nº 426.410/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJU de 31.03.2006; REsp nº 749.081/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU de 05.09.2005; REsp nº
686.581/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25.04.05;
REsp nº 512.555/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de
24.05.2004) (STJ, REsp 755.977/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 06.03.2007, DJ de
02.04.2007, p. 237).

Sustenta, ainda, o apelante que a impenhorabili-
dade dos referidos bens estaria afastada por força do
disposto no § 1º do art. 649 do Código de Processo
Civil, que transcrevo: “A impenhorabilidade não é
oponível à cobrança do crédito concedido para a
aquisição do próprio bem”.

Esse parágrafo foi acrescido ao art. 649 pela Lei
11.382, de 6 de dezembro de 2006, que entrou em
vigor quarenta e cinco (45) dias após a sua publicação,
ocorrida no dia 7 dos mesmos mês e ano.

A sua vigência é, portanto, posterior à interposição
dos embargos à execução e à impugnação apresentada
pelo embargado, mas anterior à prolação da sentença,
que se deu em junho de 2007.
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Deveria, portanto, essa exceção à impenhorabili-
dade ter sido suscitada antes da prolação da sentença,
para, após a observância do contraditório, ser nela
examinada, na forma autorizada pelo item I do artigo
303 do Código de Processo Civil.

Todavia, assim não agiu o apelante, que simples
invocou esta regra de exceção em suas razões recursais.

A questão, portanto, caracteriza indevida e ina-
ceitável inovação recursal, desmerecendo, pois, ser
examinada.

Ademais, ainda que assim não fosse, não há, nos
autos, qualquer comprovação segura de que os bens ini-
cialmente penhorados tenham sido adquiridos com os
valores provenientes de contrato firmado pelas partes.

Com essas considerações, nego provimento à
apelação.

Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

- Os juros de mora devem ser computados à razão de
0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, e à
razão de 1% daí em diante. (Des. Domingos Coelho)

- V.v.: - Ação de cobrança. Previdência privada.
Aposentadoria complementar. Competência.
Legitimidade ad causam. Auxílio cesta-alimentação.
Caráter salarial. Juros de mora. 

- Tratando-se de pedido de complementação de aposen-
tadoria, que se deseja alcance também a verba relativa
ao auxílio-alimentação, a legitimidade passiva é da enti-
dade de previdência privada, não da instituição finan-
ceira que não é titular da relação de direito material. 

- Havendo previsão em cláusula de convenção coletiva
de trabalho de pagamento mensal de auxílio cesta-ali-
mentação somente a empregados em atividade, dando-
lhe caráter indenizatório, é indevida a extensão desse
benefício aos aposentados. (Des. José Flávio de Almeida) 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0088..446688999933-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) BBrraaddeessccoo VViiddaa
PPrreevviiddêênncciiaa SS..AA..,, 22ºº)) BBaannccoo BBrraaddeessccoo SS..AA.. - AAppeellaaddaa::
NNoorrmmaa ddooss PPaassssooss GGrriibbeell - RReellaattoorr:: DDEESS.. DDOOMMIINNGGOOSS
CCOOEELLHHOO

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTA-
DUAL, VENCIDO O VOGAL. REJEITAR PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO APELANTE,
VENCIDO O REVISOR. DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
PRIMEIRO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO
SEGUNDO, VENCIDO O REVISOR QUANTO A
AMBOS. 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2009. - Domingos
Coelho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de
apelações cíveis interpostas por Bradesco Vida
Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A. em face da r.
sentença de f. 838/844, que julgou procedente o pedi-
do inicial nos autos da ação de cobrança que lhe move
Norma dos Passos Gribel. 

Irresignado, alega o primeiro apelante que a sen-
tença deferiu à recorrida uma verba de auxílio cesta-ali-
mentação que não está prevista no contrato de previ-
dência, criando um verdadeiro desequilíbrio contratual e

Ação de cobrança - Previdência privada -
Aposentadoria complementar - Competência -

Legitimidade ad causam - Auxílio cesta-alimen-
tação - Caráter salarial - Voto vencido

Ementa: Ação de cobrança. Previdência privada.
Aposentadoria complementar. Competência.
Legitimidade ad causam. Auxílio cesta-alimentação.
Caráter salarial. Juros de mora. 

- Compete à Justiça Comum o julgamento do pedido de
complementação de aposentadoria dirigido contra enti-
dade de previdência privada, quando não decorrer essa
complementação de contrato de trabalho. 

- Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é,
os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa
caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a
passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão. 

- O auxílio cesta-alimentação concedido ao empregado
em atividade por força de convenção coletiva de traba-
lho tem natureza salarial, conforme definido pelo art.
457, § 1º, da CLT, devendo ser estendido aos aposenta-
dos e pensionistas, que têm o direito à complementação
de seus proventos para equiparação com os salários dos
ativos, respeitada a natureza do contrato firmado com a
entidade de previdência privada. 
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ofensa aos princípios básicos da teoria geral dos con-
tratos; que não há nos autos prova de que tenha assu-
mido a obrigação de incluir no benefício de comple-
mentação de aposentadoria por tempo de serviço o valor
de verba trabalhista prevista em convenção coletiva de
trabalho; que a apelada não tem direito ao recebimento
dessa verba adicional, a qual trata de um ganho real
recebido somente pelos ativos, visto que, quando da sua
aposentadoria, tal verba não fazia parte de seu salário;
que a cláusula relativa a reajustamento dos benefícios é
clara ao excluir os ganhos reais; que não há qualquer
previsão de recebimento de benefícios, nas mesmas pro-
porções dos empregados ativos; que não consta da con-
venção coletiva de trabalho que o auxílio cesta-alimen-
tação é estendido aos empregados aposentados por
tempo de serviço; que os juros de mora das parcelas
vencidas na vigência do Código Civil de 1916 sejam no
percentual de 6% ao ano. 

O segundo apelante aduz preliminar de incom-
petência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva. No
mérito, alega que o auxílio cesta-alimentação somente é
devido aos empregados ativos ou que estivessem afasta-
dos por auxílio-acidente do trabalho e licença-mater-
nidade; que o apelado não faz jus ao recebimento do
auxílio cesta-alimentação, não estando amparado na
convenção coletiva invocada; que se aplica ao caso a
Súmula 680 do STF. 

Contrarrazões às f. 891/912. 
Recursos próprios, tempestivos, regularmente

processados e preparados. Deles conheço, pois que pre-
sentes os pressupostos para sua admissibilidade. 

Ab initio, analisarei as preliminares levantadas. 
Aduz o segundo apelante a incompetência da

Justiça Estadual para julgar a presente lide, ao argu-
mento de que a relação existente entre as partes envolve
questão trabalhista. 

A meu ver, compete à Justiça Estadual processar e
julgar ação de cobrança ajuizada pelos beneficiários
contra a instituição de previdência privada, objetivando
estender o benefício do auxílio cesta-alimentação aos
funcionários inativos. 

Nesse sentido, cabe citar a decisão monocrática
proferida pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de
Instrumento nº 698111/RS: 

[...] Decido. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que compete à Justiça Comum dirimir as con-
trovérsias relativas à complementação de proventos de
aposentadoria dirigidas contra entidade de previdência pri-
vada, quando não decorrentes de contrato de trabalho. 
Nesse sentido: 
‘Processual Civil. Agravo regimental em agravo de instru-
mento. Complementação de aposentadoria. Previdência pri-
vada. Competência.
I - Ambas as turmas desta Corte entendem que compete à
Justiça Comum o julgamento do pedido de complementação

de aposentadoria dirigido contra entidade de previdência
privada, quando não decorrer essa complementação de
contrato de trabalho. 
II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as
razões expendidas na decisão atacada. 
III - A apreciação do recurso extraordinário demanda o
exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas con-
tratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do
STF. 
IV - Agravo regimental improvido’ (AI 598.723-AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 25.5.2007). 
6. Além disso, o Tribunal de origem examinou a controvérsia
quanto ao pagamento do auxílio cesta-alimentação e do
abono único à luz de legislação infraconstitucional e com
interpretação de cláusulas do regulamento da entidade de
previdência privada e da convenção coletiva de trabalho, o
que é inviável em recurso extraordinário. Incide, na espécie,
a Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido: 
‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista.
Diferenças salariais. Acordo coletivo. Ofensa constitucional
indireta. Interpretação de cláusula de acordo coletivo.
Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se
nega provimento’ (AI 616.980-AgR, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJ 3.8.2007). 
E: 
‘Previdência privada. Abono salarial. Extensão aos aposenta-
dos. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta à
Constituição. Súmulas 279 e 454 do STF. I - Matéria de
índole meramente processual, em regra, não autoriza o co-
nhecimento do recurso extraordinário, porquanto eventual
afronta à Constituição seria indireta.
II - RE que demanda o exame de matéria de fato e análise
de cláusulas contratuais, bem como de legislação ordinária,
o que inviabiliza o RE, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. 
III - Ausência de novos argumentos. 
IV - Agravo regimental improvido’ (RE 524.569 - AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 19.12.2007). 
7. Nada há, pois, a prover quanto às alegações da parte
agravante. 
8. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557,
caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (DJ
06.05.2008). 

No Superior Tribunal de Justiça, a decisão
monocrática do Ministro Sidnei Beneti no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 828376/RS: 

Agravo de Instrumento nº 828.376 - RS (2006/0241926-4).
Relator: Ministro Sidnei Beneti. Agravante: Fundação Banrisul
de Seguridade Social. Advogados: Roberto de Souza
Moscoso e outro. Julia Cristina Silva dos Santos e outro.
Agravado: José Valdir Macedo. Advogados: João Maltz e
outro.
Decisão. 
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão que negou
seguimento a Recurso Especial fundamentado nas alíneas a
e c do permissivo constitucional, interposto contra Acórdão
unânime do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
Relator o E. Des. Ney Wiedemann Neto, proferido nos autos
de ação objetivando o pagamento, a título de complemen-
tação de aposentadoria, das parcelas denominadas auxílio
cesta-alimentação e abono dedicação integral - ADI. 
2 - Nas razões do Apelo Excepcional, alegou a entidade ré
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violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, por
negativa de prestação jurisdicional, além de dissídio jurispru-
dencial, sustentando a competência da Justiça do Trabalho
para o julgamento da causa. 
É o relatório. 
3 - O inconformismo não merece prosperar. 
4 - Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da recorrente. É de se salientar que, tendo encon-
trado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o
Órgão julgador obrigado a responder, um a um, os ques-
tionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório
seu propósito de infringência do julgado. 
5 - Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, é compe-
tente a Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa
à complementação de benefício previdenciário, tendo em
vista que o pedido e a causa de pedir decorrem de pacto fir-
mado com instituição de previdência privada, o que, desde
logo, evidencia a natureza civil da contratação, envolvendo
tão-somente de maneira indireta os aspectos da relação la-
boral. Nesse sentido, já se decidiu:
‘Conflito de competência. Previdência privada. Comple-
mentação de aposentadoria. Justiça Comum. Precedentes. 
Há reiterada jurisprudência nesta Corte no sentido de que,
em se tratando de reivindicação pertinente à previdência pri-
vada, como no caso de complementação de aposentadoria,
é competente a Justiça Estadual. Conflito conhecido,
declarando-se competente juízo suscitado’ (CC 38.221/MG,
Rel. Min. Castro Filho, DJ de 06.10.03). 
6 - Ainda sobre o tema: AgRg nos EDcl no Ag 868.792/DF,
Relª. Min.ª Nancy Andrighi, DJ de 22.10.07; AgRg no Ag
783.075/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
23.04.07; AgRg no Ag 788.928/RS, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 12.03.07. 
7 - E no âmbito do Excelso Pretório: 
‘Recurso Extraordinário. Complementação de aposentado-
ria. Previdência privada. Não decorrência do contrato de tra-
balho. Competência. Justiça Comum. Decisão mantida.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 
É competente a Justiça Comum para julgar pedido de com-
plementação de aposentadoria na órbita da previdência pri-
vada, quando não decorrente de contrato de trabalho. 2.
Recurso. Agravo Regimental. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, CC, arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmis-
sível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado’ (AgRg no Ag 441.426/RS, Rel.
Min. Cezar Peluzo, DJ de 14.09.07). 
8 - Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo. 
Intimem-se (Ministro Sidnei Beneti, 24.10.2008). 

Ainda: AgRg no Ag 798.059/RS, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, julgado em 27.02.2007, DJ de
16.04.2007, p. 208; AgRg no Ag 788.928/RS, Terceira
Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
12.03.2007; Agravo de Instrumento nº 1.037.040/RS
Rel.: Min. Massami Uyeda, DJ de 15.09.2008; Recurso
Especial nº 1.061.817/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
de 08.09.2008, Agravo de Instrumento nº 956.648/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 13.02.2008;
Agravo de Instrumento nº 1.031.661/RS, Rel. Min. Ari

Pargendler, DJ de 16.09.2008 e Recurso Especial nº
1.060.350/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de
13.08.2008. 

Rejeito, pois, a preliminar. 
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva trazi-

da pelo Banco Bradesco, também não merece ser aco-
lhida. 

Com efeito, a legitimidade da parte constitui uma
das condições da ação, pressupondo a titularidade ativa
e passiva da ação, ou, no dizer de Liebman, “É a per-
tinência subjetiva da ação”.

Para Humberto Theodoro Júnior, 

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação
processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é,
aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em
face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas,
para que o provimento de mérito seja alcançado, para que
a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um
sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos
sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não
ocorrer o processo se extinguirá sem julgamento do mérito
(art. 267, VI) (Curso de direito processual civil. 41. ed., v. I,
p. 57). 

Estará, assim, legitimado o autor quando for pos-
sível titular do direito pretendido, ao passo que a legi-
timidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa
indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os
efeitos oriundos da sentença. 

Nesse norte, a jurisprudência proclamada em nos-
sos tribunais pátrios:

Medida cautelar inominada. Condições da ação.
Possibilidade jurídica do pedido. Interesse processual.
Legitimidade ativa e passiva. Existência. - [...] Os legitimados
ao processo são os titulares dos interesses em conflito,
havendo legitimidade ativa ad causam quando o autor é o
possível titular do direito pretendido e passiva se o réu é a
pessoa indicada para sofrer os efeitos da sentença, em caso
de procedência do pedido (TJMG, AC 317630-5, 11ª
C.Cív., Rel. Des. Edilson Fernandes, - j. em 11.10.2000).

Apelação cível. Ação de indenização c/c perdas e danos.
Sublocação. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam.
Sentença mantida apelo desprovido. - [...] A legitimidade das
partes é uma das condições da ação, razão pela qual tratan-
do-se a autora de parte ilegítima ativa e o réu, ilegítima pas-
siva, o feito há de ser extinto por carência de ação (TJSC, AC
98.017222-5, 2ª C.Cív.,  Rel. Des. Anselmo Cerello, j. em
17.11.2000). 

Afasto também essa preliminar. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Bradesco Vida e
Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A. apelam da sen-
tença de f. 838/844, que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada por Norma dos Passos Gribel, julgou
procedentes os pedidos iniciais para “[...] condenar os
requeridos solidariamente a repassar à requerente a
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verba denominada auxílio cesta-alimentação sempre que
prevista da mesma forma que a atual nas convenções
coletivas firmadas pela categoria dos bancários, bem
como o pagamento retroativo do referido benefício à
requerente, limitados aos não repassados nos últimos 5
(cinco) anos a contar da propositura da presente deman-
da” (sic, f. 843). Condenou-os ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação. 

Conheço dos recursos, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. 

Acompanho o voto do Relator quanto à competên-
cia da Justiça Comum, pois nesse sentido proferi voto no
julgamento da Apelação nº 1.0145.07.411816-0/001,
e também quanto à prejudicial de mérito. 

Segunda apelação. 
Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam. 
Banco Bradesco S.A. argui preliminar de ilegitimi-

dade passiva ad causam sob o fundamento de que

[...] não é parte legítima para compor a lide, uma vez que
todo o imbróglio advém de complementação de aposenta-
doria ou previdência, devendo responder a Bradesco Vida e
Previdência, que é responsável por todas as questões envol-
vendo o tema acima disposto (sic, f. 872/873). 

Todavia, a petição inicial revela que a apelada é
funcionária aposentada do extinto Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A. - Credireal, e, que, desde maio de
1999, a complementação de aposentadoria passou a
ser paga pela Bradesco Vida e Previdência S.A., f. 07. 

O pagamento da complementação de aposenta-
doria é adimplido pela entidade de previdência privada.
Os aspectos da relação de trabalho são abordados de
forma indireta, o que revela que o Banco Bradesco S.A.
não é titular da relação de direito material. 

Desse modo, o Banco Bradesco S.A. é parte ilegíti-
ma para figurar no polo passivo da demanda, porque a
complementação dos proventos de aposentadoria da
apelada deve ser demandada somente contra a entidade
de previdência privada. 

Cabe citar um trecho da decisão monocrática pro-
ferida pelo Ministro Sidnei Beneti, do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº
970.620/RS: 

[...] 
É o relatório. 
4 - Examina-se, inicialmente, o apelo da empresa pública
federal. 
5 - O fato de a CEF ser instituidora e mantenedora da Funcef
não a obriga a integrar o polo passivo de demanda em que
se vindica o pagamento de complementação de aposenta-
doria, com base em contrato firmado entre associado - seu
ex-funcionário, com quem teve extinto o contrato de trabalho
- e a entidade previdenciária, o qual é regido por normas de
direito civil, e envolve tão-somente de maneira indireta os
aspectos da relação laboral. Nesse sentido, já se decidiu: 

‘Previdência privada. Complementação incluindo a verba
relativa ao auxílio-alimentação. Legitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal.
1. Tratando-se de pedido de complementação de aposenta-
doria, que se deseja alcance também a verba relativa ao
auxílio-alimentação, a legitimidade passiva é da entidade de
previdência privada, não da Caixa Econômica Federal que
não é titular da relação de direito material como posto no
julgado. 
2. Recurso especial não conhecido.[...]’ (DJ de 05.11.2008).

Assim, com a devida vênia, acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S.A.
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo
Civil. 

Acolho a preliminar para excluir o Banco Bradesco. 

DES. NILO LACERDA - Com relação à preliminar
para excluir o Banco Bradesco, também a estou rejeitando. 

DES. DOMINGOS COELHO - Passo agora ao
exame do mérito dos recursos, sendo que os analisarei
conjuntamente por estarem as matérias interligadas. 

A controvérsia restringe-se ao pagamento de cesta
alimentação decorrente de convenção coletiva traba-
lhista, tanto para os ativos, como também para os ina-
tivos. 

Inicialmente, necessário ressaltar que o contrato fir-
mado entre as partes diz respeito a plano de previdência
privada complementar, no qual a autora figurara como
participante, mediante o pagamento de contribuições,
visando, após determinado período de contribuição,
receber a complementação mensal à aposentadoria
paga pelo Regime Geral de Previdência. 

Dessa maneira, os fundos de previdência privada
têm como finalidade a complementação da renda do
trabalhador que se aposenta, em face da sua flagrante
redução de rendimentos, considerando-se os valores
sensivelmente reduzidos dos proventos pagos pela pre-
vidência oficial brasileira. 

Ora, ao recolher contribuição mensal a um plano
de previdência privada, o trabalhador visa primordial-
mente à manutenção de sua condição financeira quan-
do vier a se aposentar, evitando sofrer o declínio de seus
rendimentos em face dos parcos proventos advindos do
INSS. 

Assim, para que não sofram perdas salariais, os
funcionários aposentados devem receber todas as
reposições de caráter remuneratório pagas aos ativos da
mesma categoria, ainda que concedidas por convenção
coletiva, em razão do princípio da isonomia e da pari-
dade prevista constitucionalmente no art. 40, § 4º, da
Constituição Federal. 

Nessa esteira, faz-se necessária a análise do auxílio
cesta-alimentação postulado no caso em julgamento,
verificando-se sua natureza, se remuneratória ou não.
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Com esse objetivo vem o art. 457 da CLT dispor a
respeito da remuneração, tratando o abono pago pelo
empregador como integrante do salário:

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado,
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. 
§1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens, gratificações
ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empre-
gador. 

Portanto, diante da literalidade da lei, é incon-
testável o fato de que deve compor a remuneração o
abono pago pelo empregador, ainda que seja ele fruto
de convenção coletiva de trabalho e pago de forma
única. 

Nesse diapasão, possuindo o referido auxílio-ali-
mentação o caráter remuneratório e atuando em caráter
de recomposição salarial concedida aos trabalhadores
em atividade, deverá ser estendida aos aposentados, sob
pena de ser-lhes negada a equiparação de seus proven-
tos com os salários pagos às mesmas categorias de
empregados das quais fizeram parte. 

O certo é que o auxílio cesta-alimentação já foi fir-
mado pelos tribunais do País como verba de caráter
salarial, de cunho assistencial, que integra o vencimento
do empregado da ativa e deve incorporar o benefício de
aposentadoria complementar pago pela ré aos empre-
gados aposentados da instituição financeira em referência.

Nesse sentido, vem-se manifestando a jurisprudên-
cia deste Sodalício: 

Ação de cobrança. Convenção coletiva do trabalho. Abono
e alimentação. Justiça Trabalhista. Incompetente. Verba
salarial. Incidência para os ativos e inativos. - É competente
a Justiça Comum para processar e julgar matéria relativa à
complementação de aposentadoria em relação à previdên-
cia privada fechada, nada se discutindo sobre a relação de
trabalho, desta forma, não há que se falar em competência
da Justiça Trabalhista. O abono e a alimentação prevista nas
convenções coletivas do trabalho são considerados como
verbas salariais, uma vez que incidem sobre a remuneração
dos empregados ativos, e que pela paridade constitucional
deverá também incidir sobre a aposentadoria dos inativos
(Número do processo: 1.0024.06.046926-9/001(1),
Relator: Des. Nicolau Masselli, j. em 27.02.2008, data da
publicação: 14.03.2008). 

Ação de cobrança. Previdência privada. Aposentadoria com-
plementar. Auxílio cesta-alimentação. Caráter salarial. O
auxílio cesta-alimentação, desde que não haja previsão
expressa em convenção coletiva de trabalho da categoria
dos autores de que se trata de verba indenizatória, na forma
do permissivo constante do artigo 7º, XXVI, da CF/88, se
caracteriza como verba de natureza salarial e deve integrar
os benefícios pagos aos aposentados, se pago aos empre-
gados da ativa (Número do processo: 1.0145.05.260110-
4/001(1), Relator Des. Otávio Portes, j. em 11.04.2007,
data da publicação: 08.05.2007). 

Ação de cobrança. Entidade de previdência privada. Auxílio
cesta-alimentação. Concessão aos empregados da ativa.
Natureza salarial. Aposentados. Direito à complementação
de proventos. Equiparação salarial. Natureza do contrato. O
auxílio cesta-alimentação concedido ao empregado em ativi-
dade por força de convenção coletiva de trabalho tem
natureza salarial, conforme definido pelo art. 457, § 1º, da
CLT, devendo ser estendido aos aposentados e pensionistas,
que têm o direito à complementação de seus proventos para
equiparação com os salários dos ativos, respeitada a
natureza do contrato firmado com a entidade de previdência
privada (Número do processo: 1.0145.07.414202-0/001,
Relator: Fernando Caldeira Brant, j. em 30.07.2008, data
da publicação: 09.08.2008). 

A negativa de pagamento aos inativos dos abonos
recebidos pelos trabalhadores em atividade seria negar o
próprio fim que deveria ser alcançado através do plano
de previdência privada firmado, qual seja de comple-
mentar os parcos proventos pagos pelo Regime Geral de
Previdência, proporcionando ao aposentado a manu-
tenção da mesma condição financeira ostentada quando
em atividade no mercado de trabalho. 

Frise-se que o contrato de previdência privada
complementar é contrato oneroso, através do qual os
contratantes arcam com reiteradas contribuições pecu-
niárias, tendo como contraprestação a complementação
de suas aposentadorias pela contratada, visando, reitero,
seja mantida a equiparação entre os proventos dos
aposentados com o vencimento dos empregados da
ativa. 

Com relação aos consectários legais, entendo que
dever ser provido o primeiro recurso, de modo que os
juros sejam aplicados à razão de 0,5% (meio por cento)
até a data da entrada em vigor do novel Código Civil e,
somente a partir de então, à razão de 1% (um por cento). 

É nesse sentido a orientação da jurisprudência
difundida neste Tribunal:

Apelação. Monitória. Cheque prescrito. Preliminar de nuli-
dade da sentença. Inocorrência. Percentual dos juros
moratórios. Percentual incidente. Vigência do percentual
estipulado no NCC após sua entrada em vigor. Honorários
advocatícios. Majoração. Inviabilidade. - Não há falar em
nulidade da sentença proferida em total acordo com as nor-
mas processuais, especialmente quando a alegada nulidade
se embasar em argumentos infundados e relativos a questões
meritórias. - Os juros de mora incidem no percentual de
0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil e
em 1% ao mês no período subsequente, conforme estipula-
do no artigo 406 desse diploma legal [...] (TJMG - Apelação
2.0000.00.471489-4/000, 14ª Câmara Cível, Rel.
Desembargador Dídimo Inocêncio de Paula, j. em
12.05.2005). 

Mercê de tais considerações, hei por bem dar par-
cial provimento ao primeiro recurso e negar provimento
ao segundo, para determinar apenas que os juros
moratórios sejam computados à razão de 0,5% até a
data da entrada em vigor do novo código civil e, a par-
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tir daí, à razão de 1%. No mais, confirmo a decisão de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos. 

Custas recursais, pelos respectivos recorrentes,
dada a sucumbência mínima do recorrido. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Primeira
apelação. 

A controvérsia devolvida com o recurso de
apelação apresentado por Bradesco Previdência e
Seguros S.A. está restrita à impossibilidade de se esten-
der aos funcionários aposentados o benefício do “auxílio
cesta-alimentação” concedido aos empregados em ativi-
dade.

O apelante sustenta que “[...] o apelado não faz
jus ao recebimento da Cesta Alimentação, não estando
amparado na Convenção Coletiva invocada, inexistindo
amparo à sua pretensão” (sic, f. 875). 

A prova dos autos revela que a Convenção
Coletiva de Trabalho desde 2003/2004, invocada pela
apelada como parâmetro, estabeleceu o pagamento do
auxílio cesta-alimentação aos funcionários em atividade
da seguinte forma:

Cláusula décima quinta - Auxílio Cesta Alimentação. 
Os bancos concederão aos seus empregados cumulativa-
mente com o benefício da cláusula anterior, Auxílio Cesta
Alimentação, no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais),
sob a forma de 4 (quatro) tíquetes, no valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais) cada um, junto com a entrega do Auxílio
Refeição previsto na cláusula anterior, observadas as mes-
mas condições estabelecidas no seu caput e §§ 2º e 6º. 
Parágrafo primeiro. 
Os tíquetes alimentação referidos no caput poderão ser
substituídos pela emissão do cartão eletrônico, com a
disponibilidade mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais e oito centavos), nas localidades em que esse meio de
pagamento seja normalmente aceito pelos estabelecimentos
comerciais conveniados. Entretanto, havendo dificuldade de
aceitação normal pelos estabelecimentos conveniados, o
cartão será revertido para tíquetes alimentação. 
Parágrafo segundo. 
O Auxílio Cesta-Alimentação é extensivo à empregada que
se encontre em gozo de licença-maternidade. 
Parágrafo terceiro. 
O empregado afastado por acidente do trabalho ou doença
faz jus à cesta alimentação, por um prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados do primeiro dia do afastamento do
trabalho. 
Parágrafo quarto. 
Este auxílio não será devido pelo banco que já concede
outro similar, com valor no mínimo equivalente, respeitados
os critérios mais vantajosos (f. 116). 

No mesmo sentido, dispõem as convenções coleti-
vas de 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, e
2006/2007, que apenas reajustaram os valores a serem
pagos. 

A interpretação dessa cláusula não deixa dúvida de
que o auxílio cesta-alimentação se destina somente aos
empregados em atividade, sendo que os casos excep-

cionais estão expressamente indicados nos seus respec-
tivos parágrafos, situações em que a hipótese dos autos
não se enquadra, pois o apelado teve o seu vínculo la-
boral extinto pela concessão da aposentadoria. 

Assim, a apelante não está obrigada a garantir que
a apelada receba o auxílio cesta-alimentação concedido
aos empregados em atividade, porque não tem natureza
salarial, o que afasta a aplicação do princípio da isono-
mia previsto no § 4ª do art. 40 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, as orientações jurisprudenciais nos

123 e 133 editadas pela Subseção de Dissídios
Individuais - 1 (SDI -1) do Tribunal Superior do Trabalho: 

123 - Bancários. Ajuda alimentação.
A ajuda alimentação prevista em norma coletiva em decor-
rência de prestação de horas extras tem natureza indeniza-
tória e, por isso, não integra o salário do empregado
bancário. 

133 - Ajuda alimentação. PAT. Lei 6.321/1976. Não inte-
gração ao salário. 
A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do
programa de alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei
6.321/1976 não tem caráter salarial. Portanto, não integra
o salário para nenhum efeito legal. 

É certo que o auxílio cesta-alimentação pleiteado
pela apelada não possui natureza salarial, o que afasta
a aplicação do disposto no art. 27 do Regulamento do
Plano Geral. 

Cabe citar um trecho da decisão monocrática pro-
ferida pela Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1062417/RS:

[...] - Da concessão de auxílio-cesta-alimentação aos ina-
tivos 
[...] 
Com efeito, está assentado no STJ o entendimento no senti-
do de que não são estendidos aos servidores aposentados o
benefício do auxílio-alimentação, por se tratar de verba inde-
nizatória, estando destinada a cobrir custos de refeição de
servidores em exercício. 
[...] (DJ 25.09.2008). 

No mesmo sentido: REsp 1061734/RN, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJ de 1º.08.08; REsp 1010902, Rel.
Min.ª Nancy Andrighi, DJ de 20.05.2008; REsp
1011012, Min. Massami Uyeda, DJ de 15.05.08 e
Agravo de Instrumento 1010430/RS, Nancy Andrighi, DJ
de 18.04.08. 

Assim, havendo previsão em cláusula de con-
venção coletiva de trabalho de pagamento mensal de
auxílio cesta-alimentação somente a empregados em
atividade e, sendo evidente a natureza não salarial da
verba, é indevida a extensão do benefício aos aposenta-
dos. 
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Portanto, o primeiro apelante não está obrigado a
garantir que a apelada receba o auxílio cesta-alimen-
tação concedido aos empregados em atividade, porque
inaplicável ao caso o princípio da isonomia entre fun-
cionários em atividade e aposentados. 

Diante do exposto, com fundamento no inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal e art. 131 do Código de
Processo Civil, acolho a preliminar de ilegitimidade pas-
siva do Bradesco S.A. e declaro extinto o processo, em
relação ao segundo apelante, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 

Dou provimento à primeira apelação para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 

Condeno a apelada ao pagamento das custas
processuais, incluindo as recursais e honorários para os
advogados de cada um dos réus, que arbitro em R$
1.000,00 (mil reais), com fundamento no § 4º do art. 20
do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade
mediante a condição prevista no art. 12 da Lei nº
1.060/50. 

DES. NILO LACERDA - Ressalvando o meu entendi-
mento pessoal quanto à competência para julgamento
de ação movida contra entidade de previdência privada,
visando à complementação de verba salarial, como in
casu, que entendo ser da Justiça do Trabalho, em razão
do contido na Emenda Constitucional nº 45, de
08.12.2004, curvo-me ao entendimento do em. Relator,
que encontra agasalho em reiteradas decisões do colen-
do Superior Tribunal de Justiça e com ele ponho-me de
inteiro acordo, especialmente quanto ao mérito da
questão ora em julgamento, o que faço rendendo vênias
ao em. Revisor, que dá provimento à 1ª apelação. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, VENCIDO
O VOGAL. REJEITARAM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SEGUNDO APELANTE, VENCIDO O REVI-
SOR. DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO
RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO AO SEGUNDO,
VENCIDO O REVISOR QUANTO A AMBOS.

. . .

- Constatado o litisconsórcio ativo necessário entre todos
os herdeiros do falecido titular da conta-corrente, impõe-
se a anulação do processo, desde o despacho inicial, e
a determinação de emenda da inicial, com a inclusão de
todos os herdeiros na relação jurídica, tendo em vista
que a sentença afetará a esfera jurídica de todos. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..447766003377-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: IIlleennaa MMoorreeiirraa
RRoocchhaa,, hheerrddeeiirraa ddee JJoosséé LLoouurreennççoo RRoocchhaa - AAppeellaaddoo:: BBRRBB
- BBaannccoo ddee BBrraassíílliiaa SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEEDDRROO
BBEERRNNAARRDDEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DE OFÍCIO, ANULAR O PROCESSO
DESDE O DESPACHO INICIAL. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2009. - Pedro
Bernardes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de ação de
prestação de contas ajuizada por Ilena Moreira Rocha
em face de BRB - Banco de Brasília S.A., em que o MM.
Juiz da causa, às f. 71/74, julgou improcedente o pedi-
do inicial. 

Inconformada com a r. sentença, a autora interpôs
apelação, (f. 75/79) alegando que “José Lourenço
Rocha, já falecido, contratou com o Banco apelado a
abertura de uma conta poupança, de nº 033.000.096-9,
em 26.05.93, ocasião em que realizou o primeiro
depósito (f. 12) e, posteriormente, outros (f. 13)”; que,
após sua morte, a apelante, sua viúva, dirigiu-se ao
banco apelado para buscar informações sobre a conta,
mas que não conseguiu obter extratos ou informações
sobre saldo; que o apelado jamais lhe prestou contas
dos valores depositados na referida conta; que o banco
não apresentou os extratos nem ao contestar a deman-
da; que o banco alegou que estava momentaneamente
impossibilitado de fornecer documentos, mas é sua obri-
gação manter seus arquivos organizados; que o banco
tem o dever de prestar contas, pois acolheu os depósitos
efetuados, conforme comprovado à f. 12; que “o banco
informa que o número da conta do titular mudou para
027009892-5 e possui saldo atual de R$2.696,59, pois
os depósitos foram realizados em 1993, quando vigora-
va outra moeda”; que é possível que o de cujus tivesse
feito outros depósitos no ano de 1994, antes de falecer;
que o Banco Central obriga os bancos a manterem
arquivos e apresentar documentação contábil da conta. 

Prestação de contas - Herdeiros de titular de
conta-corrente - Litisconsórcio ativo necessário -

Citação de todos os litisconsortes -
Imprescindibilidade

Ementa: Ação de prestação de contas. Polo ativo com-
posto por uma das herdeiras. Existência de mais seis
herdeiros. Necessidade de citação de todos.
Litisconsórcio ativo necessário. Anulação do processo e
determinação de emenda da inicial.
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O réu apresentou contrarrazões (f. 81/89) alegan-
do que, embora tenha afirmado que o banco se negou
a fornecer os extratos, admitiu que “o extrato enviado
pelo Banco não condiz com a realidade da movimen-
tação financeira da conta do titular”; que, no ano de
2006, a autora ajuizou ação idêntica, que foi extinta sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa da autora;
que a autora não é inventariante do espólio de seu mari-
do e tampouco arrolou todos os herdeiros; que persiste
o equívoco, pois, conforme certidão de óbito de f. 11, o
seu falecido marido possui 6 (seis) filhos; que os
herdeiros Nilson e Nilza não figuram no polo ativo da
ação; que a ação deve ser julgada extinta por ilegitimi-
dade ativa; que a autora não poderia pleitear o direito
do marido em nome próprio; que o falecido deveria ser
representado ativamente pelo seu espólio ou por todos
os seus herdeiros; que todos os herdeiros deveriam con-
cordar e estar cientes da presente demanda; que o
banco réu não se negou a fornecer os documentos,
tendo apresentado prontamente os documentos; que
não houve comprovação de que o réu foi notificado
extrajudicialmente; que quem deu causa ao ajuizamento
da demanda é que deve arcar com os ônus dela advin-
dos; que resta clara a ausência de interesse processual,
pois a autora sequer notificou o banco; que deve ser
reconhecida a prescrição ao direito de ação; que a auto-
ra pretende receber os mesmos documentos que confes-
sadamente já recebeu; que todos os depósitos foram
feitos antes do falecimento do marido da autora, ou seja,
antes de 13.10.94, sendo que a moeda em vigor era o
Cruzeiro Real; que o banco não ofereceu resistência ao
pedido inicial. 

Ausente o preparo, em razão da assistência judi-
ciária deferida à f. 15.  

Hei por bem trazer à análise desta eg. Câmara pre-
liminar que suscito de ofício, qual seja a nulidade do
processo desde o despacho inicial que determinou a
citação do réu, em razão da existência de litisconsórcio
ativo necessário entre a autora e os outros seis herdeiros. 

Segundo o art. 47 do Código de Processo Civil: 

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição
de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de
decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso
em que a eficácia da sentença dependerá da citação de
todos os litisconsortes no processo. 
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do
prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.

A prestação de contas foi proposta por Ilena
Moreira Rocha contra BRB - Banco de Brasília, na
condição de herdeira e meeira do falecido correntista,
José Lourenço Rocha. 

A autora afirma que os demais herdeiros transigem
qualquer direito em seu favor (f. 02). Nas f. 04/05 cons-
tam duas procurações: uma assinada por Ilena e a outra

por várias outras pessoas, sem que estas sejam sequer
qualificadas. 

Pela certidão de óbito de f. 11, o falecido titular da
conta deixou sete herdeiros: a esposa e mais seis filhos. 

Analisando os autos, verifica-se que os herdeiros
Nilson e Nilza não foram incluídos no polo ativo, não
assinaram procuração e sequer sabem da propositura da
presente demanda, pois a autora confessa que não sabe
onde eles estão (f. 37). 

Ademais, as outras pessoas que assinaram a
procuração de f. 05 devem ser identificadas e também
ser incluídas no polo ativo da demanda, se herdeiras
forem. 

Assim, existe vício insanável, apto a ocasionar a
sua nulidade desde o despacho inicial, pois qualquer
sentença a ser proferida ocasionará, indiscutivelmente,
consequências na esfera jurídica de todos os herdeiros e,
nesta hipótese, torna-se imprescindível a formação de
litisconsórcio necessário. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra
Manual do processo de conhecimento, 3. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 203-204: 

Impõe-se, então, a formação do litisconsórcio precisamente
porque a relação material deduzida comporta, em um dos
pólos, pluralidade de sujeitos. Não importa, aqui, a existên-
cia ou não de previsão legal para o estabelecimento do litis-
consórcio. Decorre ele, simplesmente, do fato de que -
ressalvada eventual hipótese em que a própria lei autorizasse
cada qual dos co-titulares a defender, sozinho, o direito
como um todo - sendo todos titulares, a legitimação somente
competiria a todos os titulares em seu conjunto, seja no pólo
ativo (como demandantes), seja no pólo passivo (como réus). 

Leciona Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 104: 

O que, de fato, torna necessário o litisconsórcio é a forçosa
incidência da sentença sobre a esfera jurídica de várias pes-
soas. Sem que todas elas estejam presentes no processo, não
será possível emitir um julgado oponível a todos os envolvi-
dos na relação jurídica material litigiosa e, consequente-
mente, não se logrará uma solução eficaz do litígio.

O STF já decidiu: 

O litisconsórcio necessário tem lugar se a decisão da causa
propende a acarretar obrigação direta para o terceiro, a
prejudicá-lo ou a afetar seu direito subjetivo. (STF-RT
594/248) (THEOTÔNIO NEGRÃO e GOUVÊA, José
Roberto F. CPC e legislação processual em vigor, 37. ed.,
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 175). 

Sendo assim, deveria o MM. Juiz a quo ter assina-
lado prazo para que a autora promovesse a inclusão dos
demais herdeiros. 

Nesse sentido: 
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Processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Expurgos
inflacionários. Herdeiro do titular da conta bancária. Demais
herdeiros legítimos. Litisconsórcio ativo necessário. Art. 47,
parágrafo único, do CPC. - Constada a existência de litis-
consórcio ativo necessário, deve o magistrado assinalar
prazo para que o autor promova a inclusão dos litisconsortes
na demanda, nos exatos termos do parágrafo único do art.
47 do CPC, e não declarar extinto o processo sem resolução
do mérito, por ilegitimidade ad causam do requerente, até
porque este pleiteara tal inclusão, trazendo aos autos os
respectivos instrumentos de mandato outorgados por aque-
les. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0248.07.005078-1/001 -
Relator: Des. Tarcísio Martins Costa - 9ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 24 de junho
de 2008.)

Processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Expurgos
inflacionários. Viúva do titular da conta bancária. Herdeiros
legítimos. Litisconsórcio ativo necessário. Art. 47, CPC.
Ausência de documento indispensável. Art. 284, CPC.
Emenda da inicial. [...] - Constatando-se o litisconsórcio
ativo necessário, impõe-se ao Tribunal a anulação do
processo, dando cumprimento ao art. 47 do CPC, para
determinar a inclusão de todos os litisconsortes no pólo ativo
da lide. [...] (Apelação Cível n° 1.0024.07.539781-0/002 -
Relator: Des. Irmar Ferreira Campos, 17ª Câmara Cível do
TJMG, DJ de 13.03.08).

O TJRS decidiu: 

Ação de cobrança. Repetição de indébito. Mensalidades de
mútuo habitacional pagas e recebidas após quitação do
contrato pelo seguro. Processual civil. Carência de ação.
Ilegitimidade ativa. Inépcia da inicial. Não ocorrência. -
Intentado o processo pela sucessão ao tempo em que já
encerrado o inventário, possível a adequação do pólo ativo
com o estabelecimento do litisconsórcio necessário, chama-
da a integralidade dos herdeiros. Incidência do art. 47 do
CPC [...] (Apelação Cível nº 70017947763, 10ª Câmara
Cível do TJRS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. em
26.07.07). 

Apelação cível. Dissolução de sociedade. Litisconsório ativo
necessário. Extinção do feito sem exame de mérito.
Impossibilidade. - Sendo caso de litisconsórcio ativo
necessário, cumpria ao magistrado atentar para a exegese
do art. 47, parágrafo único, do CPC, determinando a
citação do sócio minoritário, já que eram três os quotistas e
apenas um estaria fora da lide, ao invés de, de plano, extin-
guir o feito sem exame de mérito, até porque suplicara a
parte autora pela citação daquele sócio. Sentença desconsti-
tuída. (Apelação Cível nº 70006530307, 5ª Câmara Cível
do TJRS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. em
05.08.04.)

Indene de dúvida que eventual procedência do
pedido da autora, ora apelante, certamente irá afetar a
esfera patrimonial de seus filhos e dos outros dois
herdeiros do titular da conta bancária em questão. 

Assim, impõe-se ao Tribunal a anulação do proces-
so, determinando-se à autora que emende a inicial e
inclua, no polo ativo da lide, todos os herdeiros legítimos
de José Lourenço Rocha como litisconsortes necessários,
sob pena de indeferimento da inicial. 

Pelo exposto, de ofício, anulo o processo desde o
despacho inicial, determinando à autora que emende a
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, incluindo no pólo ativo
os herdeiros ou promovendo a citação de todos eles,
como litisconsortes necessários, sob pena de indeferi-
mento da inicial. 

Custas, ao final. 
Em síntese, para efeito de publicação (art. 506, III,

do CPC): 
- De ofício, anularam o processo desde o despacho

inicial. 
- Custas, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TARCÍSIO MARTINS COSTA e JOSÉ
ANTÔNIO BRAGA. 

Súmula - DE OFÍCIO, ANULARAM O PROCESSO
DESDE O DESPACHO INICIAL. 

. . .

Indenização - Danos morais e materiais -
Responsabilidade civil do Estado - Morte de

preso - Obrigação de indenizar - Viúva - 
Pensão indevida

Ementa: Indenização por danos materiais e morais.
Responsabilidade civil do Estado. Assassinato de preso.
Direito à incolumidade. Indenização à viúva por danos
materiais. Obrigação de indenizar inexistente. 

- É dever do Estado zelar pela incolumidade dos presos,
sendo responsável pela indenização por danos que
vierem a sofrer nas prisões, independentemente da prova
de culpa dos servidores do presídio. 

- Embora seja justificável a indenização por danos
morais, não é devida a pensão a título de alimentos, se
a prova demonstra que era a vítima sustentada por seu
filho - e não o contrário. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00002244..0088..998877228855-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 44ªª VVaarraa ddaa
FFaazzeennddaa ddaa CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee::
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss:: MMaarriiaa MMaaddaalleennaa
FFeerrrreeiirraa ddooss RReeiiss ee oouuttrrooss - RReellaattoorr:: DDEESS.. WWAANNDDEERR
MMAARROOTTTTAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
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porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REFORMAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICA-
DO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2009. - Wander
Marotta - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. WANDER MAROTTA - Conheço da remessa
oficial e do recurso voluntário. 

Maria Madalena Ferreira dos Reis, Maria de Fátima
dos Reis, José dos Reis, Clóvis dos Reis, Idelci dos Reis
Lopes, Marli dos Reis Silva, Mônica dos Reis e Masilsa
dos Reis ajuizaram ação de indenização por danos mate-
riais e morais contra o Estado de Minas Gerais, alegan-
do serem viúva e filhos de Pedro dos Reis, assassinado no
interior da cadeia pública da cidade de Rio Casca em
23.07.07. Ressaltam que a vítima era portador de dis-
túrbios mentais, motivo pelo qual era beneficiário do
INSS, e que por diversas vezes procuraram os órgãos
públicos para providências no sentido de proporcionar-
lhe tratamento, porém nenhuma atitude foi tomada.
Apesar de não ser pessoa violenta, em 17.07.07 foi
preso por suposto envolvimento em homicídio. Enfatizam
haver duas versões sobre os fatos que lhe causaram a
morte: a primeira, a de que já foi colocado na cela muito
machucado, com hematomas e queixando-se de muita
dor, e outra, a de que foram os detentos da cela que o
espancaram causando-lhe os ferimentos, o que em nada
diminui a responsabilidade do réu, uma vez que foi tor-
turado por omissão de seus agentes, que o colocaram
na cela mesmo após as ameaças dos detentos, e tam-
bém porque não providenciaram socorro após a
agressão. Sustentam que, segundo os agentes peniten-
ciários, no dia 18.07.07, a vítima foi retirada da cela,
encaminhada ao hospital e, ao retornar, foi colocado em
outra cela, não havendo qualquer registro do alegado
procedimento. Somente quando já se encontrava agoni-
zando, em 22.07.07, foi encaminhado ao hospital, onde
veio a falecer no dia seguinte. Afirmam que foram impe-
didos de visitar a vítima, sob a alegação de que a cadeia
se encontrava superlotada, sendo informados de que o
preso se encontrava bem, tanto que ficaram surpresos
com a notícia de seu falecimento. Enfatizam que não foi
feito exame de necropsia, sendo necessária a exumação
para se constatar a causa mortis: hemorragia interna por
traumatismo torácico e abdominal. Alegam que a vítima
era beneficiário do INSS, recebendo, aproximadamente,
um salário mínimo mensal, que lhe garantia o sustento e
de sua esposa. Provada a negligência do réu, pugnam
pela procedência do pedido para condená-lo ao paga-
mento das despesas do sepultamento, cento e oitenta
salários mínimos à viúva, nos termos do art. 948, II, do

Código Civil, levando-se em consideração que a vítima
faleceu aos 55 anos, e teria uma expectativa de vida de
70 anos, e mais duzentos salários mínimos para os
autores a título de danos morais. Requereram os benefí-
cios da justiça gratuita - deferidos. 

Contestação sustentando que a morte do preso
ocorreu em razão das agressões sofridas pelos demais
detentos, motivo pelo qual não pode ser responsabiliza-
do por não ter concorrido para o evento danoso, não
estando caracterizada, portanto, a culpa in vigilando.
Ressalta que a indenização por danos materiais e morais
pretendidos pela viúva da vitima não é devida dada a
ausência de prova da dependência econômica, e porque
o casal se encontrava separado desde 2001. Alega não
haver provas dos danos alegados. Caso assim não se
entenda, deve a indenização ser fixada considerando o
padrão de vida dos autores. 

Instadas a se manifestarem sobre a produção de
provas, as partes requereram o julgamento antecipado
da lide. 

A sentença julgou procedente o pedido para con-
denar o réu ao pagamento da indenização por danos
morais no valor de R$40.000,00, e R$720,00 pelos
danos materiais, corrigidos monetariamente pelos
índices da Corregedoria de Justiça a partir da publicação
da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, conta-
dos a partir do evento danoso. Condenou-o, ainda, ao
pagamento de pensão à viúva do preso, no valor equi-
valente a um salário mínimo, desde a data da morte até
a data em que completaria 65 anos de idade, além dos
honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (f.
87/95). 

Inconformado, recorre o Estado (f. 96/103), enten-
dendo ausente o dever de indenizar, uma vez que não
concorreu para o falecimento da vítima, que se encon-
trava preso em razão de homicídio praticado na cidade
de São Pedro dos Ferros e teria sido agredido por seus
colegas de cela, causando-lhe lesões corporais que, por
sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua
morte. Alega inexistirem provas do dano moral, insurgin-
do-se contra o valor arbitrado a tal título, entendendo-o
excessivo. Enfatiza nada ser devido à viúva a título de
pensão, pois não há provas da dependência econômica,
acrescentando que uma parcela substancial da pensão
percebida pelo falecido era gasta com suas próprias
despesas. Ressalta que a verba honorária ultrapassa, e
muito, os limites previsto no art. 20, § 4º, do CPC. 

Trata-se de ação de indenização na qual os autores
pretendem que seja o Estado de Minas Gerais condena-
do ao ressarcimento por danos materiais e morais em
decorrência do falecimento de seu marido e pai, ocorri-
do em 23.07.07, resultante de lesões corporais graves
sofridas quando se encontrava recolhido à cadeia públi-
ca de Rio Casca, e que, por sua natureza e sede, foram
a causa eficiente de sua morte. 

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 232



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 233

Em causa mais uma morte na prisão. O sistema
penitenciário, falho e perverso, tem sido apontado como
o grande responsável por esses fatos, e o Estado mostra-
se incapacitado, por causas conhecidas, para solucionar
a grave questão. Fica para toda a sociedade, já que o
Estado é, na verdade, uma ficção, o ônus de indenizar a
família do detento pela falta do serviço administrativo. 

Por isso é que a Carta da República dispõe, con-
sagrando a teoria da responsabilidade objetiva do
Estado: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, tam-
bém, ao seguinte: 
[...] 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a ter-
ceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsá-
vel nos casos de dolo ou culpa.

Sobre a responsabilidade do Poder Público, ensina
Hely Lopes Meirelles (in Direito administrativo brasileiro.
27. ed., Malheiros Editores, 2002, p. 624): 

Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a
Administração Pública assume o compromisso de velar pela
integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano
decorrente da omissão do agente público naquela vigilância.
Assim, alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas
em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano
quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público,
têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocor-
rência de alguma causa excludente daquela responsabili-
dade estatal.

E prossegue: 

O que a Constituição distingue é o dano causado pelos
agentes da Administração (servidores) dos danos ocasiona-
dos por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui responsabilidade
objetiva à Administração pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador
constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou
inação dos servidores públicos (ob. cit., p. 624).

Outro não é o entendimento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (in Ato administrativo e direito dos
administrados. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
1981, p. 150): 

O caso mais comum, embora não único, é o que deriva da
guarda, pelo Estado, de pessoas ou coisas perigosas, em
face do que o Poder Público expõe terceiros a risco. Serve de
exemplo, o assassinato de um presidiário por outro pre-
sidiário. 

Discorrendo sobre a obrigação do Estado de zelar
pela incolumidade do preso, ensina Cretella Júnior (in O

Estado e a obrigação de indenizar. Ed. Saraiva, 1980, p.
251/252): 

Pessoas recolhidas a prisões comuns ou a quaisquer recintos
sob a tutela do Estado têm o direito subjetivo público à pro-
teção dos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá
para resguardá-las contra qualquer tipo de agressão, quer
dos próprios companheiros, quer dos policiais, quer ainda
de pessoas de fora, que podem, iludindo a vigilância dos
guardas, ocasionar danos aos presos. [...]. Como já vimos,
a polícia pode agir ou deixar de agir, ocorrendo da ação ou
omissão danos aos recolhidos em estabelecimentos sob a
guarda do Estado. 

Esse direito encontra-se consubstanciado na
Constituição Federal: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...] 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade físi-
ca e moral.

Na lição de José de Aguiar Dias (in Rui Stoco, ob.
cit., p. 278): 

O fundamento primário da responsabilidade civil é o princí-
pio da restituição, isto é, a contemplação da manutenção,
do equilíbrio social, que se afere de acordo com a ordem
jurídico-política vigente. É esse o sentido em que deve ser
entendida a responsabilidade civil do Estado. Vem ela a ser,
pois, a obrigação, a cargo do Poder Público, de reparar o
dano por ele causado, restabelecendo, por meio de in-
denização adequada, o equilíbrio econômico rompido pelo
prejuízo.

Para Yussef Said Cahali (in Responsabilidade civil
do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 504): 

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto
sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais,
que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de
sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violên-
cias que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos
agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja,
igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para
simples averiguação, preso em virtude de sentença conde-
natória ou preventivamente no curso do processo criminal
ou, mesmo, simplesmente perseguida por suspeita de práti-
ca de infração não é destituída do seu direito inalienável à
integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem
às autoridades policiais.

A prova demonstra que Pedro dos Reis foi recolhi-
do à cadeia pública de Rio Casca em 17.07.07, por
suposto envolvimento em homicídio ocorrido em São
Pedro dos Ferros, vindo a falecer em 23.07.07, em con-
sequência de hemorragia interna por traumatismo torá-
cico e abdominal, como consta do relatório de exu-
mação e necropsia (f. 50/51). 
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Os depoimentos dos companheiros de cela da víti-
ma no sentido de que já apresentava hematomas pelo
corpo quando ali deu entrada não se sustentam em face
das afirmações dos agentes penitenciários de plantão,
no dia dos fatos. 

Em suas declarações perante a autoridade policial,
o agente penitenciário Rogério de Assis Mamédio
declara que “estava de plantão no Estabelecimento
Prisional local, juntamente com outro Agente
Penitenciário ad hoc Laerte Colares Filho, quando a pes-
soa de Pedro dos Reis deu entrada no recinto prisional
pela prática de homicídio que ocorrera na cidade de São
Pedro dos Ferros/MG naquela manhã”; que Pedro dos
Reis fora submetido a uma revista ao chegar, como o
ocorre com outros que dão entrada no local; que, “ao
acabarem a revista, onde inclui a retirada de parte das
roupas do detento, perceberam que o Pedro dos Reis
não apresentava nenhum hematoma e nem lesões pelo
corpo e que o mesmo apresentava somente sintomas de
embriaguez” (f. 60). 

Laerte Colares Filho declara que se encontrava de
plantão quando Pedro dos Reis deu entrada no recinto
prisional, ocasião em que foi revistado, não apresentan-
do “nenhum hematoma e nem lesões pelo corpo e que
o mesmo apresentava somente sintomas de embriaguez”
(f. 61). 

Entretanto, passados quatro dias da detenção, o
preso foi encaminhado ao hospital apresentando estado
grave e, em decorrência das lesões sofridas, veio a fale-
cer . 

O próprio réu, em sua defesa, afirma que o preso
“teria sido agredido pelos colegas da cela em que foi
posto, o que resultou em seu óbito” (f. 76). 

Como bem observou o ilustre Magistrado de
primeiro grau, verifica-se que 

o Estado não promoveu a vigilância necessária dentro do
estabelecimento prisional e deixou de zelar pela integridade
física do preso que se encontrava sob sua custódia, o que lhe
ocasionou a morte (f. 90). 

Da prova, constata-se a ocorrência de falha na
vigília dos responsáveis pela segurança da cadeia públi-
ca de Rio Casca, que resultou na agressão da vítima,
ocasionando sua morte, a caracterizar a responsabili-
dade do Estado na reparação do dano causado dela
decorrente. 

A vítima, recolhida à cadeia pública em razão de
suposto envolvimento no crime de homicídio, estava sob
a custódia do Estado de Minas Gerais, que deveria asse-
gurar-lhe a integridade física, evidenciando-se o nexo
causal entre a atividade estatal e o evento danoso, sendo
devida a indenização, nos termos do art. 186 do Código
Civil c/c art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 

Na ação de ressarcimento com fundamento na
responsabilidade objetiva prevista no art. 107 da Carta

Magna (atual art. 37, § 6º), basta ao autor a demons-
tração do nexo etiológico entre o fato lesivo (comissivo
ou omissivo) imputável à Administração Pública e o dano
de que se queixa. 

Presumida a culpa do agente, opera-se a inversão do ônus
probatório com vistas à eventual exclusão de responsabili-
dade, cabendo, por isso, à entidade pública provar que o
evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima (in RT
567/106). 

Nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, cabia ao
réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito do autor, o que não foi levado a
efeito. 

Acresça-se que, se um preso se fere, agride, muti-
la ou mata outro detento, o Estado deve responder obje-
tivamente pelo dano, já que cada detento está sujeito a
situações de risco, inerente e próprio do ambiente
carcerário. 

É de julgar-se procedente, pois, a pretensão dos
autores, indenizando-os pela morte do marido e pai, que
se encontrava preso sob ordem do Estado. 

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: 

Ementa: Indenização por ato ilícito. Dano moral.
Responsabilidade objetiva do Estado. Morte de preso na
cadeia pública. Compete ao Estado zelar pela segurança do
preso sob sua custódia, respondendo por sua morte, dentro
da cadeia pública, por companheiros de cela (Apelação
Cível nº 182.396-2, Rel. Des. Aloysio Nogueira, j. em
07.12.00, p. em 22.12.00). 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: 

Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento. - O
ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a
integridade física (CF art. 5º, XLIX), sendo dever do Estado
garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vi-
gilância constante e eficiente. Assassinado o preso por cole-
ga de cela quando cumpria pena por homicídio qualificado
responde o Estado civilmente pelo evento danoso, indepen-
dentemente da culpa do agente público. Recurso Improvido
(STJ-1ª Turma, REsp 5711/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, v.u.,
DJU de 22.04.91, pg. 4.771). 

Com respeito à indenização por danos materiais -
as despesas com o funeral ficaram comprovadas nos
autos (f. 42). 

Relativamente à indenização à viúva, representada
por pensão mensal fixada em um salário mínimo, não há
notícias, nos autos, de que a vítima contribuía para as
despesas do lar, inexistindo mesmo qualquer prova de
que exercesse atividade lucrativa. Ao contrário, ficou
demonstrado que o falecido recebia benefício do INSS,
ao que tudo indica o de aposentadoria por invalidez (f.
15), onde, certamente, sua viúva poderá requerer que
lhe seja pago, tendo em vista que eram casados como
comprova a certidão de f. 13. 
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Acresça-se que, segundo declarações de José dos
Reis, filho da vítima, residente em São Pedro dos Ferros,
perante a autoridade policial, 

seu genitor, Pedro dos Reis, desde meados do ano de 2001,
passou a fazer tratamento de saúde por alcoolismo, pois
devido a passar a ter delírio alcoólico ficou internado pela
primeira vez na cidade de Viçosa, num centro de recupe-
ração, não tendo resultado, sendo encaminhado para a
cidade de Juiz de Fora/MG, numa clínica psiquiátrica, fican-
do internado durante o período de 03 meses; 

que seu pai foi para a cidade de São Pedro dos Ferros
ocasião em que 

o informante passou a cuidar do seu genitor, que fazia uso
de vários medicamentos para desintoxicação, nervos, distúr-
bio mental; [...] que o pai do informante teve uma recaída
em agosto de 2004, fez uso de bebida alcoólica, sendo
novamente internado na clínica de Juiz de Fora/MG, durante
o período de 02 (dois) meses; que seu pai refez novamente
o tratamento de desintoxicação referente ao álcool retornan-
do para a casa e o informante novamente passou a cuidar
de seu genitor por um período; que seu genitor ficou por um
período de 01 ano e meio na cidade de Belo Horizonte/MG
onde reside a genitora do informante e mais irmãos; que no
mês de fevereiro de 2007 o genitor do informante retornou
para essa cidade e continuou muito bem de saúde usando
os remédios controlados diariamente; que o informante
mora sozinho e seu genitor morava juntamente com seu
outro irmão e tudo estava indo muito bem.

Acrescenta que 

devido ao fato de o genitor do informante estar tendo um iní-
cio de relacionamento amoroso com a vizinha dele conheci-
da como ‘Lindalva’, que faz uso de bebida alcoólica, o infor-
mante passou a ficar desconfiado até que um dia chegou na
casa do seu genitor e encontrou 02 (duas) garrafas peque-
nas contendo pinga, escondidas atrás da cama [...] e que
passou a ver a ‘Lindalva’ juntamente com seu genitor em
bares (f. 70 e verso). 

Tais declarações não deixam dúvidas de que a víti-
ma residia em companhia de seus filhos no interior do
Estado, e não com sua esposa, pois, ao que ali consta,
esta residia nesta Capital e, quando do ajuizamento da
ação, em Esmeraldas, como consta da inicial. 

Ausente a prova de que a vítima contribuía para as
despesas de sua família, ou mesmo de que auferia
renda, não há como acolher a pretensão da autora com
relação à pensão mensal. 

Nesse sentido:

Ementa: Responsabilidade civil do Estado. Morte de pre-
sidiário por companheiro de cela. Dever do Estado de zelar
pela segurança e integridade física das pessoas recolhidas às
prisões ou a quaisquer recintos sob sua tutela. Indenização
por danos patrimoniais indevida aos pais à ausência de
prova da dependência financeira. Vítima em cumprimento de
pena que, antes do decreto de prisão, já não exercia qual-
quer atividade lucrativa para que seu falecimento represen-

tasse perda de força de trabalho na família (Apelação Cível
200.248-3, Rel. Des. Pinheiro Lago, j. em 06.11.01, p. em
1º.02.02). 

É devida também indenização por danos morais.
Segundo o magistério de Caio Mário da Silva Pereira, “o
argumento baseado na ausência de um princípio geral
desaparece. E, assim, a reparação do dano moral inte-
gra-se definitivamente em nosso direito positivo”, acres-
centando que, 

com duas disposições contidas na Constituição Federal de
1988, o princípio da reparação do dano moral encontra o
batismo que a inseriu em a canonicidade de nosso direito
positivo. Agora, pela palavra mais firme e mais alta da
norma constitucional, tornou-se princípio de natureza
cogente o que estabelece a reparação por dano moral em
nosso direito, obrigatório para o legislador e para o Juiz (in
Responsabilidade civil. 3. ed.  Rio: Ed. Forense, 1992, p.58). 

Consagrado o princípio da reparação do dano
moral, sua indenizabilidade 

que ainda gera alguma polêmica na jurisprudência, ganha
foros de constitucionalidade. Elimina-se o materialismo
exagerado de só se considerar objeto do Direito das
Obrigações o dano patrimonial (in THEODORO JÚNIOR,
Humberto. Alguns impactos da nova ordem constitucional
sobre o direito civil, RT 662/8). 

Danos morais, segundo a definição do insigne
mestre Wilson Mello da Silva, autor de um dos melhores
trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, 

são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de
direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por
patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o
conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor
econômico (in O dano moral e sua reparação. 2. ed.,
Forense, p. 13). 

E continua afirmando que 

O patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos
que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma,
para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembra-
da por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias. 

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarci-
mento abrange duas forças: uma de caráter punitivo,
visando a castigar o causador do dano, pela ofensa que
praticou; outra, de caráter compensatório, que propor-
cionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal
sofrido. 

Em relação ao valor da indenização, na lição de
Maria Helena Diniz (in Curso de direito civil brasileiro -
Responsabilidade civil. 5. ed.,  São Paulo: Saraiva, 1990,
v. 7, p. 78/79): 

A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e, nos

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 235



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009236

Embargos de terceiro - Veículo - Penhora -
Transferência de propriedade - Tradição -

Comprovação - Adquirente de boa-fé - Constrição
afastada

Ementa: Apelação. Embargos de terceiro. Veículo.
Penhora. Transferência de propriedade. Tradição.
Comprovação. Adquirente de boa-fé. Constrição afastada. 

- A transferência de propriedade de veículo automotor é
realizada, por ser um bem móvel, mediante a tradição da
coisa, independentemente da alteração do registro junto
ao Detran. 

- Restando comprovado nos autos que a aquisição do
veículo constritado ocorreu em data anterior ao ajuiza-
mento da ação de execução, a penhora não merece sub-
sistir, pois a propriedade do bem não mais pertencia ao
executado. 

Recurso provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00334488..0088..000033553377-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJaaccuuíí - AAppeellaannttee:: HHeelleennaa MMaarriiaa DDuuaarrttee
MMaaggaallhhããeess - AAppeellaaddaa:: SSiiccoooobb NNoossssooccrrééddiittoo -
CCooooppeerraattiivvaa RReeggiioonnaall ddee CCrrééddiittoo ddoo SSuuddooeessttee MMiinneeiirroo ee
NNoorrddeessttee PPaauulliissttaa LLttddaa.. - RReellaattoorraa:: DDEESSªª.. EELLEECCTTRRAA BBEENNEE-
VVIIDDEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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, 28 de abril de 2009. - Electra
Benevides - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª ELECTRA BENEVIDES - Trata-se de recurso
de apelação aviado por Helena Maria Duarte
Magalhães contra r. sentença prolatada pela Juíza de
Direito da Vara Única da Comarca de Jacuí, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro aviados em des-
favor de Cooperativa Regional de Crédito do Sudoeste
Mineiro e Nordeste Paulista Ltda. - Sicoob Nossocrédito. 

casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC,
art. 1.553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame
pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da
obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos
danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do
modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendi-
do, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou
objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano
moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação
equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do pre-
juízo causado e na capacidade econômica do responsável.
Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüi-
dade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto da indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência.

Em outros termos, na fixação da indenização por
danos morais, deve-se levar em consideração sua gravi-
dade objetiva, a personalidade da vítima, considerando-
se sua situação familiar e social, a gravidade da falta e
as condições do autor do ilícito. 

A meu ver, o valor fixado pelo Magistrado,
R$40.000,00, está correto, mesmo porque não houve
recurso no sentido de aumentá-lo. 

São oito os beneficiados, cabendo a cada um
R$5.000,00, não me parecendo que referido valor
possa ser considerado como fonte de enriquecimento
desmedido. 

Sabe-se que valor nenhum trará de volta a vida do
marido e pai perdido - e não é isso que se pretende.
Considero que a importância arbitrada poderá ajudar a
família a enfrentar essa fase tão difícil. 

Em relação aos honorários advocatícios, devem
seguir a regra do CPC, art. 20, § 4º, e o valor fixado
atende aos parâmetros legais. 

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior (art. 20, § 4º, da Lei Processual). 

Diante do exposto, em reexame necessário, refor-
mo parcialmente a decisão de primeiro grau apenas
para decotar do valor indenizatório a pensão mensal ali
arbitrada à viúva da vítima, acrescido o valor indeniza-
tório de correção monetária pelos índices da
Corregedoria da Justiça, a partir do trânsito em julgado
do acórdão, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação, prejudicado o recurso volun-
tário. 

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BELIZÁRIO DE LACERDA e HELOÍSA COMBAT. 

Súmula - REFORMARAM PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICA-
DO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 

. . .
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Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: 

Embargos de terceiros. Propriedade. Bem móvel. Tradição.
Registro Detran. Efeitos administrativos. 
A transferência da propriedade do bem móvel ocorre apenas
com a tradição, não sendo necessária a prova documental
da propriedade. 
O registro de veículo no Detran não demonstra a pro-
priedade, gerando apenas efeitos administrativos. 
Apelo provido. (TJMG - Apelação Cível nº
1.0089.06.000139-6/001. Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho
Duarte. DJ de 27.02.2008.) 

Apelação cível. Embargos de terceiro. Bem móvel.
Aquisição. Tradição. Ato de constrição posterior. Terceiro de
boa-fé. Procedência - Decisão que se mantém. - A aquisição
de bens móveis opera-se com a simples tradição, não
podendo o terceiro adquirente de boa fé ser afetado por
constrição judicial efetivada após a transferência do bem.
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0701.06.153946-9/001. Rel.ª
Des.ª Selma Marques. DJ de 12.12.2007.) 

Embargos de terceiro. Alienação preexistente. Prova da
posse e propriedade. Terceiro de boa-fé. - Em se tratando de
coisa móvel, é cediço que a sua aquisição se opera com a
entrega da coisa (tradição), conforme dispõe o art. 1.267 do
Código Civil. Se o terceiro adquirente de boa-fé prova a
tradição e a posse do veículo objeto da penhora na ação
executiva, devem os embargos por ele interpostos ser acolhi-
dos. É irrelevante o fato de o automóvel não haver sido
transferido para o nome do adquirente junto ao Detran, que
é órgão administrativo. (TJMG - Apelação Cível nº
1.0145.06.296881-6/001. Rel. Des. Antônio de Pádua. DJ
de 10.08.2007.) 

Dessa forma, no caso em comento, o que deve ser
analisado é se restou comprovada nos autos a aquisição
do veículo pela apelante. 

Verificando o certificado de registro de veículo
alhures mencionado, é possível constatar à f. 15-v. que
foi preenchida em nome da apelante a autorização para
transferência de veículo, que foi assinada no campo des-
tinado ao proprietário vendedor pelo representante legal
da executada, Rildo Oliveira Galdino, conforme cópia
do contrato social (f. 75/78 execução), cuja firma foi
reconhecida em cartório no dia 18.04.2007, antes, por-
tanto, do ajuizamento da ação de execução, que ocor-
reu em 17.05.07. 

À f. 16 dos autos, a apelante apresentou recibo de
pagamento realizado em 27.04.2007 de uma parcela
referente ao financiamento do veículo, fato que se tornou
incontroverso, tendo em vista que a apelada não impug-
nou o documento. 

Ademais, quando a penhora foi realizada, o veícu-
lo se encontrava com o filho da apelante, tendo este sido
nomeado como depositário do bem, conforme se extrai
do auto de penhora, avaliação e depósito à f. 87 da
ação de execução. 

Conclui-se, portanto, que a apelante é adquirente
de boa-fé, pois, a meu ver, existem provas suficientes

Irresignada, insurge-se a apelante contra a r. sen-
tença afirmando que o veículo GM D20 Custom de Luxe,
placa JLC 0282, ano 1992, que foi penhorado nos autos
da ação de execução movida pela apelada contra a
empresa West Flex Indústria e Comércio de Calçados
Ltda. ME (Microempresa) é de propriedade da recor-
rente, em razão de uma compra e venda realizada em
18.04.2007 com a executada. 

Sustenta que, conforme reconhecido pela própria
apelada, esta ajuizou a ação de execução em
17.05.2007, ou seja, após a aquisição da caminhonete
por parte da apelante. 

Aduz que DUT acostado aos autos comprova que
a data de aquisição do bem constrito ocorreu em
18.04.2007 e que o tabelião que autenticou aquele
documento possui fé pública. 

Alega que não foi possível realizar a transferência
do veículo para o nome da apelante, em razão de um
contrato de financiamento realizado entre o executado e
o Banco Bradesco, contudo, tal fato não interfere na
prova de propriedade do bem, pois esta, no caso de
bens móveis, se dá pela tradição. 

Pugna pelo provimento do recurso, buscando a
reforma da sentença prolatada em instância primeva. 

Contrarrazões às f. 52/55. 
Este o relatório. Decido. 
Conheço do recurso por estarem presentes os pres-

supostos de sua admissibilidade. 
Do cotejo dos autos, constata-se que a ora apela-

da ajuizou, em 17.05.2007, uma ação de execução em
face de West Flex Indústria e Comércio de Calçados
Ltda. ME (Microempresa) e outros, tendo indicado à pe-
nhora, para o caso de não pagamento da dívida, o
veículo GM D20 Custom de Luxe, placa JLC 0282, ano
1992, de propriedade da primeira executada. 

Após citação dos executados, estes quedaram-se
inertes quanto ao pagamento da dívida exequenda, não
tendo, ainda, nomeado outros bens à penhora. 

Assim sendo, a exequente reiterou o pedido de
penhora do bem indicado na petição inicial, o que foi
deferido pela MM. Juíza a quo. 

Pretende a apelante seja desconstituída a penhora
que recaiu sobre o veículo descrito alhures, ao argu-
mento de que o adquiriu em uma operação de compra
e venda em 18.04.2007, antes, portanto, do ajuizamen-
to da ação de execução que ocorreu em 17.05.2007. 

Analisando o certificado de registro de veículo à f.
15 dos embargos, emitido pelo Detran/MG, constata-se
que aquele ainda se encontra em nome da empresa exe-
cutada. 

Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para
comprovar que a executada ainda era proprietária do
veículo, tendo em vista que, por se tratar de um bem
móvel, a sua propriedade ocorre mediante simples
tradição. 

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 237



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009238

acerca da realização do negócio jurídico antes do
ajuizamento da ação de execução, bem como da
tradição e posse do veículo objeto da penhora pela
apelante, sendo irrelevante, como dito, a sua ausente
transferência de registro de propriedade junto ao Detran,
por ser esta uma questão meramente administrativa. 

Por todos esses motivos, entendo que não existem
razões para manter a constrição lançada sobre o veículo. 

Nesse sentido: 

Embargos de terceiro. Veículo. Compra e venda.
Anterioridade à citação na execução. Registro no Detran.
irrelevância.. Comprovado que a venda do veículo se con-
cretizou antes da citação da devedora nos autos da exe-
cução, ainda que ausente o registro no Detran, procedem os
embargos de terceiro aviados pela proprietária do bem, com
o fito de liberar este da penhora. (TJMG. Apelação Cível nº
1.0643.07.001362-5/001. Rel. Des. Guilherme Luciano
Baeta Nunes. DJ de 17.02.2009.) 

Pelo exposto e por tudo o mais que nos autos cons-
ta, dou provimento ao recurso para determinar a
exclusão da penhora realizada sobre o veículo. 

Custas recursais, pela apelada. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
e PEREIRA DA SILVA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

recolhimento de retribuição autoral, como previsto na Lei
9.610/98.

- Há risco de dano irreparável em caso de não paga-
mento de direitos autorais.

Recurso conhecido e provido. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00442288..0099..001122779955-
55//000011 - CCoommaarrccaa ddee MMoonnttee AAlleeggrree ddee MMiinnaass -
AAggrraavvaannttee:: EEssccrriittóórriioo CCeennttrraall ddee AArrrreeccaaddaaççããoo ee
DDiissttrriibbuuiiççããoo - EEccaadd - AAggrraavvaaddooss:: RRááddiioo CCeennttrraall ddoo
TTrriiâânngguulloo MMiinneeiirroo LLttddaa.. ee oouuttrroo,, SSeebbaassttiiããoo EEuuggêênniioo
PPiimmeennttaa ddaa MMoottaa - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª MMÁÁRRCCIIAA DDEE PPAAOOLLII
BBAALLBBIINNOO 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de maio de 2009. - Márcia De
Paoli Balbino - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad interpôs
agravo de instrumento contra decisão trasladada às f.
190/192-TJ, prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da
Comarca de Monte Alegre de Minas, nos autos da ação
cominatória c/c perdas e danos movida por ele contra
Rádio Central do Triângulo Mineiro Ltda. e Sebastião
Eugênio Pimenta da Motta, na qual foi indeferida liminar
pedida pelo ora agravante com base no art. 105 da Lei
9.610/1998 e no art. 461 do CPC, para suspensão ou
interrupção de execução radiofônica de obras musicais
sem sua prévia autorização. 

O agravante requereu o conhecimento do presente
agravo, apresentado na forma de instrumento, e seu
recebimento também no efeito suspensivo. No mérito,
pugnou pela reforma da decisão agravada, alegando:
que ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c perdas
e danos contra os ora agravados, pois exerce a prerro-
gativa de arrecadar e distribuir o direito autoral no ter-
ritório nacional; que a rádio agravada vem utilizando
obras musicais em sua programação regular sem reco-
lher retribuição autoral, desde 2004, como exige a Lei
9.610/98; que há solidariedade entre os réus, ora
agravados, visto que o segundo é administrador da
primeira, como preceitua o art. 110 da Lei 9.610/98;
que o direito autoral é protegido constitucionalmente;
que o MM. Juiz, ao indeferir a antecipação de tutela,

Ação cominatória - Perdas e danos - Cumulação
de ações - Direito autoral - Ecad - Radiodifusão
musical - Direitos do autor - Ausência de auto-
rização e pagamento - Requisitos - Verificação -

Antecipação de tutela 

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação
cominatória c/c perdas e danos. Direitos autorais. Ecad.
Suspensão de radiodifusão musical porque sem auto-
rização e sem pagamento dos direitos do autor.
Requisitos. Verificação. Antecipação de tutela.
Cabimento. Reforma da decisão agravada. Recurso co-
nhecido e provido.

- Os requisitos da antecipação de tutela são aqueles dis-
postos no art. 273 do CPC, ou seja, verossimilhança da
alegação e fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.

- É verossimilhante a alegação de que a radiodifusão de
músicas deve preceder de autorização do ECAD e de
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negou a aplicação dos arts. 68 e 105 da Lei 9.610/98;
que o art. 105 da Lei 9.610/98 não exige a compro-
vação do ano imediato, mas tão somente a iminência do
ilícito ou sua continuidade com a utilização musical
desautorizada; que não há se falar em fumaça do bom
direito ou perigo da demora; que os agravados se
encontram inadimplentes desde 2004, cujo débito já
alcança R$ 40.000,00; que a exibição musical desauto-
rizada deve ser imediatamente impedida, quer por meio
da liminar, quer por meio da antecipação de tutela,
porque patente se mostram o perigo da demora e o risco
de dano irreparável. 

Às f. 201/202, conheci do recurso e deferi o pedi-
do de tutela antecipada recursal para determinar a sus-
pensão da execução por rádio de obras musicais até que
se regularize a obrigação quanto aos direitos autorais,
sob pena de multa diária de R$ 100,00. 

O MM. Juiz informou que mantinha a decisão
agravada e que foi cumprido o disposto no art. 526 do
CPC (f. 212-TJ). 

Devidamente intimados (f. 202, 205 e 213A), os
agravados não apresentaram contraminuta. 

É o relatório. 
Juízo de admissibilidade. 
Conheço do recurso, porque próprio, tempestivo e

por ter contado com preparo regular (f. 194-TJ). 
Anoto que a decisão é passível de agravo de instru-

mento, não sendo o caso de conversão para a forma
retida, conforme Lei 11.187/2005, porque, em tese,
contém potencial lesivo à parte. 

Preliminar. 
Não foi arguida preliminar no presente recurso. 
Mérito. 
O Ecad agravou da decisão na qual foi indeferida

liminar por ele pedida, em ação cominatória c/c perdas
e danos, de suspensão de execuções musicais pelos réus,
ora agravados, até que regularizem a questão dos direi-
tos autorais. 

A tese do agravante é a de que estão presentes os
requisitos para antecipação de tutela por ele pedida. 

Observando tudo o que consta do instrumento do
agravo, tenho que assiste razão ao agravante. 

Trata-se de pedido de antecipação de tutela feito
pelo Ecad, ora agravante, com a finalidade de impedir
que os ora agravados continuem a executar transmissão
radiofônica de obras musicais, sem autorização prévia e
sem o devido recolhimento de retribuição autoral. 

A antecipação de tutela é um instituto processual
que permite a antecipação total ou parcial do direito
material alegado pela parte. É o que ensina Humberto
Theodoro Júnior: 

O que o novo texto do art. 273 do CPC autoriza é, nas
hipóteses nele apontadas, a possibilidade de o juiz conceder
ao autor (ou ao réu, nas ações dúplices) um provimento ime-
diato que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico a

que se refere a prestação de direito material reclamada
como objeto da relação jurídica envolvida no litígio. Não se
deve, porém, confundir antecipação de tutela apenas com as
liminares que já se conheciam em várias ações especiais.
Embora essas liminares tenham sido a primeira forma de
propiciar antecipação de tutela, a forma generalizada de
provimentos dessa natureza, concebida pelo atual art. 273
do CPC, compreende providências que tanto podem ocorrer
in limine litis como no curso do processo, em qualquer tempo
em que ainda não se possa executar definitivamente a sen-
tença de mérito. 
Não se trata de simples faculdade ou de mero poder dis-
cricionário do juiz, mas de um direito subjetivo processual
que, dentro dos pressupostos rigidamente traçados pela lei,
a parte tem o poder de exigir da Justiça, como parcela da
tutela jurisdicional a que o Estado se obrigou. 
Com o novo expediente, o juiz, antes de completar a
instrução e o debate da causa, antecipa uma decisão de
mérito, dando provisório atendimento ao pedido, no todo ou
em parte. 
Diz-se, na espécie, que há antecipação de tutela porque o
juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal
julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que,
de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a
apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença
definitiva. 
Justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da neces-
sidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela
sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que
a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente
comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos
em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida
de imediato. 
Mais do que um julgamento antecipado da lide, a medida
autorizada pelo art. 273 do CPC vai ainda mais longe,
entrando, antes da sentença de mérito, no plano da ativi-
dade executiva. Com efeito, o que a lei permite é, desde
logo, a execução de alguma prestação que haveria, normal-
mente, de ser realizada depois da sentença de mérito e já no
campo da execução forçada. Realiza-se, então, uma pro-
visória execução, total ou parcial, daquilo que se espera
venha a ser o efeito de uma sentença ainda a proferir. E,
nesse âmbito, a providência antecipatória tanto pode corres-
ponder a medidas positivas como negativas (in Curso de
direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2004, v. II, p. 567-568). 

Para antecipação de tutela, é indispensável ao
menos a existência dos dois requisitos exigidos pelo art.
273 do Código de Processo Civil, ou seja, prova
inequívoca da verossimilhança da alegação e receio de
dano irreparável ou de difícil reparação. 

Diz o art. 273 do CPC: 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se
convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação. 

Com efeito, para o deferimento da tutela antecipa-
da, basta, segundo Humberto Theodoro Júnior, o
seguinte: 
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Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a
lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um imedia-
to juízo de verossimilhança, além do perigo de dano imi-
nente, ou, alternativamente, o abuso de direito de defesa por
parte do réu (art. 273). 
As medidas de urgência, seja na tutela cautelar, seja na
tutela antecipada, apresentam-se sempre como excepcionais
e não como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem
ser recusadas, quando presentes os seus pressupostos legais
e configuram abuso de direito ou de poder, quando pro-
movidas fora dos condicionamentos rigorosos da lei (in
Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 46). 

Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não
mais se admite qualquer discussão. 

Quanto ao requisito da verossimilhança das ale-
gações, ensina Humberto Theodoro Júnior (em Curso de
direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2004, v. II, p. 572): 

Quanto à verossimilhança da alegação, refere-se ao juízo de
convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático
invocado pela parte que pretende a antecipação de tutela,
não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo
material, mas também e, principalmente, no relativo ao peri-
go de dano e sua reparabilidade, bem como ao abuso dos
atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu. 

Quanto ao requisito de receio de dano irreparável
ou de difícil reparação (ob. cit, p. 573): 

Receio fundado é o que não provém de simples temor sub-
jetivo da parte, mas que nasce de dados concretos, seguros,
objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de verossi-
milhança, ou de grande probabilidade em torno do risco de
prejuízo grave. 
Os simples inconvenientes da demora processual, aliás
inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla defe-
sa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela.
É indispensável a ocorrência de risco de dano anormal cuja
consumação possa comprometer, substancialmente, a satis-
fação do direito subjetivo da parte. 

Lado outro, para a concessão de tal medida não
pode haver risco de irreversibilidade, conforme § 2º do
art. 273 do CPC, que dispõe: 

Art. 273. [...] 
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando hou-
ver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

A tutela antecipada consiste em adiantamento par-
cial ou total do direito material referido na ação princi-
pal. Daí a necessidade de não poder ser concedida se
não puder ser revertida no caso de improcedência da
ação. 

Dessarte, há rigor na verificação dos requisitos que
autorizam a antecipação da tutela, porque, na verdade,
por tal medida não se está meramente concedendo
garantia de utilidade e eficácia à futura sentença even-
tualmente favorável ao agravante, ou seja, garantia de

natureza processual, mas sim antecipação de direito
material. 

Pois bem. No caso, presentes estavam os requisitos
exigidos pelo art. 273 do CPC, razão pela qual a
decisão agravada merece ser reformada. Vejamos. 

Com a presente ação cominatória c/c perdas e
danos o Ecad, ora agravante, pretende que os réus, ora
agravados, suspendam a transmissão radiofônica de
obras musicais sem autorização prévia e sem que
paguem as parcelas mensais devidas a título de direitos
autorais, calculadas nos termos de seu regulamento e
sua tabela de preços. 

O MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação de
tutela de suspensão de execução radiofônica de obras
musicais, ao entendimento de que está ausente o requi-
sito do perigo da demora, conforme especificado no
segundo parágrafo de f. 191-TJ da fundamentação da
decisão agravada. 

A documentação que acompanha a inicial comprova a pre-
sença do requisito do fumus boni iuris, no entanto, não há
nos autos comprovação do requisito do periculum in mora. 

Contudo, o perigo da demora não é requisito
exigível para concessão da tutela antecipada, salvo se
examinada sob o enfoque do § 7º do referido art. 273
do CPC. 

Lado outro, o agravante atende aos requisitos do
art. 273 do CPC para obter a tutela antecipada por ele
pretendida. 

É que, em primeiro lugar, suas alegações são
verossimilhantes e contam com prova inequívoca. 

A Lei 9.610/1998, que consolida a legislação
sobre direitos autorais, define que as associações de ti-
tulares de direitos autorais devem manter um único
escritório central para arrecadação e distribuição dos
direitos relativos à execução pública das obras musicais,
conforme previsão do art. 99, razão pela qual o Ecad,
ora agravante, exerce a prerrogativa exclusiva de
arrecadar e distribuir a receita auferida a título de direi-
tos autorais, daí advindo a verossimilhança da alegação
de ausência de autorização à rádio agravada, para
exibição de obra musical, diante da previsão contida no
art. 68 da referida lei, in verbis: 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titu-
lar, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições
musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações
e execuções públicas. 
§ 1º Considera-se representação pública a utilização de
obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera,
opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou
não, mediante a participação de artistas, remunerados ou
não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão,
transmissão e exibição cinematográfica. 
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de com-
posições musicais ou lítero-musicais, mediante a partici-
pação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de
fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão
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ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cine-
matográfica. 
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes
ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimen-
tos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restau-
rantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais,
meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial
ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 
§ 4º Previamente à realização da execução pública, o
empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto
no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos
direitos autorais. [...] 
§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão man-
terão, à imediata disposição dos interessados, cópia autênti-
ca dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou cole-
tivos, autorizando e disciplinando a remuneração por exe-
cução pública das obras musicais e fonogramas contidos em
seus programas ou obras audiovisuais. 

Como se vê, a legislação em vigor é expressa
quanto à necessidade de autorização e de recolhimento
prévio dos direitos autorais. 

No caso em exame, os réus/agravados não
demonstraram, aliás, sequer alegaram que cumpriram as
determinações previstas na mencionada lei, restando
incontroverso o fato de que efetivamente não possuem a
autorização para transmitir as obras musicais, sendo
certo que eles não vêm recolhendo a respectiva con-
tribuição. 

A planilha de f. 80/81-TJ demonstra que a Rádio
Central do Triângulo Mineiro Ltda., ora primeira agrava-
da, administrada pelo ora segundo agravado (f. 96/98-
TJ), está em débito com o pagamento de direitos autorais
desde julho de 2004 e, tendo sido notificada, conforme
documentos de f. 82/85-TJ, se manteve inerte. 

Dessarte, o art. 105 da Lei 9.610/1998, que re-
gula o direito autoral, prevê a concessão de medidas de
urgência em casos de descumprimento do texto legal. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer
meio ou processo, e a comunicação ao público de obras
artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fono-
gramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus ti-
tulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrom-
pidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da
multa diária pelo descumprimento e das demais indeniza-
ções cabíveis, independentemente das sanções penais
aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na
violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e
conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Também o art. 461 do CPC prevê a possibilidade
de antecipação de tutela em caso de ação cominatória,
como o ora presente. 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, deter-

minará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento. [...] 
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao
juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação
prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na
sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obri-
gação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do
preceito. 
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como
a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreen-
são, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento de atividade nociva, se necessário com requi-
sição de força policial. [...] 

Lado outro, o requisito do risco de dano imediato
ou de difícil reparação também está comprovado,
porque a execução ou exibição de obra musical ou artís-
tica em geral, sem que haja pagamento dos direitos ao
autor ou do órgão que o representa, é lesiva. 

Veja o que a doutrina explana quanto tal dano ou
lesão ao direito do autor: 

Sendo a obra do autor uma propriedade, ela insere-se na
categoria dos direitos patrimoniais. E neste sentido é que o
pensamento romano torna-se importante, contribuindo para
que os estudiosos chegassem à conclusão de que os direitos
autorais reputam-se, para efeitos legais, bens móveis, do que
resulta outro fator importante: não é a idéia em si, a
abstração, que se protege, mas sim essa idéia quando toma
forma concreta, inserida num corpus mechanicum, o que a
transforma, precisamente, num bem móvel. 
Delia Lipszyc diz: 
‘O direito de autor destina-se a proteger a forma represen-
tativa, a exteriorização e seu desenvolvimento em obras
concretas aptas serem reproduzidas, representadas, execu-
tadas, exibidas, rediofonizadas, etc, segundo o gênero a que
pertençam’ (Lipszyc, Derechos de autor y derechos conexos,
1993, p. 62). 
No Brasil, desde cedo, firmou-se o conceito de que o direito
autoral é uma propriedade e, portanto, uma categoria a que
se confere a condição de negociabilidade em todos os
aspectos: compra, venda, concessão, cessão e sucessão
mortis causa. [...] 
A violação a direitos autorais, diz Carlos Alberto Bittar, acar-
reta sancionamentos em diferentes planos do Direito, em que
avulta a perspectiva de reparação dos danos sofridos pelo
lesado, tanto de ordem moral como de ordem patrimonial,
os primeiros referentes a lesão de componentes pessoais do
relacionamento autor-obra, os segundos a de cunho pecu-
niário. 
No que tange aos critérios para indenização, Bittar diz que a
doutrina universal é tranqüila a respeito, entendendo es-
praiar-se o sancionamento por todos os efeitos danosos da
ação lesiva e propondo, para determinadas ações, critérios
próprios. Assim, compreendem-se, no cálculo da indeniza-
ção, verbas correspondentes à satisfação dos danos morais
e às dos danos patrimoniais, considerando-se independente,
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nos dois campos, cada direito exclusivo violado (Bittar, 1992,
p. 201-202). 
Conclui-se, pois, que tanto o dano moral como o dano
material são indenizáveis, embora a quantificação dependa
de cada caso. [...] 
O art. 105 é bastante amplo e abrangente. Ele se refere à
transmissão de obras protegidas através de qualquer meio
ou processo, o que inclui o espaço cibernético. Essas trans-
missões deverão ser imediatamente suspensas ou interrom-
pidas pela autoridade judicial competente. 
Segundo esse artigo, a suspensão ou interrupção deverá ser
feita sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e
das demais indenizações cabíveis. O legislador procura dar
os instrumentos legais necessários para que se ponha fim à
lesão, suspendendo-se a comunicação da obra ao público,
seja qual for o meio utilizado, aí incluindo-se a Internet e as
fontes de acesso remoto via computador. 
Trata-se, obviamente, de medida cautelar a ser tomada de
plano independente do curso da ação (CABRAL, Plínio. A
nova lei e direitos autorais. 4. ed. São Paulo: Harbra, 2003,
p. 14-15 e 136-137). 

Nesse sentido: 

1) Ementa: Cobrança - Direito Autoral - Ecad - Radiodifusão
- Falta de autorização - Suspensão da transmissão. -
Inexistindo autorização para a transmissão de obra musical,
é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 105 da
Lei 9.610/98 (AC 1.0607.06.033.984-5/004, 17ª
CCível/TJMG, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em
05.02.2009, DJ de 06.03.2009). 

2) Ementa: Direitos autorais - Ecad - Cobrança - Tutela ante-
cipada - Art. 105 da Lei nº 9.610/98. - Nos termos do art.
105 da Lei nº 9.610/98, deve a autoridade judicial sus-
pender ou interromper imediatamente a transmissão e a
comunicação ao público de obras artísticas realizadas medi-
ante violação dos direitos autorais (AI 1.0040.08.070.374-
3/001, 12ª CCível/TJMG, voto não unânime, Rel. Des. Nilo
Lacerda, j. em 19.11.2008, DJ de 09.12.2008). 

Assim sendo, presentes os requisitos exigidos para
concessão da antecipação de tutela, o presente agravo
deve ser provido para possibilitar a reforma da decisão
recorrida, em confirmação da medida de urgência
deferida na decisão inicial desta Relatora. 

Dispositivo. 
Isso posto, dou provimento ao recurso para refor-

mar a decisão agravada e deferir a antecipação de tutela
pedida pelo Ecad, determinando a suspensão da exe-
cução por rádio das obras musicais até que se regularize
a obrigação quanto aos direitos autorais, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor
da obrigação vencida, apontada à f. 40-TJ. 

Custas recursais, pelos agravados. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINÉ DA
CUNHA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação de atentado - Liminar - Concessão -
Presença dos requisitos - Viabilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de atentado.
Concessão de liminar. Presença dos requisitos.
Viabilidade.

- Reputa-se cabível a concessão de liminar em ação
cautelar de atentado, por força do disposto no art. 812
do Código de Processo Civil, quando demonstrada a
plausibilidade do direito e o perigo de lesão à parte. A
medida visa a impedir que se promovam inovações ile-
gais e sem autorização no estado de fato da coisa obje-
to do litígio.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00557700..0088..002200224411-
11//000011 - CCoommaarrccaa ddee SSaalliinnaass - AAggrraavvaannttee:: VVDDLL SSiiddeerruurrggiiaa
LLttddaa.. - AAggrraavvaaddoo:: CCoooossaarr - CCooooppeerraattiivvaa ddee SSiillvviiccuullttuurraa ee
AAggrrooppeeccuuáárriiaa ddee RRuubbeelliittaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJOOSSÉÉ
AANNTTÔÔNNIIOO BBRRAAGGAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009. - José
Antônio Braga - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo agravado, o Dr. Sidnei
Alves de Almeida.

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA - Trata-se de agravo
de instrumento manejado por VDL Siderurgia Ltda. con-
tra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Salinas,
nos autos da ação de atentado ajuizada por Coosar -
Cooperativa de Silvicultura e Agropecuária de Rubelita.

A decisão combatida (f. 117/120-TJ) deferiu o
pedido liminar formulado pela cooperativa autora,

[...] para determinar aos requeridos [...] que cessem, imedia-
tamente, a exploração da área sob litígio nos autos n.
0570.08.018103-7, sob pena de multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais) por árvore derrubada, nos termos do artigo
461, § 4°, do CPC.

Em sua minuta recursal, a parte agravante alega,
em síntese, que recebeu em comodato uma área loca-
lizada nas “Fazendas Reunidas dos Gerais”, situada em
Rubelita-MG, e uma outra localizada na “Fazenda São
Miguel e Caixão”, localizada no Município de Fruta de
Leite - MG, para exploração de aproximadamente
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111.000 estéreos de madeira em pé de eucalipto, de
projetos de reflorestamentos.

Aduz que a parte agravada noticiou, na presente
demanda, que também estão em curso ações pos-
sessórias envolvendo litígio sobre a posse do imóvel
denominado “Fazendas Reunidas dos Gerais”, na qual
vem fazendo a mencionada exploração.

Registra que a medida cautelar, após audiência de
justificação, foi deferida pelo Juízo primevo, sem a com-
provação documental de posse ou propriedade da área
litigada, não havendo que se falar em fumaça do direito
da cooperativa agravada.

Salienta que o Contrato de Autorização de Uso de
Terras Públicas anteriormente firmado pelo Iter/MG com
a parte agravada foi suspenso oficialmente, ante a cons-
tatação de que a real proprietária da área sub judice é a
Florestaminas - Florestamentos Minas Gerais S.A.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensi-
vo, bem como pelo conhecimento e provimento do agra-
vo de instrumento aviado, para fins de reforma da
decisão hostilizada.

Preparo regular, f. 143.
Indeferido o efeito suspensivo vindicado, f.

149/150.
Contraminuta apresentada, f. 154/157, tendo a

parte agravada pugnado pelo desprovimento do recurso.
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, f.

162, tendo o douto Representante registrado a desne-
cessidade da intervenção do Ministério Público no feito.

É o breve relatório.
Conhece-se do recurso, por estarem presentes os

requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibili-
dade.

Cinge-se a questão central na verificação da pre-
sença dos requisitos ensejadores à concessão da liminar
tal como deferida pelo d. Julgador primevo.

Antes de adentrar na análise da validade da
decisão liminar propriamente dita, cumpre tecer algumas
considerações sobre o seu cabimento nesta ação de
atentado, verificada a existência de dissenso doutrinário
acerca da possibilidade de sua concessão em hipóteses
que tais.

Há quem entenda pela impossibilidade do deferi-
mento de liminar nesse procedimento, encontrando
respaldo na interpretação literal do art. 880 do CPC,
que estabelece que deverão ser observados os arts. 802
e 803; ao passo que a possibilidade estaria prevista no
art. 804 do mesmo estatuto processual.

A par de tais entendimentos, filio-me à corrente
que defende a possibilidade, por entender estar mais em
harmonia com os princípios do Código de Processo Civil,
visto que inconcebível medida cautelar sem possibilidade
de liminar.

Com efeito, há que se fazer uma exegese mais
abrangente, sopesando os arts. 879 e seguintes com o

chamado poder geral de cautela, previsto nos arts. 797
e 798 da Lei dos Ritos.

Diante das circunstâncias e peculiaridades da ação
de atentado, pode o julgador aplicar preceitos da parte
geral das medidas cautelares, compatíveis com o pro-
cedimento, como a liminar, para impedir a modificação
no estado da coisa durante o curso da lide, apoiando-se
no art. 804 da Lei Processual Civil, até porque, entre as
inovações ilegais que podem ocorrer, muitas exigem
providência do juiz, incontinente, sem a qual podem
resultar danos irreparáveis à parte.

De outro lado, faz-se necessário estejam presentes
os dois requisitos indispensáveis para o deferimento da
medida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in
mora, sobre os quais o mestre Humberto Theodoro
Júnior doutrina:

Os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza
cautelar são, basicamente, dois:
I - Um dano potencial, um risco que corre o processo princi-
pal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em
razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objeti-
vamente apurável.
II - A plausibilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris (Curso de
direito processual civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 2,
p. 367).

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior anota que:

Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é
preciso que comprove a existência da plausibilidade do direi-
to por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou
difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se
tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a
cautela visa assegurar a ‘eficácia’ do processo de conheci-
mento ou do processo de execução (Nery, Recurso, 210)
(Código de Processo Civil comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor. 6. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001, p. 1.075).

De se colocar em relevo que a análise do tema se
fará com base em cognição sumária, por se tratar de
apreciação de pedido liminar na lide posta sob apre-
ciação.

Assim, far-se-á mero juízo de probabilidade,
baseado em indícios fortes a amparar a existência do
direito alegado, e não uma decisão baseada em juízo de
certeza, que será realizada quando do julgamento do
mérito.

A ação cautelar de atentado é admitida pelo art.
879 do Código de Processo Civil, quando criada situa-
ção nova ou mudança de statu quo, durante o curso de
determinada lide, lesiva à parte e sem razão de direito,
isto é, o possuidor do bem em litígio que promove ino-
vação de fato ilegal comete atentado, estando sujeito à
medida judicial correspondente, que exigirá a restituição
ao estado anterior do bem.
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A admissibilidade dessa ação encontra-se atrelada
ao preenchimento de quatro requisitos, quais sejam: a
pendência de processo judicial, a inovação no estado de
fato inicial do bem, a ilegalidade desta inovação e o pre-
juízo para o interesse da outra parte.

Nesse norte, a doutrina de Alexandre Freitas
Câmara:

Por fim, há atentado quando alguma das partes pratica outra
qualquer inovação ilegal no estado de fato. Abrange esta
hipótese qualquer inovação que a parte pratique, de forma
ilícita, alterando a estrutura física ou orgânica do bem liti-
gioso, desviando-o, ocultando-o, destruindo-o ou inutilizan-
do-o. Não é difícil figurar exemplos de atentado inseridos
nesta previsão legal do inciso III do art. 879. Basta pensar no
caso de ‘ação possessória’ em que o demandante, após o
cumprimento da medida liminar de reintegração de posse,
dá início à demolição de benfeitoria construída pelo deman-
dado. Ocorre também atentado quando, cumprida medida
liminar de manutenção de posse, pratica o demandado nova
turbação à posse do demandante (Lições de direito proces-
sual civil. 8. ed. Lumen Juris, 2005, v. 3, p. 257-258).

O preenchimento do primeiro requisito é patente,
tendo em vista a existência de ações de manutenção e
reintegração de posse ajuizadas, pendentes de julga-
mento, que têm por objeto justamente a posse do imóvel
“Fazendas Reunidas dos Gerais”.

Por outro lado, indubitável também que a incon-
teste exploração da madeira existente na área objeto da
ação constitui verdadeira alteração no estado de fato da
coisa litigada, restando, pois, preenchido o segundo re-
quisito.

O fato de o Contrato de Autorização de Uso de
Terras Públicas anteriormente firmado pelo Iter/MG com
a parte agravada ter sido suspenso oficialmente, ante a
constatação de que a real proprietária da área sub judice
é a Florestaminas - Florestamentos Minas Gerais S.A.,
por si só, não dá o direito à parte agravante de promover
alterações no estado físico do imóvel, sendo questão que
somente poderá ser resolvida com o julgamento do mérito.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibili-
dade da concessão da liminar na ação de atentado, visto
que demonstrada a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, é prudente que se determine às partes
envolvidas que não pratiquem qualquer inovação no
imóvel, de forma a alterar a estrutura física ou orgânica
do bem litigioso, desviando-o, ocultando-o, destruindo-o
ou inutilizando-o, até a entrega definitiva da prestação
jurisdicional.

Assim, levando-se em conta que os argumentos
expostos pela parte agravante, bem como os documen-
tos carreados a este instrumento não se prestam para
modificar a r. decisão vergastada, porquanto fruto do
convencimento do ilustrado Magistrado, em face da
prova por ele colhida em audiência de justificação, deve
a mesma ser mantida em sua integralidade.

Nesse contexto, a melhor solução é aplicar à espé-
cie o princípio quieta non movere, que recomenda a
manutenção da situação fática existente, consoante a
lição maestral de Pontes de Miranda:

O princípio do status quo, ou princípio da conservação do
fático, considerado como imprescindível à paz jurídica,
como à paz fática, exige que cada um respeite as situações
jurídicas e a posse dos outros. Quieta non movere! As
relações de posse existentes, quer tenham elas sujeitos pas-
sivos totais, quer também tenham sujeitos passivos indivi-
duais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular
delas as mudar, ou a sentença determinar que se mudem.
Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é, logicamente,
de vida social, antes de ser vida jurídica, transformar ou
extinguir relações de posse, cujo titular é outro (Tratado de
direito privado. 2. ed. Rio: Borsoi, t. 10, § 1.109, p. 282).

Com tais considerações, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, mantendo-se a decisão primeva
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pela parte agravante.
Para os fins do art. 506, III, do CPC, a síntese do

presente julgamento é:
1. Negaram provimento ao recurso, mantendo-se

a decisão primeva por seus próprios e jurídicos funda-
mentos.

2. Condenaram a parte agravante ao pagamento
das custas recursais.

DES. OSMANDO ALMEIDA - Peço vista.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo interessado, a Dr.ª
Clênia Gosling.

DES. PRESIDENTE - Este feito veio adiado na
sessão anterior, quando pediu vista o Desembargador 1º
Vogal, após o Desembargador Relator negar provimento.

DES. OSMANDO ALMEIDA - Inconformada com a
r. decisão de f. 117/120-TJ, que deferiu o pedido conti-
do na pretensão liminar, na ação em curso no Juízo de
origem, qual seja cautelar incidental de atentado, pro-
posta por Cooperativa de Silvicultura e Agropecuária de
Rubelita - Coosar, a ré da demanda, VDL Siderurgia
Ltda., interpôs recurso de agravo de instrumento.

A r. decisão agravada deferiu a liminar requerida,

[...] para determinar aos requeridos Florestaminas -
Florestamento Minas Gerais S.A., João de Lima Geo e VDL
Siderurgia Ltda., que cessem, imediatamente, a exploração
da área sob litígio nos autos nº 0570.08.018103-7, sob
pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por árvore
derrubada, nos termos do art. 461, § 4º, do CPC.
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Conta o agravante que recebeu em comodato uma
área localizada nas “Fazendas Reunidas dos Gerais”,
situada no Município de Rubelita/MG, e outra localizada
na “Fazenda São Miguel e Caixão”, localizada no
Município de Fruta de Leite/MG, para exploração de
aproximadamente 111.000 st (cento e onze mil estéreos)
de madeira em pé de eucalipto, de projetos de reflo-
restamento.

Relata que a agravada noticiou que também estão
em curso ações possessórias envolvendo litígio sobre a
posse do imóvel denominado “Fazendas Reunidas dos
Gerais” na qual a ora agravante, por força de contrato
particular de compra e venda de madeira em pé, firma-
do com a Florestaminas, vem promovendo a menciona-
da exploração de madeira e extração da floresta plantada.

Verbera que o contrato de autorização de uso de
terras públicas firmado pelo Iter/MG com a cooperativa
ora agravada foi suspenso oficialmente, ante a cons-
tatação de que a real proprietária da área em litígio é a
Florestaminas.

Requer a concessão de efeito suspensivo da
decisão agravada, “para que sejam mantidas as ativi-
dades da agravante de exploração daquela área e no
corte de madeira de reflorestamento (eucalipto)”, e, ao
final, seja provido o presente recurso, com a reforma do
decisum monocrático.

A medida cautelar de atentado é regulamentada
pelo art. 879 do CPC, que assim dispõe:

Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo:
[...];
III - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato.

Ressalte-se que a matéria devolvida neste recurso
deve estar limitada à aferição da presença ou não dos
requisitos para o deferimento da liminar e sobre a lega-
lidade da decisão objurgada, porquanto na ação caute-
lar é vedado o debate sobre questão meritória a ser
analisada na ação própria. E, no caso dos autos, a
questão possessória somente poderá ser feita no pleito
específico.

A concessão ou não de liminar está adstrita ao livre
convencimento do magistrado.

In casu, a manutenção da liminar concedida pelo
Juízo monocrático seria endossar que o decisum tomou
por base os elementos dos autos, notadamente aqueles
trazidos em audiência de justificação, quais sejam: de
que “os depoimentos das testemunhas demonstram que
está havendo inovação ilegal no estado de fato do imó-
vel sob litígio por parte dos requeridos, através da explo-
ração de madeira para a produção de carvão”, e, ainda,
que “existem cerca de quarenta ou cinquenta fornos
construídos na região, sendo que a demora na prestação

jurisdicional poderia tornar inócua uma sentença de
mérito nos autos principais” - a configurar os requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar: o fumus
boni iuris e o periculum in mora.

A concessão da liminar no caso em tela não gera
perigo de irreversibilidade do provimento, porquanto,
conforme aludido pelo il. Magistrado prolator da r.
decisão agravada, caso os réus sejam vencedores na
ação principal, “poderão futuramente explorar a área”
objeto da lide.

Como bem asseverado pelas partes, a concessão
ou não da liminar, com certeza, causará um dano de
cunho social, pois, de um lado, a agravante alega que a
manutenção do julgado lhe causará grave prejuízo finan-
ceiro, pois

[...] estará sujeita à paralisação de suas atividades de fabri-
co de ferro gusa, acarretando inadimplências contratuais e,
em decorrência, protestos cambiais, pedido de sua falência
e encerramento de suas atividades, com desemprego de
vários trabalhadores e impossibilidade de sustento de
inúmeras famílias.

Por sua vez, a agravada sustenta que a recorrente
instalou aproximadamente 50 (cinquenta) fornos de
carvão na área em litígio, o que, por certo, “acabará
com o pouco de madeira ali existente”. Na possessória,
afirma que a cooperativa é composta por 22 cidadãos
pobres e desalojados nos Municípios de Rubelita e
Salinas, “os quais, para trabalhar e sustentar suas
famílias, necessitam de terras, como esta em questão,
que se encontrava em poder de grandes empresas que
pouco fazem pelo social em favor da população pobre”.

O d. Magistrado sensível às duas questões, atento
às características do caso concreto, embasado em sua
consciência jurídica, e dentro de seu poder de aprecia-
ção, ponderou pela solução que, no seu entender, vai
causar prejuízo de menor monta na espécie, ao
consignar: “caso os requeridos sejam vencedores na
ação principal poderão futuramente explorar a área, não
incidindo, assim, a vedação prevista no art. 273, § 2º,
do CPC”.

Não se pode perder de vista o fato de o agravo ser
um recurso menor, de aparas, cuja moldura se acomoda
no texto da decisão agravada. E, no caso presente, o d.
Julgador a quo deferiu a liminar postulada pela ora
agravada, sem decidir, como não poderia deixar de ser,
acerca da matéria de mérito.

Observe-se que, neste momento processual,
restringe-se aos limites certos e estreitos do agravo, qual
seja a impugnação da decisão agravada, sob pena de se
verem examinados de modo precipitado e inoportuno
temas que ainda não passaram pelo crivo do Juízo sin-
gular, ou até mesmo que não se sujeitaram ao con-
sagrado princípio do contraditório assegurado constitu-
cionalmente.
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Analisada a matéria aqui deduzida, entendo que o
caso em exame deve ser precedido de maior dilação
probatória, uma vez que a discussão aqui travada nada
tem de singela, a esgotar o mérito.

Mas, por ora, presentes os requisitos ensejadores
da liminar, entendo que a decisão ora atacada não está
a merecer reparos, razão pela qual nego provimento ao
presente recurso.

DES. PEDRO BERNARDES - Estava tendente a pedir
vista dos autos ao ensejo da sustentação na semana pas-
sada.

Todavia, tendo em vista os estudos que fiz depois
da semana e os esclarecimentos prestados pelo 1º
Vogal, vejo que realmente a solução encontrada pelo
em. Relator é acertada.

Assim, acompanho integralmente o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO A AMBAS
AS APELAÇÕES.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2009. - Generoso
Filho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. GENEROSO FILHO - Conheço de ambas as
apelações como recurso próprio e tempestivo, presentes
os requisitos de admissibilidade previstos no CPC.

Alliança Rent a Car Ltda. propôs ação de indeniza-
ção por dano moral em face do Banco ABN Amro Real
S.A. pelo motivo de o requerido ter negativado indevida-
mente o nome da requerente.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar para que se
procedesse ao cancelamento do protesto, o qual foi con-
firmado, posteriormente, em sentença.

Ainda, em seu decisum final, condenou o requeri-
do a pagar o valor de sete mil e seiscentos reais (R$
7.600,00) a título de danos morais, valor esse que será
atualizado pela Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais e acrescido de um por cento
(1%) ao mês a título de juros de mora.

Ficou o requerido condenado a arcar com as cus-
tas processuais e honorários advocatícios fixados em dez
por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Contra esta sentença foram interpostos dois recursos.
O primeiro recurso foi interposto pela Alliança Rent

a Car Ltda., que objetiva a reforma do decisum na parte
dispositiva do quantum indenizatório, alegando que o
mesmo fora fixado em valor não correspondente com o
poderio econômico do banco e, portanto, tal conde-
nação não atende ao princípio da razoabilidade, não
tendo força para coibir que o banco continue com a
prática de atos ilícitos como esse praticado contra a
requerente.

Ao recurso, foram apresentadas as contrarrazões
de f. 102/108, propugnando o segundo apelante pelo
desprovimento do recurso.

O segundo recurso foi interposto pelo Banco ABN
Amro Real S.A.; às f. 93/98, alegando que a remessa do
título a protesto continha todos os requisitos constantes
do § 1º do art. 2º da Lei 5.474/68. Ademais, o banco
agiu apenas como mandatário, cabendo apenas cobrar
o título que lhe foi enviado, sendo, portanto, perfeita-
mente legítima a cobrança.

Aduz que o protesto tem que obedecer ao disposto
na Lei 9.492 e que, ao expedir a notificação do protesto,
deverá conter a intimação do sacado para aceitar ou
pagar no prazo de três (3) dias úteis o título ou dar as
razões por que não o fez e, não o fazendo, fica notifica-
do o devedor.

Assim, alega que o devedor não agiu com zelo,
pois devia ter apresentado ao cartório o título quitado,
resultando então em culpa exclusiva da apelada Alliance
Rent a Car Ltda., não se configurando o ato ilícito.

Indenização - Título de crédito - Quitação -
Protesto efetivado por endossatário - Falta de

cautela - Responsabilidade - Ato ilícito -
Obrigação de indenizar - Quantum indenizatório -

Princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade

Ementa: Ação de indenização. Título de crédito.
Quitação. Protesto efetivado por endossatário. Falta de
cautela. Responsabilidade. Ato ilícito. Obrigação de in-
denizar. Quantum indenizatório. Princípios da propor-
cionalidade e da razoabilidade. Recursos desprovidos.

- Por meio do endosso-mandato não se transfere a pro-
priedade do título, mas apenas a posse direta.O endos-
satário tem a obrigação de conferir se o título continua
inadimplido, para somente então protestá-lo e, não o
fazendo, configura o ato ilícito que gera a obrigação de
indenizar, em valor condizente com os princípios da pro-
porcionalidade e da razoabilidade.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00444433..0066..002299337755-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee NNaannuuqquuee - AAppeellaanntteess:: 11ªª)) AAlllliiaannççaa RReenntt aa
CCaarr LLttddaa..,, 22ºº)) BBaannccoo AABBNN AAmmrroo RReeaall SS..AA.. - AAppeellaaddooss::
BBaannccoo AABBNN AAmmrroo RReeaall SS..AA..,, AAlllliiaannççaa RReenntt aa CCaarr LLttddaa.. -
RReellaattoorr:: DDEESS.. GGEENNEERROOSSOO FFIILLHHOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
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Por fim, caso assim não entenda esse Juízo recur-
sal, requer o apelante a minoração dos danos morais
para no máximo dois (2) salários-mínimos.

Contra este recurso, não foram apresentadas as
contrarrazões.

Passo a decidir os dois recursos simultaneamente.
Não há preliminares arguidas, pelo que passo à

decisão do mérito.
O endosso-mandato não transfere a propriedade

do título, mas apenas a posse direta, o que, via de regra,
exclui o mandatário da responsabilidade de indenizar.

O banco, como possuidor do título, tinha como
obrigação executar diligências a fim de resguardar a
cobrança do mesmo, não podendo simplesmente aferir
o não pagamento e protestar o devedor.

Como se verifica com os documentos acostados na
inicial, o pagamento foi efetuado no dia 30.06.2006 (f.
23), e o protesto foi feito em 06.07.2006 (f. 25), ou seja,
seis dias após o pagamento do título em questão.

Assim, vê-se que o banco não tomou as devidas
providências antes de realizar o protesto, o que prejudi-
cou o devedor de realizar outras transações creditícias,
por culpa do banco.

Ainda, quanto à alegação de que o devedor tinha
três (3) dias para se manifestar quanto ao pagamento ou
anuir sobre o protesto, vê-se que a alegação no sentido
de que o mesmo procurou o banco a fim de resolver o
problema, o que não foi resolvido, e, mesmo que não
tenha comprovado tal alegação, faz-se mister a obri-
gação do banco de conferir o pagamento do título antes
do protesto, o que não fez.

O título quitado remetido a protesto configura o
ato ilícito, o que consequentemente fez nascer o direito à
indenização por parte do devedor.

O Juiz monocrático, sabidamente, arbitrou essa
indenização em sete mil e seiscentos reais (R$ 7.600,00),
o equivalente a vinte (20) salários-mínimos, o que, no
meu entender, atende ao princípio pedagógico desta
condenação e, ainda, atende ao princípio do enriqueci-
mento ilícito, ou seja, o ganhador da indenização não
pode ter um acréscimo em seu patrimônio por efeito de
uma indenização.

Há entendimento deste Tribunal nesse sentido:

Ementa: Responsabilidade civil. Danos morais. Banco man-
datário. Protesto de título já pago. Endosso-mandato.
Legitimidade passiva ad causam. Reconhecimento. Protesto
indevido. Dano moral. Dano in re ipsa. Desnecessidade de
prova. Quantum indenizatório. Fixação. Prudente arbítrio do
julgador.
I - Assume legitimidade passiva na ação de indenização o
banco que, na qualidade de apresentante e endossatário-
mandatário, tiver agido culposamente, com falha no serviço
de cobrança, por enviar a protesto título sabidamente quitado.
II - O protesto indevido, porque já quitado o título, é ato ilí-
cito que autoriza a condenação do responsável a indenizar
os danos causados ao lesado.
III - O dano moral decorre do próprio fato ilícito do protesto
indevido e autoriza a condenação do responsável a inde-

nizar os danos causados ao lesado, sendo que a prova do
dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatri-
monial decorre dos efeitos do ato do protesto, tratando-se
de dano moral in re ipsa.
IV - Deve-se fixar o valor da indenização por dano moral
com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades
próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado
não seja elevado a ponto de culminar aumento patrimonial
indevido ao lesado, nem demasiadamente inexpressivo, por
desservir ao seu fim pedagógico, advindo do ordenamento
jurídico atinente à espécie. (Apelação Cível n°
1.0024.06.120119-0/001, Relator: Des. Osmando
Almeida, pub. em 08.12.2007.)

Pelo exposto, nego provimento aos dois recursos,
para manter na íntegra a condenação de primeiro grau,
devendo cada parte arcar com as custas do seu recurso.

DES. OSMANDO ALMEIDA - De acordo.

DES. PEDRO BERNARDES - Peço vista.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. PRESIDENTE - O julgamento deste feito veio
adiado da sessão anterior, a pedido do Desembargador
Vogal, após os Desembargadores Relator e Revisor
negarem provimento ao 1º e ao 2º apelos.

DES. PEDRO BERNARDES - Como é sabido, em
princípio, na hipótese de endosso-mandato, o endos-
satário que envia o título a protesto por ordem do endos-
sante, não responde a título de danos morais.

No caso, o título foi pago no dia 30.06.2006 (f.
23) em agência do próprio endossatário, o apelante,
que, não obstante isso, no dia 06.07.2006 (f. 25), levou
o título a protesto. É evidente a responsabilidade do
banco, não obstante tratar-se de endosso-mandato.

Acompanho o eminente Des. Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBAS AS
APELAÇÕES.

. . .

Previdência social - Execução de título judicial -
INSS - Pagamento não efetuado na íntegra -
Requisição de Pequeno Valor - Possibilidade

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Previdência social. Execução de sentença. Pagamento
não efetuado na íntegra pelo INSS. Requisição de
Pequeno Valor. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso
não provido. 

- É licito ao segurado optar pelo pronto pagamento do
resíduo de seu crédito, via Requisição de Pequeno Valor,
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quando o inadimplemento parcial é em função da desí-
dia do Instituto Social, que deixa de quitar débito certo e
exigível quando do pagamento via precatório. 

Negar provimento ao recurso. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..9966..007700113333-
22//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: IINNSSSS -
IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddee SSeegguurroo SSoocciiaall - AAggrraavvaaddoo::
FFrraanncciissccoo PPiinnttoo ddaa SSiillvvaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. SSEEBBAASSTTIIÃÃOO
PPEERREEIIRRAA DDEE SSOOUUZZAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2009. - Sebastião
Pereira de Souza - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Conheço
do recurso, porque próprio e regularmente aviado, cons-
tatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admis-
sibilidade recursal. 

O caso é o seguinte: INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social inconformado com a decisão que deferiu
o pedido de expedição de requisição de pequeno valor
para a satisfação do crédito remanescente da execução
agravou da r. decisão alegando, em apertada síntese,
que a determinação de pagamento do resíduo apurado
pelo autor/apelado por meio de requisição de pequeno
valor é ilegal, uma vez que, tendo o valor principal do
débito sido pago por meio de precatório, o valor da
diferença também deve ser quitado por meio dessa
forma de pagamento, sob pena de fracionamento da
execução, o que é expressamente vedado pela legis-
lação pátria. Sem razão, no entanto. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a
controvérsia se restringe à possibilidade de se fazer o
pagamento do valor residual do débito por meio de
Requisição de Pequeno Valor - RPV, tendo em vista que o
valor principal já foi quitado via precatório. 

Primeiramente, insta salientar que não cabe dis-
cussão quanto a ser devido ou não o valor remanescente
do débito principal, visto que a própria instituição previ-
denciária reconheceu o direito do agravado, insurgindo-
se apenas quanto ao procedimento a ser adotado para
o pagamento. 

O caput do art. 128 da Lei 8.213/91, com
redação dada pela Lei 10.099/2000, dispõe que 

As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou
a concessão de benefícios regulados nesta Lei, cujos valores

de execução não forem superiores a R$5.180,25 (cinco mil,
cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos), por autor
poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser
quitadas no prazo de até sessenta dias após a intimação do
trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expe-
dição de precatório. 

Por sua vez, o § 1º do mencionado artigo estabe-
lece que: 

É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da
execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na
forma estabelecida no caput, e, em parte, mediante expe-
dição do precatório. 

Além da norma que rege a Previdência, a
Constituição Federal, em seu art. 100, § 4º, introduzido
pela Emenda Constitucional nº 37, de 12.06.2002,
prescreve: 

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclu-
sivamente na ordem cronológica de apresentação dos pre-
catórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a desig-
nação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias
e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
[...] 
§ 4º São vedados a expedição de precatório complementar
ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu
pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no
§ 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de pre-
catório. 

Como cediço, a proibição contida no art. 100, §
4º, da Constituição Federal é no sentido de se evitar a
possibilidade de os credores, por via oblíqua, fra-
cionarem créditos e usarem do sistema de requisições de
pequeno valor para pagamentos de quantias superiores
ao definido. 

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que o
agravado não pretende fracionar a forma de pagamen-
to da dívida, uma vez que se utilizou do meio correto
para o pagamento do seu crédito, tendo o valor princi-
pal sido submetido ao precatório na forma do art. 100,
caput, da Constituição Federal. O instituto agravante é
que não efetuou via precatório a totalidade do seu
débito. 

Ademais, não são poucos os casos em que a pre-
vidência social deixa de acrescentar verbas que estão
incluídas na condenação e que deveriam ter sido
quitadas de uma só vez, quando do pagamento via pre-
catório. 

Assim sendo, não é justo que o agravado seja
penalizado por essa falta do agravante e que tenha que
enfrentar toda a burocracia e demora do pagamento por
meio de precatório para receber a pequena importância
a que tem direito. 
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Desse modo, tendo o agravado recebido o que lhe
era devido pelo regime tradicional do precatório, pode
agora valer-se de mecanismo mais ágil previsto na legis-
lação previdenciária para obter o resíduo complementar,
desde que obedecido o teto legal. 

Nesse sentido, o posicionamento adotado por este
Sodalício: 

Ementa: Ação acidentária. Execução. Precatório anterior-
mente expedido. Resíduo de correção monetária. Precatório
complementar. Requisição de Pequeno Valor. Cabimento.-
Recebido o valor expresso em precatório, apurando-se pos-
teriormente que existem diferenças referentes à correção
monetária cujo valor é abrangido pelo art. 128 da Lei nº
8.213/91, é lícito ao segurado optar pelo pronto pagamen-
to, sendo desnecessária a expedição de precatório comple-
mentar. (Agravo n° 1.0024.91.817952-4/00, 12ª Câmara
Cível, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 22.03.2006.) 

Ementa: Agravo de instrumento - Execução de sentença -
Pagamento do débito principal por meio de precatório -
Ausência de atualização dos valores - Pagamento mediante
Requisição de Pequeno Valor - Possibilidade, desde que obe-
decido o teto legal. (Agravo n° 1.0024.01.015714-7/001,
4ª Câmara Cível, Rel. Des. Audebert Delage, j. em
10.04.2008.) 

Com esses fundamentos, nego provimento ao
recurso, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.
Sem custas recursais, porquanto a parte sucumbente
goza de isenção, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei
Estadual nº 14.939/2003. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OTÁVIO PORTES e WAGNER WILSON. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .  

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00338822..0077..007711441166-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee LLaavvrraass - AAppeellaannttee:: RRooggeerr TTaaddeeuu MMoorraaiiss
PPeenniiddoo - AAppeellaaddooss:: EEssppóólliioo ddee JJooããoo IIzziiddoorroo MMeennddeess ee
oouuttrrooss - RReellaattoorr:: DDEESS.. NNIILLOO LLAACCEERRDDAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 6 de maio de 2009. - Nilo Lacerda
- Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. NILO LACERDA - Conheço do recurso, uma
vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de apelação cível interposta contra a r.
sentença de f. 129/132, proferida nos autos da ação de
usucapião proposta pelo espólio de João Izidoro Mendes
e outros. 

A r. sentença recorrida julgou procedente a ação,
declarando o domínio em favor do espólio de João
Izidoro Mendes, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Interpostos os embargos de declaração de f. 135,
pelo curador especial Roger Tadeu Morais Penido, foram
acolhidos pela decisão de f. 136, sendo para ele fixados
honorários advocatícios de R$ 620,00, restando suspen-
sa a exigibilidade pelo fato de os autores serem benefi-
ciários da assistência judiciária. 

Apresentando um segundo embargo de decla-
ração, foi juntado às f. 137/139, sendo rejeitado pela
decisão de f. 140. 

Inconformado, o curador especial apelante às f.
141/145, alegando em síntese que os honorários que
lhe são devidos não são os da sucumbência, mas sim
pelo fato de ter sido indicado pelo juízo, sendo o Estado
o responsável pelo pagamento. 

Lembra que a tabela da OAB/MG juntada aos
autos estabelece que o valor mínimo de honorários para
uma ação de usucapião é de R$ 1.200,00, não poden-
do seus honorários ser fixados em valor inferior ao esta-
belecido por sua entidade de classe, pugnando pela
majoração. 

Contrarrazões às f. 148/150, pelo provimento do
recurso. 

Determinado o envio dos autos à ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça, os autos retornaram sem
a apresentação de parecer, nos termos postos à f. 161. 

Compulsando os autos, verifica-se que, pelo
despacho de f. 72, o apelante foi nomeado curador
especial, tendo comparecido às f. 73/78, manifestando-
se no interesse de seus representados. 

Curador especial - Honorários - Remuneração
devida pelo Estado - Valor - Estatuto da OAB

Ementa: Apelação. Curador especial. Honorários.
Remuneração devida pelo Estado. Valor. 

- A prestação de assistência judiciária é um dever do
Estado, a quem cabe remunerar aqueles que tenham
sido indicados como defensores dativos ou curadores
especiais. 

- O art. 22, § 1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil estabelece que, prestada a assistência judi-
ciária gratuita por advogado nomeado para patrocinar
causa dos interessados certos e incertos não representa-
dos, o mesmo faz jus à percepção de honorários fixados
pelo Juiz, a serem pagos pelo Estado. 
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A prestação de assistência judiciária é um dever do
Estado, a quem cabe remunerar aqueles que tenham
sido indicados como defensores dativos ou curadores
especiais. 

O art. 22, § 1º, do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil estabelece que, prestada a assistên-
cia judiciária gratuita por advogado nomeado para
patrocinar causa dos interessados certos e incertos não
representados, o mesmo faz jus à percepção de hono-
rários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado. 

A situação dos autos é exatamente aquela prevista
no art. 9º, inciso II, do CPC, ou seja, o curador especial
foi designado para representar os interessados citados
por edital, que não compareceram nos autos para se
manifestarem. 

Essa nomeação tem como finalidade precípua per-
mitir a formação da relação processual e a realização
dos atos processuais, assegurando à parte os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Como se sabe, a prestação de assistência judi-
ciária é um dever do Estado, a quem cabe remunerar
aqueles que tenham sido indicados como defensores
dativos ou curadores especiais. 

Esta conclusão decorre do próprio Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), que
estabelece que, uma vez prestada a assistência judiciária
gratuita por advogado nomeado pelo magistrado, para
patrocinar causa de juridicamente necessitado, o mesmo
faz jus à percepção de honorários fixados pelo juiz, a
serem pagos pelo Estado (art. 22, § 1º). 

Ao utilizar a expressão “juridicamente necessitado”,
certamente o Estatuto da OAB não se referiu somente
àqueles desprovidos de recursos financeiros, mas tam-
bém àqueles que necessitam de tutela jurídica diferen-
ciada, como é o caso dos autos - interessados intimados
pela modalidade ficta do edital (art. 9º, II). 

Além disso, a fixação dos honorários do curador
especial é consectária da própria garantia constitucional
de que todo o trabalho deve ser remunerado. 

Portanto, havida a nomeação do advogado parti-
cular para atuar como curador especial e tendo cumpri-
do o munus que lhe foi posto, impõe-se ao Estado a
responsabilidade pelo pagamento dos valores corres-
pondentes aos serviços prestados. 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 13.166/99 estabe-
lece : 

Art. 1º O advogado que não for Defensor Público, quando
nomeado para defender réu pobre em processo civil ou
criminal terá os honorários pagos pelo estado, na forma
estabelecida nesta Lei. 
§ 1º Os honorários a que se refere este artigo serão fixados
pelo Juiz na sentença, de acordo com tabela elaborada pelo
Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de
Minas Gerais - OAB-MG. 

O Decreto Estadual 42.718/2002 também dispõe
que:

Art. 7º O pagamento a advogado dativo será processado
mediante certidão emitida por Juiz competente, na qual
constarão dados relativos à ação, a informação de que se
trata a da defesa de réu pobre e o valor arbitrado. 

Pela análise da tabela da Ordem dos Advogados
de Minas Gerais, verifico à f. 98 que o valor mínimo pre-
visto é de R$ 1.200,00, pelo que, em substituição ao
valor arbitrado pelo Magistrado a quo, fixo como devido
pelo Estado de Minas Gerais este valor. 

Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação
fixando a responsabilidade do Estado de Minas Gerais
pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao
curador especial, que fixo em R$ 1.200,00, importância
que deverá ser atualizada desde a publicação da pre-
sente ação e acrescida de juros de 1% ao mês desde o
ajuizamento da presente demanda até o seu efetivo
pagamento, devendo ser expedida certidão própria pelo
Juízo e entregue ao apelante. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALVIMAR DE ÁVILA e SALDANHA DA FON-
SECA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ministério Público - Honorários de sucumbência -
Pagamento - Mitigação da regra contida no art.

81 do CPC - Isenção

Ementa: Processual civil. Ministério Público. Pagamento
de honorários de sucumbência. Mitigação da regra con-
tida no art. 81 do CPC. Isenção concedida. Recurso
provido.

- O Ministério Público está isento do pagamento de
honorários de sucumbência, porquanto responsável pela
tutela de interesses de toda a coletividade, devendo ser
interpretada, com restrições, a regra contida no art. 81
do Código de Processo Civil.

- O art. 18 da Lei 7.347/85 somente se aplica em ações
civis públicas e nas hipóteses de comprovada má-fé do
Órgão Ministerial, sem a qual não há falar na sua con-
denação ao pagamento de honorários.

Recurso ao qual se dá provimento.
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AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00118833..0088..114488338833-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnsseellhheeiirroo LLaaffaaiieettee - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss:: JJoonnaass
AAllvveess ddooss RReeiiss CCaarrvvaallhhoo ee oouuttrrooss,, hheerrddeeiirrooss ddee AArrnnaallddoo
RReeiiss CCaarrvvaallhhoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. DDÍÍDDIIMMOO IINNOOCCÊÊNNCCIIOO DDEE
PPAAUULLAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009. - Dídimo
Inocêncio de Paula - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelado, o Dr.
Arnaldo Francisco Penna.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - Trata-se
de recurso de apelação aforado pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais em face de Jonas Alves dos
Reis Carvalho e outros, censurando a sentença de f.
51/52, complementada à f. 56, que acolheu os embar-
gos para extinguir a execução promovida pelo Parquet,
com espeque no art. 267, VI, do CPC.

Em sede de embargos de declaração, a sentença
acabou modificada pelo Juízo de origem, condenando-
se o Ministério Público “ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em vinte por cento do valor
cobrado na execução, devidamente atualizado quando
do respectivo pagamento” (f. 56).

Inconformado, o Ministério Público recorreu da
sentença primeva, almejando isentar-se do pagamento
de honorários. Diz que agiu na defesa do interesse públi-
co e destaca, por fim, que a execução foi ajuizada antes
do posicionamento da Corte Superior deste Tribunal
sobre a sua legitimidade para executar título executivo
extrajudicial emanado do Tribunal de Contas.

Pede a reforma parcial da sentença, para excluir
sua condenação ao pagamento dos honorários decor-
rentes da sucumbência.

Sobrevieram contrarrazões às f. 72/76.
Ouvida, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do recurso (f. 84/92). 
É o relato do necessário. 
Conheço do recurso, aos seus pressupostos. 
A questão devolvida a este Tribunal resume-se em

perquirir sobre a possibilidade de condenação do
Ministério Público ao pagamento de honorários de
sucumbência, devendo-se ter em mente que se mostra
inaplicável, na espécie, o art. 18 da Lei 7. 347/1985.

A meu juízo, razão assiste ao apelante. 
Sabe-se que a questão afeta à legitimidade do

Ministério Público para promover ação de execução de
título executivo emanado do Tribunal de Contas encerra-
va grandes divergências neste Tribunal, dando azo, inclu-
sive, à instauração de um incidente de uniformização de
jurisprudência perante a Corte Superior. 

Os que defendem (ou defendiam) sua legitimidade
baseavam-se na redação original do art. 23, inciso V, da
LCE 33/1994, que autorizava o Ministério Público a
“promover a execução dos julgados do Tribunal, adotan-
do as providências necessárias ao seu cumprimento”,
valendo-se, de igual modo, da Lei 8.625/1993, que
incumbe o Órgão Ministerial da função de responsabi-
lizar os gestores do dinheiro público condenados pela
Corte de Contas. Do mesmo modo, invocava-se o art.
129 da Constituição Federal para reconhecer legitimi-
dade ao Parquet, especialmente os seus incisos III e IX. 

A corrente antagônica, por sua vez, entende que a
antiga previsão do art. 23, V, da LC 33/1994 estava a
regulamentar apenas a atividade dos Procuradores do
Ministério Público jungidos ao Tribunal de Contas,
repelindo a extensão de tal função aos demais inte-
grantes do Parquet. Faz-se, aqui, uma distinção entre o
Ministério Público Ordinário e o Ministério Público
Especial, porquanto cediço que este último é dotado de
identidade e fisionomia próprias.

Os defensores da segunda linha jurisprudencial
argumentavam, também, que o interesse em reaver a
quantia apontada como devida pelo Tribunal de Contas
era afeta exclusivamente ao ente público lesionado, o
que afastaria a legitimidade do Ministério Público.

Ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal
acenou para esta última tese (RE 223037/SE e ADI
2884/RJ).

Finalmente, estancando de vez a controvérsia, a
Corte Superior decidiu que

[...] a titularidade, a legitimidade e o interesse imediato e
concreto para proceder ao ajuizamento de ação de exe-
cução fundada em certidão de débito expedida pelo Tribunal
de Contas do Estado somente pertencem ao ente público
beneficiário da condenação, carecendo o Ministério Público
de legitimidade para tanto. (Tribunal de Justiça de Minas
Gerais - Corte Superior - Incidente de Uniformização de
Jurisprudência nº 1.0000.06.445598-3/000, Rel. Des.
Cláudio Costa, DJ de 27.06.2007.)

O referido acórdão, como se vê, foi publicado aos
27.06.2007, ou seja, após o ajuizamento da execução
promovida pelo Ministério Público no caso destes autos,
que se deu aos 24.04.2007.

Sendo assim e tendo em vista que a cizânia não se
encontrava pacificada nesta instância quando do ajuiza-
mento da ação, não me parece razoável condenar o
apelante ao pagamento de honorários, uma vez que
estava exercendo a sua função em prol de toda a comu-
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nidade de Conselheiro Lafaiete, embasando-se nos arti-
gos constitucionais e infraconstitucionais aqui citados,
que, por certo, comportavam a interpretação que lhes foi
dada pelo Parquet.

Se houvesse havido má-fé do Órgão Ministerial,
poder-se-ia até cogitar sobre a aplicação analógica do
art. 18 da Lei 7.347/1985, para fins de condená-lo ao
pagamento de honorários. Entretanto, não foi o que
ocorreu. Não há má-fé na hipótese; pelo contrário,
existe título executivo expedido em benefício do
Município e, portanto, de toda a Municipalidade.

O escopo do apelante foi apenas o de forçar o
devedor a ressarcir o Erário. Em outras palavras: agiu em
prol da sociedade.

É bem verdade que o art. 81 do CPC dispõe que
“o Ministério Público exercerá o direito de ação nos
casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os
mesmos poderes e ônus que às partes”.

Quanto aos ônus, a doutrina sustenta certa dife-
renciação entre o Ministério Público e as partes. A igual-
dade seria apenas “em termos, pois não está sujeito ao
adiantamento das despesas processuais (art. 19, § 2º),
nem à condenação nestas (art. 27) ou em honorários de
advogado” (JTJ 152/103 - férias).

No mesmo sentido:

Parece mais fundado, contudo, a opinião de Redenti, que,
vendo na atividade do Ministério Público aquela tendência a
uma plena atuação do ordenamento jurídico, o exclui da
sucumbência nos encargos do processo. (CAHALI, Yussef.
Honorários advocatícios. 2. ed. São Paulo: RT, 1990, p.
162.)

E quanto à responsabilidade por honorários advocatícios?
Malgrado a existência de regra expressa que isente o
Ministério Público dessa obrigação, é evidente que a institui-
ção não pode ser condenada ao pagamento de verba hono-
rária pelos mesmos motivos acima expendidos. De fato,
além do argumento de que o Parquet só atua para tutelar
interesse substancial seu, há que se considerar que ontologi-
camente falando os honorários não passam de espécie do
gênero isenção ministerial, segundo o art. 27. (MACHADO,
Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no
processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 552.)

Condenar o Ministério Público ao pagamento de
honorários seria, a meu ver, um verdadeiro contrassenso,
sob pena de condenar a própria sociedade ao paga-
mento de honorários e, o que é pior, desestimular o MP
na sua função essencial de defender o patrimônio públi-
co e promover justiça.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso e
reformo, em parte, a sentença de primeiro grau, isentan-
do o apelante do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Conheço do recurso
de apelação, uma vez que presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Cinge-se o recuso em verificar se cabível a conde-
nação do Ministério Público ao pagamento dos hono-
rários advocatícios.

Em que pese toda a discussão travada em relação
à legitimidade ativa do Ministério Publico para propor
ação de execução com base em decisão do Tribunal de
Contas do Estado, fato é que, em 25.06.07, foi julgado
o incidente de Uniformização de Jurisprudência nº
1.000.06.445598-3/000 perante a Corte Superior deste
Tribunal de Justiça em que se reconheceu a ilegitimidade
daquela instituição.

Assim, tendo a presente demanda sido proposta
em 24.04.07 e aplicando-se analogicamente o art. 18
da Lei nº 7.347/85, não há que falar em condenação do
Ministério Público de Minas Gerais ao pagamento dos
honorários advocatícios, visto que, in casu, não compro-
vada sua má-fé.

Nesses termos, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

Processual civil. Execução promovida pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba. Título executivo extrajudicial consis-
tente em decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual.
Débitos imputados em razão da prática de atos de impro-
bidade administrativa que resultaram em prejuízo ao erário
municipal. Condenação do Parquet em honorários. Artigo
18 da Lei 7.347/85. Impossibilidade.
1. Controvérsia que gravita em torno da possibilidade de
condenação do Ministério Público em honorários advocatí-
cios, que, observando orientação jurisprudencial local,
ajuizou execução extrajudicial, amparada em decisão do
Tribunal de Contas Estadual, que, nos termos do artigo 71,
§ 3º, da Constituição Federal de 1988, tem eficácia de títu-
lo executivo, quando resulta em imputação de débito ou
multa.
[...].
6. Deveras, afigura-se possível a aplicação analógica do
entendimento jurisprudencial concernente à não conde-
nação do Parquet em honorários advocatícios, nos autos de
ação civil pública, salvante quando comprovada má-fé, uma
vez que, in casu, o Ministério Público, em busca do interesse
público primário, objetivou proteger o patrimônio público,
com a cobrança do devido ressarcimento dos prejuízos cau-
sados ao erário municipal, o que configura função institu-
cional/típica do ente ministerial, a despeito de tratar-se de
legitimação extraordinária.
7. Exclusão da condenação do Ministério Público, que se dá
por força da situação fática, in casu, consistente na remessa
dos autos ao Parquet, antes da comprovação, em outra
hora, do pagamento do crédito exeqüendo, como também
pela aplicação analógica da Lei 8.429 quanto à isenção
sucumbencial, secundada por farta jurisprudência: REsp
406767/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ de 02.12.2002; REsp 153829/SP, Relator Ministro Milton
Luiz Pereira, DJ de 11.11.2002; EMC 1804/SP, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ de 07.10.2002; REsp
152447/MG, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de
25.02.2002; e REsp 422801/SP, Relator Ministro Garcia
Vieira, DJ de 21.12.2002).
8. Recurso especial provido. (REsp 678969/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.12.2005, DJ de
13.02.2006, p. 680.)
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Isso posto, acompanho o eminente Relator para
dar provimento ao recurso de apelação e excluir a con-
denação do Ministério Público ao pagamento dos hono-
rários advocatícios.

É como voto.

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com o
Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Banco Santander Banespa S.A., afirmando que, em
10.7.2006, firmou com o réu contrato de financiamento
de veículo, tendo-lhe sido concedido crédito no valor de
R$4.000,00, a ser quitado em 24 prestações mensais de
R$273,00, sendo o primeiro vencimento em 10.8.2006
e o último em 10.7.2008; que em fevereiro de 2007,
quando já havia pagado pontualmente sete prestações,
resolveu quitar antecipadamente o financiamento, fazen-
do jus, nos termos do contrato, à redução proporcional
dos juros; que, nesse sentido, era devida ao requerido a
quantia de R$2.615,94, tendo o requerente, não
obstante, pagado, para quitação antecipada do contra-
to, a importância de R$4.518,21; que o suplicado vio-
lou a norma do art. 52, § 2º, do CDC, já que não redu-
ziu proporcionalmente os juros, pagando o suplicante,
indevidamente, o montante de R$1.902,27, o qual lhe
deve ser restituído em dobro, nos termos dos arts. 42,
parágrafo único, do CDC e 940 do CC. 

Requereu a condenação do banco ao pagamento
da quantia de R$3.804,54 e, ad argumentandum, a
restituição simples do valor quitado de forma indevida. 

O réu contestou nas f. 34/40, alegando que ocor-
reu sim a redução proporcional dos juros, havendo, no
entanto, a incidência da tarifa, prevista no contrato,
decorrente da liquidação antecipada do contrato, a qual
é legal, já que a pretensão ao pagamento antecipado
frustra o anseio do banco de ver remunerado o seu
negócio; que a cobrança de tarifa pelas instituições
financeiras é regulada pela Resolução nº 2.039/96, com
redação dada pela Resolução nº 2.747/00, do
Conselho Monetário Nacional, estando a tarifa em
questão em consonância com tais normas; que o pacto
foi livremente formalizado pelo autor, que não pode pre-
tender a sua modificação unilateral. Impugnou a preten-
são à devolução em dobro da tarifa de quitação anteci-
pada, bem como os cálculos apresentados na inicial,
que, a seu ver, foram arquitetados de forma unilateral,
sem a sua participação. Pugnou pela improcedência dos
pedidos. 

Laudo pericial contábil nas f. 98/102. 
A sentença, de f. 107/109, julgou parcialmente

procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar à
autora a importância de R$972,75, em sua forma sim-
ples, além das custas processuais e de honorários advo-
catícios arbitrados em 20% sobre o valor da conde-
nação. Segundo o Juiz sentenciante, 

tendo a instituição financeira a obrigação legal de proceder,
em caso de liquidação antecipada do financiamento, ao
desconto proporcional dos juros e demais encargos embuti-
dos nas prestações, impõe-se a restituição reclamada. 

Banco Santander Banespa S.A. interpõe apelação
(f. 112/116), sustentando que a cobrança da tarifa para
hipótese de quitação antecipada do contrato está em
perfeita consonância com as tarifas praticadas no mer-
cado, havendo, ainda, previsão no contrato, ao qual

Repetição do indébito - Contrato de financiamen-
to - Quitação antecipada - Juros - Redução pro-

porcional - Tarifa de liquidação antecipada -
Cobrança pelo banco - Decote - Ausência de

pedido

Ementa: Ação de repetição de indébito. Quitação ante-
cipada de contrato de financiamento. Redução propor-
cional dos juros. Tarifa cobrada pelo banco. Ausência de
pedido para decote. Parcial provimento da apelação. 

- A tarifa de liquidação antecipada, exigida pelo banco
quando da quitação antecipada do contrato de finan-
ciamento, não pode ser decotada pelo juiz se não houve
pedido do autor nesse sentido, sob pena de ofensa ao
art. 460, caput, do Código de Processo Civil. Registre-
se, a propósito, que não se está declarando a legalidade
ou ilegalidade da referida tarifa, mas apenas mantendo
a sua cobrança pelo banco, dada a ausência de pedido
específico do autor para excluí-la. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0077..441144008866-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: BBaannccoo SSaannttaannddeerr
BBaanneessppaa SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: RRiiccaarrddoo ddee AAssssiiss AArraaggããoo -
RReellaattoorr:: DDEESS.. BBAATTIISSTTAA DDEE AABBRREEUU 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. 

Belo Horizonte, 6 de maio de 2009. - Batista de
Abreu - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

O SR. DES. BATISTA DE ABREU - Ricardo de Assis
Aragão ajuizou ação de repetição de indébito contra
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anuiu o apelado; que, no que tange aos juros, foi apli-
cada a redução proporcional, sendo que a quantia cuja
devolução foi determinada é devida em virtude da tarifa
de liquidação antecipada; que incumbia ao autor o ônus
de provar que a tarifa cobrada pelo apelante destoa
daquela exigida por outras instituições financeiras. Pede
a reforma da sentença, condenando o apelado ao paga-
mento das custas e honorários advocatícios. 

Contrarrazões nas f. 118/123. 
Extrai-se dos autos que Ricardo de Assis Aragão e

Banco Santander Brasil S.A. celebraram, em 10.7.2006,
contrato de financiamento do automóvel marca Fiat,
modelo Uno Mille Eletronic 1.0, placa LAX 0829, tendo
sido disponibilizado ao mutuário crédito no valor de
R$4.556,21 (incluída taxa de abertura de crédito e IOC),
a ser quitado em 24 prestações de R$270,04, já com-
putados os juros à taxa anual de 43,15% (f. 11). 

Realizado o pagamento das sete primeiras parcelas
do contrato, a última vencida em 10.2.2007 (f. 12/15),
decidiu o contratante quitá-lo antecipadamente, fazen-
do-o por meio do depósito de f. 25, efetivado em
02.12.2007, no valor de R$4.518,21. 

Como visto, alegando que o banco não reduziu
proporcionalmente os juros de forma correta no momen-
to da liquidação antecipada, o autor ingressou com a
presente ação, postulando a repetição do indébito em
dobro, obtendo êxito parcial em 1ª instância, razão do
presente inconformismo por parte do réu. 

Primeiramente, verifica-se que a planilha de cálcu-
lo elaborada pelo perito judicial nas f. 100 não apresen-
ta qualquer erro, tendo apontado, com clareza, que, ao
tempo da quitação antecipada do financiamento, o
saldo devedor do apelado era de R$3.545,46, decor-
rente do decote dos juros remuneratórios que incidiriam
a partir de 10.3.2007 e que deixaram de ser aplicados
em virtude da devolução integral à instituição financeira
do capital por ela disponibilizado ao correntista. 

Em princípio, portanto, seria esse o montante que
poderia ter sido exigido do recorrido para a liquidação
do seu débito, daí advindo a diferença paga a maior de
R$972,75, objeto da condenação. 

Ocorre que, quando do pagamento antecipado do
empréstimo, o apelante cobrou a denominada tarifa de
liquidação antecipada - TLA, no percentual de 7% (f. 83),
cuja declaração de nulidade ou inexigibilidade não foi
requerida na inicial, na qual se limitou o autor a funda-
mentar a sua pretensão no alegado não abatimento cor-
reto dos juros, nada falando acerca da tarifa. A tarifa de
liquidação antecipada, exigida pelo banco quando da
quitação antecipada do contrato de financiamento, não
pode ser decotada pelo Juiz, se não houve pedido do
autor nesse sentido, sob pena de ofensa ao art. 460,
caput, do CPC. 

Nesse sentido, é defeso ao juiz decotá-la, sob pena
de ofensa ao art. 460, caput, do CPC. 

Registre-se, a propósito, que não se está declaran-
do a legalidade ou ilegalidade da referida tarifa, mas

apenas mantendo a sua cobrança pelo banco, dada a
ausência de pedido específico do autor para excluí-la. 

Haverá, data venia, de voltar às barras do Tribunal
para novo pedido. Inaplicável aqui o princípio do jura
novit curia. 

Portanto, sobre o saldo devedor de R$3.545,46
deve incidir a TLA, à alíquota de 7%, o que resulta em
R$248,18, restando para ser devolvida ao autor a
importância de R$724,57. 

Com tais fundamentos, dou parcial provimento à
apelação, unicamente para manter a cobrança da TLA,
nos termos acima. 

Custas recursais, pelo apelante, que sucumbiu
quase que integralmente. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e WAGNER
WILSON. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

. . .

Habeas corpus - Depositário infiel - Depósito
judicial - Dívida de caráter não alimentar - Prisão
civil - Impossibilidade - Nova orientação do STF

e STJ

Ementa: Habeas corpus. Depositário infiel. Depósito judi-
cial. Prisão civil por dívida cabimento apenas na hipótese
de devedor de alimentos. Observância à recente orien-
tação do STJ e STF.

- A prisão civil por dívida somente é permitida em se
tratando de devedor de alimentos, visto que, em recentes
julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, afastou-se o cabimento da decretação
de prisão civil, mesmo em se tratando de depósito judi-
cial. 

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS CCÍÍVVEELL NN°° 11..00000000..0088..448855445500-44//000000 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - PPaacciieennttee:: TThhiiaaggoo LLúúcciioo ddee
CCaarrvvaallhhoo FFeerrnnaannddeess - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo
ddaa 88ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee -
RReellaattoorr:: DDEESS.. IIRRMMAARR FFEERRRREEIIRRAA CCAAMMPPOOSS 

AAccóórrddããoo 

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 unanimidade de votos, EM CONCEDER
A ORDEM IMPETRADA. 
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Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - Irmar
Ferreira Campos - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. IRMAR FERREIRA CAMPOS - Trata-se de pedi-
do liminar em habeas corpus impetrado por Luciana
Ferraz Reis e Itamar Martins Filho, em nome do paciente
Thiago Lúcio de Carvalho Fernandes, que se encontra
recolhido à Seresp, em face da determinação de prisão
civil exarada por ordem do MM. Juiz da 8ª Vara Cível de
Belo Horizonte nos autos da execução de sentença movi-
da por BSH Continental Eletrodomésticos Ltda. 

O paciente alega que figurou como sócio de uma
padaria de propriedade de seu pai até o ano de 2001,
salientando que, em janeiro de 2002, a empresa BSH
Continental Eletrodomésticos Ltda. ajuizou ação de
cobrança de dívida contra o estabelecimento comercial
do qual era sócio. 

Acrescenta que, em 30.08.2005, foi expedido
mandado de prisão em seu desfavor, sob o fundamento
de que era depositário infiel de bens que garantiam a
dívida contraída com BSH Continental Eletrodomésticos
Ltda. 

Alega que, em 31.10.2008, foi parado em uma
blitz e, verificada a existência de mandado de prisão, foi
recolhido à Seccional Floresta e enviado à Seresp para
cumprimento da ordem de prisão. 

Assevera ser incabível a prisão civil por dívida,
amparado no art. 5º, LXVII, da CR/88 e nos Decretos
592/92 e 678/92, que integram o Pacto Internacional
sobre Direito Civil e Político e Pacto de San José da Costa
Rica. Requer a concessão de liminar para que seja expe-
dido alvará de soltura. 

Nos limites da cognição sumária, vislumbrando a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora, à f.
23, deferi o pedido liminar para a expedição de alvará
de soltura. 

Prestadas informações pela autoridade coatora (f.
32). 

Parecer da douta Procuradoria às f. 34/37, nas
quais o Procurador de Justiça opina pela concessão da
ordem. 

Conheço do writ, presentes os pressupostos legais
de sua admissibilidade. 

Inicialmente cumpre salientar que, em julgados
anteriores, havia me manifestado no sentido de reco-
nhecer a admissibilidade da prisão civil do depositário
judicial infiel. 

Contudo, em face dos reiterados julgados proferi-
dos pelos Tribunais Superiores, revi meu posicionamento
acerca dessa questão. 

Destaque-se que, em recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça, tem-se reconhecido ilegítima a de-
cretação de prisão civil, mesmo em se tratando de

depósito judicial. Tais decisões, a seu turno, coadunam-
se com a tendência verificada no Supremo Tribunal
Federal no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade
de tal prisão civil. 

Tal fato, a seu turno, permite a ilação de que os
Tribunais Superiores acenam, portanto, para o reconhe-
cimento da legitimidade/constitucionalidade da prisão
civil por dívida tão somente no que tange ao devedor de
alimentos. 

Nesse sentido, atente-se para os seguintes julgados
proferidos pelo STJ e STF: 

Habeas corpus. Depositário infiel. Depósito judicial. - É ilegí-
tima a prisão civil por dívida, ressalvada a hipótese excep-
cional do devedor de alimentos. Entendimento majoritário do
Supremo Tribunal Federal. Precedente do Supremo Tribunal
Federal. (STJ. HC 113956/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
j. em 02.10.2008, pub. no DJe de 13.10.2008.) 

Habeas corpus. Processual civil. Execução. Penhora. Prisão.
Depositário judicial. Impossibilidade. Art. 5º, LXVII, da
Constituição. Exegese. RE nº 466.343/SP. - I. Conquanto
legítima a penhora sobre bem do devedor, a prisão civil do
depositário judicial infiel não encontra guarida no ordena-
mento jurídico (art. 5º, LXVII, da Constituição Federal). - II.
Decisão que se harmoniza com a nova orientação que se
vem consolidando no Pretório Excelso (RE nº 466.343/SP,
Rel. Min. Cezar Peluso, HC nº 90.172-7/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJU de 17.08.2007). (STJ. HC 93629/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.09.2008, DJe de
29.09.2008.)

Direito processual. Habeas corpus. Prisão civil do depositário
infiel. Pacto de San José da Costa Rica. Alteração de orien-
tação da jurisprudência do STF. Concessão da ordem. - 1. A
matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a
temática da inadmissibilidade da prisão civil do depositário
infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior
ao ingresso do Pacto de San José da Costa Rica no direito
nacional. - 2. O julgamento impugnado via o presente
habeas corpus encampou orientação jurisprudencial pacifi-
cada, inclusive no STF, no sentido da existência de depósito
irregular de bens fungíveis, seja por origem voluntária (con-
tratual) ou por fonte judicial (decisão que nomeia depositário
de bens penhorados). Esta Corte já considerou que ‘o
depositário de bens penhorados, ainda que fungíveis,
responde pela guarda e se sujeita a ação de depósito’ (HC
n° 73.058/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de
10.05.1996). Neste mesmo sentido: HC 71.097/PR, rel.
Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 29.03.1996). - 3. Há
o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis
Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7), rati-
ficados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses
diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado
o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo
da Constituição, porém acima da legislação interna. O sta-
tus normativo supralegal dos tratados internacionais de direi-
tos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legis-
lação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior
ou posterior ao ato de ratificação. - 4. Na atualidade a única
hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor
de alimentos. O art. 5°, § 2°, da Carta Magna, expressa-
mente estabeleceu que os direitos e garantias expressos no
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caput do mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes
do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte. O Pacto de San José da Costa Rica, entendido como
um tratado internacional em matéria de direitos humanos,
expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de
prisão civil do devedor de alimentos e, consequentemente,
não admite mais a possibilidade de prisão civil do
depositário infiel. (STF. HC 88240/SP, Rel.ª Ministra Ellen
Graice, j. em 07.10.2008, DJe de 24.10.2008.)

Habeas corpus. Salvo-conduto. Prisão civil. Depositário judi-
cial. Dívida de caráter não alimentar. Impossibilidade.
Ordem concedida. - 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou a orientação de que só é possível a prisão
civil do ‘responsável pelo inadimplemento voluntário e ines-
cusável de obrigação alimentícia’ (inciso LXVII do art. 5º da
CF/88). Precedentes: HC 87.585 e HC 92.566, da relato-
ria do ministro Marco Aurélio. - 2. A norma que se extrai do
inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal é de eficácia
restringível. Pelo que as duas exceções nela contidas podem
ser aportadas por lei, quebrantando, assim, a força proteto-
ra da proibição, como regra geral, da prisão civil por dívida.
- 3. O Pacto de San José da Costa Rica (ratificado pelo Brasil
- Decreto 678 de 6 de novembro de 1992), para valer como
norma jurídica interna do Brasil, há de ter como fundamen-
to de validade o § 2º do art. 5º da Magna Carta. A se con-
trapor, então, a qualquer norma ordinária originariamente
brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros ter-
mos: o Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter
como fundamento de validade o § 2º do art. 5º da CF/88,
prevalece como norma supralegal em nossa ordem jurídica
interna e, assim, proíbe a prisão civil por dívida. Não é
norma constitucional - à falta do rito exigido pelo § 3º do art.
5º -, mas a sua hierarquia intermediária de norma suprale-
gal autoriza afastar regra ordinária brasileira que possibilite
a prisão civil por dívida. - 4. No caso, o paciente corre o
risco de ver contra si expedido mandado prisional por se
encontrar na situação de infiel depositário judicial. - 5.
Ordem concedida. (STF. HC 94013/SP, Rel. Min. Carlos
Britto, j. em 10.02.2009.)

Habeas corpus. Constitucional. Prisão civil. Ordem de prisão
que tem como fundamento a condição de ser o paciente
depositário judicial infiel: impossibilidade. Precedente do
plenário deste Supremo Tribunal federal. Ordem concedida.
- 1. A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal
firmou-se no sentido da inviabilidade da prisão civil do
depositário judicial infiel (HC 92.566, Rel. Min. Marco
Aurélio). - 2. Habeas corpus concedido. (STF. HC 96118/SP,
Rel.ª Ministra Carmem Lúcia Rocha, j. em 03.02.2009).

Na linha do entendimento acima sufragado, o
Tribunal, por maioria, concedeu habeas corpus, impetra-
do em favor de depositário judicial, e averbou expressa-
mente a revogação da Súmula 619 do STF (“A prisão do
depositário judicial pode ser decretada no próprio
processo em que se constituiu o encargo, independente-
mente da propositura de ação de depósito”). [...] (HC
92566) (Informativo nº 531- STF). 

Corrobora este entendimento a recente
jurisprudência desta Corte: 

[...] Habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel. Prisão civil.
Impossibilidade. Pacto de San José da Costa Rica. Status de
norma supralegal. Revogação dos dispositivos infraconstitu-
cionais que com ele conflitem. Entendimento contemplado
pelos tribunais superiores. Ordem concedida. O Pacto de
San José da Costa Rica, consolidado em 1969, que prevê a
possibilidade de prisão civil apenas do devedor de alimen-
tos, foi ratificado em nosso ordenamento jurídico, através do
Decreto de nº 678, em 06.11.1992, ou seja, sob a égide da
Carta Constitucional de 1988. Inicialmente, a jurisprudência
das Cortes Superiores, sobretudo do Supremo Tribunal
Federal, direcionou-se no sentido da não-revogação do art.
5º, LXVII, da CR/88, que dispõe, de forma expressa, acerca
do cabimento da prisão civil do depositário infiel. Sob o
influxo da necessidade de, cada vez mais, se garantir eficá-
cia aos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal,
em diversos julgamentos, aplicando uma interpretação sis-
temática dos dispositivos constitucionais, visando concretizar
os fundamentos da República Federativa do Brasil, elencados
no art. 3º da Carta Magna, tem atribuído ao Pacto de San
José da Costa Rica status normativo supralegal, colocando-o
acima da legislação infraconstitucional interna, contudo,
abaixo das normas constitucionais, visto que não observados
os requisitos do § 3º do art. 5º da Magna Carta. A elevação
de tratados e convenções internacionais ao status de norma
supralegal se deve ao fato de que o referido tratado de San
José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil sem qualquer reser-
va, estabelece uma ampliação de direitos fundamentais con-
sagrados pela nossa Constituição. Note-se que, ao atribuir
caráter supralegal à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, que, repita-se,
limita a hipótese de prisão civil apenas ao devedor de ali-
mentos, houve a revogação de toda legislação interna infra-
constitucional, que com ele conflite. Assim, em razão do
referido posicionamento, acerca da hierarquia supralegal
dos tratados e convenções internacionais que versem sobre
direitos humanos, tem-se entendido não ser cabível a prisão
civil do depositário infiel, mesmo nas hipóteses de depósito
judicial, em razão da revogação dos dispositivos infraconsti-
tucionais que tratam da matéria. [...] (TJMG. Habeas Corpus
Cível nº 1.0000.08.484570-0/000, Rel. Des. Eduardo
Mariné da Cunha, j. em 27.11.2008). 

HC. Ação de execução. Depositário infiel. Prisão civil. Nova
orientação do STF. Precedentes. - Segundo precedentes
recentes do STF, na atualidade, a única hipótese de prisão
civil, no Direito Brasileiro, é a do devedor de alimento.
Hipótese em que o decreto de prisão foi determinado contra
depositário judicial, infiel. (TJMG. Habeas Corpus Cível nº
1.0000.09.489549-7/000, Rel. Des. Domigos Coelho, j.
em 11.03.2009.)

Mediante tais considerações, concedo a ordem
impetrada, tornando definitiva a decisão de f. 23. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI BAL-
BINO. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM IMPETRADA. 

. . .
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Embargos à execução - Cessão de crédito -
Notificação do devedor - Previsão no art. 294 do

Código Civil - Comprovação - Ausência -
Inadimplemento contratual - Oponibilidade das

exceções pessoais - Legitimidade

Ementa: Embargos à execução. Cessão civil de crédito.
Notificação do devedor prevista no art. 294 do
CCB/2002. Comprovação. Ausência. Oponibilidade
das exceções pessoais fundadas em inadimplemento
contratual. 

- Incumbe ao cedente o dever de notificar o devedor
acerca da cessão civil de seu crédito, sob pena de tornar
legítima a oposição das exceções pessoais ao ces-
sionário, nos termos do disposto no art. 294 do
CCB/2002. 

- Como o embargante deixou de ser notificado da
cessão de seu crédito em favor da embargada, mostra-
se correto o entendimento que reconheceu a oponibili-
dade das exceções pessoais fundadas em inadimple-
mento contratual. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..449911881155-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: CCaassaa ddooss
PPaarraaffuussooss FFoorrmmiigguueennssee LLttddaa.. - AAppeellaaddoo:: MMáárrcciioo TTúúlliioo
RReeiiss ddee CCaarrvvaallhhoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. LLUUCCAASS PPEERREEIIRRAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OS ACRÉSCIMOS
DO REVISOR. 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009. - Lucas
Pereira - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. LUCAS PEREIRA - Trata-se de embargos à
execução, propostos por Márcio Túlio Reis de Carvalho,
em desfavor de Casa dos Parafusos Formiguense Ltda. 

O autor afirmou, na inicial, que jamais manteve
relações comerciais com a embargada, motivo pelo qual
não se justifica a emissão dos cheques exequendos; que
firmou contrato de prestação de serviços com o Sr. João
Roberto de Menezes e ofereceu os referidos títulos em
pagamento; que os serviços contratados deixaram de ser
executados e, por isso, os cheques foram sustados; que
o Sr. João se utilizou de má-fé ao repassar os cheques
para a embargada, motivo pelo qual são inexigíveis. 

Em resposta, a embargada argumentou que é líci-
to o recebimento de cheques por terceiro de boa-fé,
independentemente da causa debendi. 

Ao prolatar a sentença, o Juízo singular consignou
que restou demonstrado o recebimento dos cheques pela
embargada, sem lastro em venda mercantil correspon-
dente. Acrescentou que a referida atividade de recebi-
mento de crédito não consta do contrato social da
embargada. Explicou que “em se tratando de operações
de factoring, cuja natureza é de cessão de créditos, há
que se admitir a oposição de exceções pessoais pelo
devedor do título, ainda que o portador esteja de boa-
fé”. Anotou que o embargante deixou de ser notificado
da cessão de seu crédito e, por isso, cumpre admitir as
exceções pessoais fundadas no inadimplemento contratual. 

Ao final, acolheu os embargos para extinguir a exe-
cução e declarar a inexigibilidade dos títulos que a
instruem. 

Inconformada, a embargada interpôs recurso de
apelação. Argumentou que inexiste prova de sua má-fé,
por ocasião do recebimento dos títulos e, por isso,
cumpre reconhecer a respectiva validade; que o Sr. João
Roberto adquiria materiais de construção em nome dos
seus clientes; que os cheques foram emitidos ao porta-
dor, motivo pelo qual se encontram desvinculados de sua
causa originária. Ao final, requer o provimento do recur-
so, com o fito de reconhecer a validade dos títulos. 

Foram apresentadas contrarrazões. 
É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso. 
Mérito. 
Por entender que a exceção pessoal oposta pelo

embargante enseja a inexigibilidade dos cheques exe-
quendos, a MM. Juíza a quo acolheu os embargos para
julgar extinta a ação executiva. 

Realmente, o alegado inadimplemento do contrato
que deu causa à emissão dos cheques exequendos é
oponível à apelante. 

Explicamos. 
Consta dos autos que os títulos exequendos foram

dados em pagamento do contrato de prestação de
serviços firmado entre o embargante e o Sr. João Roberto
de Menezes. De acordo com o contrato de f. 10, o valor
dos serviços perfazia o montante de R$7.200,00 (sete
mil e duzentos reais). 

Ocorre que os referidos serviços não foram inte-
gralmente executados pelo contratado. Por tal motivo, o
embargante cuidou acertadamente de proceder à sus-
tação dos cheques oferecidos em pagamento, coinci-
dentes com os títulos exequendos. 

Nesse sentido, confira-se o depoimento do Sr.
Márcio Gonçalves Arantes, contratado pelo embargante
para dar continuidade aos serviços inacabados: 
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que efetivou serviço de conserto de uma estrutura metálica e
colocou corrimão em uma escada; [...]; que, segundo ficou
sabendo, o serviço anterior foi realizado por um tal de João;
que em cálculo de valor o que foi feito pelo depoente repre-
senta mais ou menos a metade do serviço (f. 89). 

De acordo com os depoimentos de f. 94, é possí-
vel concluir que os títulos executados foram repassados
pelo Sr. João Roberto de Menezes ao Sr. Gilmar, prepos-
to da exequente, mediante o pagamento de ágio no
valor de 5% (cinco pontos percentuais): 

que conhece o Gilmar da Casa dos Parafusos o pode infor-
mar que trata-se de pessoa indônea; que Gilmar troca
cheques no comércio da cidade e cobra 5% de juros; que o
próprio João Roberto informou ao depoente que havia tro-
cado cheques com Gilmar mediante pagamento de juros de
5%” (f. 94). 

[...] que Gilmar teria trocado o cheque para o serralheiro
que se chama João; que na verdade João pegou o serviço
para fazer, recebeu os cheques, trocou com Gilmar e não
acabou com o serviço, sendo que os cheques foram susta-
dos por este motivo (f. 90) 

Pode-se dizer, portanto, que a pessoa contratada
pelo embargante deixou de concluir os serviços presta-
dos, e descontou antecipadamente os cheques junto à
ré, mediante o pagamento de 5% (cinco pontos per-
centuais) de juros. 

Ora, ao receber os cheques de terceiros sem lastro,
em compra e venda mercantil, por meio de operação de
factoring, a ré adquiriu os direitos oriundos das cártulas
mediante cessão civil de crédito. Por tal motivo, pode o
devedor lhe opor as exceções pessoais que dispunha
contra o credor originário, pois aquele deixou de ser
notificado acerca da cessão de seu crédito, nos termos
do disposto no art. 294 do CCB/2002. 

Dito de outra forma: incumbe ao cedente o dever
de notificar o devedor acerca da cessão civil de seu
crédito, sob pena de tornar legítima a oposição das
exceções pessoais ao cessionário, nos termos do dispos-
to no art. 294 do CCB/2002. 

Nesse prisma, confira-se o entendimento do STJ: 

Direito civil. Cessão de crédito. Notificação do devedor.
Necessidade de manifestação, por este, das exceções pes-
soais de que é titular em face do credor primitivo. Art. 1.072
do CC/16 (equivalente ao art. 294 do CC/02). Alcance do
dispositivo. Diferenciação entre defesas diretas, por um lado,
e exceções processuais, substanciais e pessoais, por outro.
Obrigatoriedade de o devedor manifestar, no ato de trans-
ferência do crédito, apenas as suas exceções pessoais, com-
preendidas no seu sentido estrito. Possibilidade de oposição,
posteriormente, ao sucessor no crédito, de todas as defesas
diretas de que dispunha contra o credor primitivo, não
obstante tenha o devedor silenciado no momento da trans-
ferência do crédito. 
- No momento em que se dá a transferência de um crédito,
o credor primitivo não pode transferir ao sucessor mais do
que dispunha naquele momento. Assim, todos os motivos

que possivelmente levariam à inexistência do crédito per-
manecem hígidos, não obstante a transferência. Isso se evi-
dencia pelo fato de a transferência de créditos poder ser pro-
movida com as cláusulas veritas nominis e bonitas nominis. 
- O art. 1.072 do CC/16 (art. 294 do CC/02), ao dispor
sobre a possibilidade de o devedor manifestar suas exceções
pessoais no momento em que notificado da transferência do
crédito, não estabelece uma obrigação, mas uma faculdade
ao devedor. A conseqüência da não manifestação de sua
discordância com o ato de transferência somente tem efeito
preclusivo quanto às exceções pessoais de que disporia con-
tra o credor primitivo, como é o caso da compensação ou da
exceptio non adimpletis contractus. 
- Todas as defesas diretas de que dispunha o devedor, que se
prendem à existência de seu débito, podem ser opostas judi-
cialmente ao credor sucessor, não obstante o silêncio do
devedor no ato de cessão do crédito. [...] (STJ, REsp
780774/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. em 07.10.2008,
DJe de 23.10.2008). 

No caso dos autos, como o embargante deixou de
ser notificado da cessão de seu crédito em favor da
embargada, mostra-se correto o entendimento que
reconheceu a oponibilidade das exceções pessoais fun-
dadas em inadimplemento contratual, cuja existência
restou incisivamente demonstrada nos autos. 

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso e
mantenho inalterada a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas recursais, pela apelante. 

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Estou de
acordo com o eminente Relator, sendo mesmo o caso de
se desprover o apelo aviado. 

Julgo necessário, entretanto, ressalvar que, no caso
dos autos, a aquisição do título, pela apelante, não se
deu através de típico e formal contrato de faturização. 

A Lei 9.249/95, em seu art. 15, § 1º, inciso III,
alínea d, conceitua a operação de factoring como sendo a:

prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços. 

Trata-se de uma relação contratual estabelecida
entre a empresa factor e a empresa “aderente”, por via
da qual aquela adquire os créditos que esta detém ou
deterá sobre terceiros, seus devedores, a título oneroso,
mediante o pagamento de uma remuneração. 

Malgrado a recorrente tenha adquirido os títulos
do Sr. João Roberto de Menezes - com quem o apelado
havia firmado contrato de prestação de serviços - a títu-
lo oneroso, na medida em que houve um “deságio” de
5%, trata-se de operação isolada, sem ares de con-
tinuidade e desprovida das demais características
descritas no dispositivo legal supratranscrito. 
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Não obstante, é indene de dúvidas que o negócio
jurídico em questão se assemelhou a uma operação de
factoring, uma vez que a apelante destinou ao primitivo
beneficiário dos cheques, em pagamento, importância
5% inferior ao valor dos títulos. 

Waldo Fazzio Júnior, na sua obra Manual de direi-
to comercial, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 539,
anota: 

O factoring ou faturização (fomento) é um contrato misto de
compra e venda, desconto e cessão de crédito, pelo qual
uma empresa vende a outra seu faturamento a prazo, total
ou parcial, sem garantir o pagamento dos créditos transferi-
dos, recebendo como preço valor menor que o daqueles,
consistindo essa diferença em remuneração da empresa
adquirente. Para o faturizado, significa a antecipação de va-
lores de seus créditos; para o faturizador, a compra de ativos
por valor inferior. 

Analisando detidamente os títulos coligidos à f. 12,
do apenso, verifico que eles não foram objeto de endos-
so, constando terem sido emitidos “ao portador” e
entregues ao Sr. João Roberto de Menezes, que, poste-
riormente, o cedeu à apelante, que ali lançou seu nome,
na qualidade de beneficiária. 

Não há dúvida, pois, que a transferência dos
cheques à recorrente deve ser considerada uma cessão
de crédito, razão pela qual é perfeitamente possível ao
apelado opor àquela as exceções pessoais que poderia
apresentar em face do primitivo credor, por força do que
dispõe o art. 294 do CCB/2002. 

No caso dos autos, conforme bem destacou o
Relator, a prova testemunhal foi clara, no sentido de que
o cedente - com quem o apelado havia contratado a
prestação de serviços de serralheria (confecção de uma
estrutura metálica de 155m² e de uma escada com
chapa antiderrapante, cf. f. 10) - inadimpliu suas obri-
gações contratuais, dando azo à sustação dos cheques,
cujo pagamento a cessionária não poderá exigir do emi-
tente, a não ser após o cedente adimplir devidamente as
obrigações que geraram a emissão do cheque. 

Dessarte, não é a notificação do devedor acerca
da cessão de crédito que torna legítima a oposição das
exceções pessoais ao cessionário, mas a própria cessão
civil, diferentemente do que se dá com o endosso cam-
bial. A falta de notificação do devedor acerca da cessão
de crédito traz como consequência a validade do even-
tual pagamento feito ao cedente, primitivo credor, nos
termos do art. 292 do Código Civil de 2002. 

Tendo sido dita exceção pessoal - repita-se, que
guarda relação com o primitivo credor e que ora pode
ser analisada, em virtude de terem sido os cheques trans-
mitidos à apelante por meio de cessão de crédito - de-
vidamente comprovada nos autos, impõe-se a confir-
mação de r. sentença primeva, que julgou procedentes
os embargos e declarou a inexigibilidade dos títulos
objeto da execução. 

Com tais fundamentos, estou acompanhando o
eminente Relator, no sentido de negar provimento à
apelação. 

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o Relator
e os acréscimos. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECUR-
SO, COM OS ACRÉSCIMOS DO REVISOR. 

. . .

Exibição de documento - Pedido - Multa -
Fixação - Intimação para pagamento - Decisão

que apenas impulsiona o processo -
Irrecorribilidade

Ementa: Agravo. Pedido de exibição de documentos.
Fixação de multa. Intimação para pagamento. Decisão
que apenas impulsiona o processo. Irrecorrível. Agravo
não conhecido.

- O pronunciamento acerca de uma decisão já proferi-
da, que tem o condão de apenas reafirmá-la, não pode
ser entendido como decisão interlocutória por não
decidir qualquer questão incidente ao feito. Trata-se de
despacho sem cunho decisório, do qual não cabe qual-
quer recurso. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00002244..0077..554400997777-
11//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: BBaannccoo
ddoo BBrraassiill SS..AA.. - AAggrraavvaaddoo:: SSaannddrroo SSooaarreess ddee FFaarriiaa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. SSEENNRRAA DDEELLGGAADDOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR SEGUIMENTO AO
RECURSO. 

Belo Horizonte, 6 de abril de 2009. - Senra
Delgado - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. SENRA DELGADO - Trata-se de agravo de
instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a
decisão do MM. Juiz da 16ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, que, nos autos da ação cautelar ajuiza-
da por Sandro Soares de Faria, deferiu o pedido do
autor, para que o agravante fosse intimado a pagar o
débito no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais),
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tendo em vista que incurso em multa fixada anterior-
mente, por não ter exibido os extratos solicitados ou
comprovação da sua inexistência. 

O agravante alega que não fora possível localizar
os documentos requeridos pela parte autora e pelo Juízo,
embora todo o esforço desprendido. Acrescenta que a
ação não deve prosperar porque o autor não comprovou
os fatos alegados. 

O agravante pugnou pela concessão de efeito sus-
pensivo, ao argumento de que a decisão poderá lhe
causar lesão patrimonial grave e de difícil reparação,
visto que a exibição dos documentos não pode ser feita
sob cominação de multa. 

Às f. 155/156, foi deferida a formação do agravo
de instrumento, que foi recebido apenas no efeito devo-
lutivo. 

Prestadas informações, o Juiz singular manteve a
sua decisão. 

Intimado, o agravado apresentou contraminuta (f.
164/171), reiterando apontamentos e refutando os
argumentos da agravante, requerendo, ao final, a
manutenção da decisão. 

Esse é o relatório. 
Preliminar de ofício - despacho sem cunho

decisório - não conhecimento do recurso. 
Em análise apurada dos autos, verifica-se que a

irresignação do apelante não é contra uma decisão pro-
ferida pelo Juiz, mas sim contra um mero despacho que
tem a função de reafirmar uma decisão anteriormente
proferida. 

O referido despacho não tem o condão de decidir,
mas tão somente impulsionar o processo, uma vez que
determina o cumprimento de uma decisão já proferida.
Não se trata de uma decisão interlocutória, pois o mero
despacho não visa decidir qualquer questão incidente no
feito. 

Por se tratar de uma decisão que apenas impul-
siona o processo, esta é irrecorrível conforme dispõe art.
504 do CPC. 

Nesse sentido, são os acórdãos abaixo: 

Agravo de instrumento. Não cumprimento de liminar conce-
dida. Ausência de decisão interlocutória. Art. 162, § 2º, do
CPC. - Se o despacho impugnado apenas determina o
cumprimento de decisão anteriormente proferida referente
ao deferimento de pedido cautelar, não há que se falar em
decisão interlocutória, mas apenas em mero ato de impul-
sionamento do processo, que não traz qualquer resolução à
questão, não podendo ser combatida pela via do agravo de
instrumento. Afastando-se a decisão recorrida do disposto
no art. 162, § 2º, do CPC, é incabível a interposição do pre-
sente agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento
nº 2.0000.00.421249-5/000(1) - 5ª Câmara Cível - Rel.
Des. Armando Freire - j. em 30.10.2003.) 

Ação revisional. Mera reiteração de ordem. Matéria
preclusa. Agravo de instrumento. Exibição de documentos.
Impossibilidade de exibição não demonstrada. Pena coerciti-

va. Multa diária. Cumulação com a pena prevista no crime
de desobediência. Pessoa jurídica. Impossibilidade. - É
irrecorrível o pronunciamento judicial quanto à determi-
nação já definida por decisão anterior, a que se procura dar
cumprimento e efetividade. - A multa diária tem a finalidade
de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, podendo,
inclusive, ser aplicada independentemente do pedido da
parte, a teor do art. 461, § 4º, do CPC. - É descabida a
imposição de pena por crime de desobediência em incidente
exibitório, sob pena de ocorrência de bis in idem, já que para
o não cumprimento do comando é assegurada a sanção civil
consubstanciada na presunção de veracidade dos fatos,
imposta pelo art. 359 do CPC. - V.v.: - É descabida a
imposição de multa cominatória por haver, nesse caso, ônus
específico previsto para o descumprimento da determinação
de exibição, decorrente da presunção de veracidade pelo
descumprimento da ordem. (TJMG - Agravo de Instrumento
n° 1.0629.06.028044-9/001- 14ª Câmara Cível - Rel. Des.
Elias Camilo - j. em 17.01.2008.) 

Dessa feita, por ser a insurgência do agravante
contra um despacho sem cunho decisório, é que não
recebo o recurso. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES e
ELPÍDIO DONIZETTI. 

Súmula - NEGARAM SEGUIMENTO AO RECURSO.

. . .  

Responsabilidade civil - Serviços do extrajudicial
- Oficial registrador de imóveis -

Responsabilidade direta e subjetiva -
Personalidade e natureza jurídica da atividade -
Constituição da República, art. 236, § 1º - Leis

6.015, de 1973, e 8.935, de 1994 - Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Tribunal de Justiça - Princípio da legalidade -
Qualificação dos títulos - Abrangência e limite -
Escritura pública de compra e venda - Falsidade

material - Ausência de culpa do oficial re-
gistrador - Corretor de imóveis e mandatário do
alienante que se beneficia da fraude - Obrigação

de exação do negócio intermediado -
Responsabilidade civil configurada - Dever de

indenizar - Voto vencido

Ementa: Responsabilidade civil. Serviços do extrajudicial.
Oficial Registrador de Imóveis. Responsabilidade direta e
subjetiva. Personalidade e natureza jurídica da atividade.
Constituição da República, art. 236, § 1º. Leis 6.015, de
1973 e 8.935, de 1994. Precedentes do Supremo
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Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Princípio da legalidade. Qualificação dos títulos.
Abrangência e limite. Escritura pública de compra e
venda. Falsidade material. Ausência de culpa do Oficial
Registrador. Corretor de imóveis e mandatário do alie-
nante que se beneficia da fraude. Obrigação de exação
do negócio intermediado. Responsabilidade civil confi-
gurada. Dever de indenizar. Voto Vencido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00552255..0011..000044110077-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPoouussoo AAlleeggrree - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) JJoosséé LLuuiizz ddee

FFaarriiaa AAmmaarraall,, 22ooss)) MMaaííssee MMoorreeiirraa MMiirraannddaa ee oouuttrroo,, 33ºº))
JJoosséé TTaaddeeuu PPeerreeiirraa ddee CCaarrvvaallhhoo - AAppeellaaddooss:: JJoosséé LLuuiizz ddee
FFaarriiaa AAmmaarraall,, MMaaííssee MMoorreeiirraa MMiirraannddaa ee oouuttrroo,, JJoosséé
TTaaddeeuu PPeerreeiirraa ddee CCaarrvvaallhhoo,, AAnnttôônniioo JJoosséé ddee CCaassttrroo ee
oouuttrroo - LLiittiissccoonnssoorrtteess:: FFrraanncciissccoo RRaayymmuunnddoo,, AAddeemmaarr
FFiioorraanneellllii,, LLuuiizz IInnáácciioo RReeqquueejjoo ddoo AAmmaarraall,, BBeenneeddiittoo
WWeenncceessllaauu ddaa SSiillvvaa,, JJoosséé LLuuiizz ddee FFaarriiaa AAmmaarraall - RReellaattoorraa::
DDEESS..aa SSEELLMMAA MMAARRQQUUEESS - RReellaattoorr ppaarraa oo aaccóórrddããoo:: DDEESS..
MMAARRCCEELLOO RROODDRRIIGGUUEESS

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Selma Marques , na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REJEITAR PRELIMINAR DE CARÊNCIA
DE AÇÃO, DE OFÍCIO, DECLARAR A ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO LITISDENUNCIADO ADEMAR
FIORANELLI, DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECUR-
SO, JULGAR PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO AO TERCEIRO RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DO VOGAL, VENCIDA A RELATO-
RA, COM RECOMENDAÇÕES. 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2010. - Selma
Marques - Relatora vencida.  - Marcelo Rodrigues -
Relator para o acórdão. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Sessão do dia 30.09.2009.

DES.ª SELMA MARQUES - Cuida-se de apelações
interpostas contra a r. sentença de f. 465/472, que jul-
gou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada por Rita Silvério
Pereira de Castro e Antônio José de Castro contra José
Tadeu Pereira de Carvalho e outros, para

condenar os requeridos, bem como os denunciados, a in-
denizar, solidariamente, os autores pelos danos materiais
sofridos, no importe de R$26.540 (vinte e seis mil quinhen-
tos e quarenta reais), além dos danos morais fixados em
R$4.000,00 (quatro mil reais), os quais serão devidamente
corrigidos pela incidência dos juros legais (1% a.m.) a partir
da citação, sem prejuízo da correção monetária do período

pela Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça. Condeno,
ainda, os requeridos, bem como os denunciados, solidaria-
mente, ao pagamento das despesas processuais e ho-
norários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) do valor
da condenação, devidamente corrigidos. 

Às f. 474/486, apela Tabelionato de Registro de
Imóveis de Pouso Alegre, suscitando preliminar de carên-
cia de ação. No mérito, sustenta que agiu no exercício
regular de um direito que lhe atribuiu a lei. Alega que o
registro se revestiu de todos os componentes para a sua
validade, não havendo erro ou imperfeição na conduta
e no serviço dos registradores. 

Aduz que eventual ato ilícito se deu por quem falsi-
ficou a escritura pública, e não pelo registro. 

Por sua vez, f. 492/499, inconformados com a r.
sentença, recorrem Maíse Moreira Miranda Swerts e
outro, alegando que não podem ser condenados por
qualquer ato ilícito, uma vez que, caso tenham reco-
nhecido a firma, o fizeram em vista do sinal público que
possuía em cartório. Acrescentam, sustentando que não
se encontra nos autos a escritura falsa com a firma
reconhecida pela tabeliã ou seu substituto. 

Reafirmam que nenhuma responsabilidade cabe à
tabeliã ou ao seu substituto pelo ocorrido, e sim ao
denunciante que registrou escritura e emitiu a certidão de
propriedade do imóvel para os autores da ação. 

Em f. 501/504, apela José Tadeu de Pereira
Carvalho, sustentando que interveio no negócio de com-
pra e venda como corretor, não tendo qualquer respon-
sabilidade quanto à fraude. Acrescenta, alegando que
foi sob a presunção de veracidade do conteúdo do do-
cumento público que se lastreou para a segurança do
negócio jurídico. 

Conheço dos recursos, presentes seus pressupostos
de admissibilidade. 

Verifica-se dos autos que propuseram os autores
contra José Tadeu Pereira de Carvalho e outros ação de
indenização por danos morais e materiais, em virtude de
terem adquirido imóvel cuja escritura pública de compra
e venda teria sido falsificada. 

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes
os pedidos, o que gerou a insurgência dos apelantes. 

Irei analisar as apelações em conjunto, tendo em
vista as matérias levantadas. 

No caso em exame, nenhum dos apelantes se
insurge contra os valores definidos a título de danos
morais e materiais. Tentam se eximir do dever indeniza-
tório, todos baseados na ausência de responsabilidade. 

Inicialmente, passo à análise da preliminar de
carência de ação suscitada pelo primeiro apelante.
Sustenta que não tem personalidade jurídica, não
podendo compor o polo passivo da presente ação. 

Sem razão. 
Isso porque, resta claro, que na contestação de f.

102/110, o réu requereu a denunciação à lide do re-
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presentante do Tabelionato, legítimo para figurar no polo
passivo da presente ação. 

Cediço é que o Cartório de Registros Públicos não
tem personalidade jurídica e, consequentemente, capaci-
dade de ser parte em juízo, mas seus representantes, a
outro turno, detêm legitimidade para tanto. 

Sobre a responsabilidade dos oficiais cartorários,
dispõe o art. 28 da Lei nº 8.935/94: 

Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são
civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoal-
mente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem,
causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. 

Da mesma forma, a Lei 6.015/73, que regula os
registros públicos: 

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os ofi-
ciais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que,
pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indi-
carem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no
registro. 

Assim, rejeito a preliminar de carência de ação. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Rejeito. 

DES. MARCELO RODRIGUES - Não há dúvida que
o litisdenunciante não se houve com a melhor técnica
processual ao requerer a denunciação à lide “do
Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de
Pouso Alegre”. Todavia, dentro de uma percepção con-
temporânea do processo como ciência instrumental, a
meu aviso, essa preliminar não merece prosperar, pau-
tando-me para tanto especialmente na observação de
que a citação do litesdenunciado ocorreu, como não
poderia deixar de ser, na pessoa do titular daquela dele-
gação registral de nome José Luiz de Faria Amaral, bem
como do oficial registrador interino e substituto legal do
titular. Outra não é a dicção da Lei dos Notários e
Registradores que, em seus art. 3º e 28º, deixa absolu-
tamente claro que a delegação de tais serviços extrajudi-
ciais é feita em favor de uma pessoa natural. 

Concordo com a argumentação, segundo a qual o
cartório nada mais é do que um lugar, no caso, um local
de trabalho, assim como é também o Palácio da
Liberdade, o Palácio da Alvorada e o Palácio da Justiça,
aqui, da nossa Capital, por exemplo. 

Todavia a imperfeição técnica acima apontada
restou afastada, pois o ato processual praticado se deu
da forma correta, prevista na legislação em vigor. 

Nesse ensejo, gostaria apenas de dizer que há tam-
bém uma segunda impropriedade, segundo a qual não
existe no mundo jurídico brasileiro, tabelionato de re-
gistro de imóveis, o que há é o serviço de registro de
imóveis, restando esta figura jurídica para os serviços
notariais e de protesto, de acordo com a mesma Lei
8.935/94. 

Por último, recomendo à Turma Julgadora a fim de
corrigir o equívoco definitivamente que seja determinado
à Sr.ª Escrivã deste cartório a correção da autuação
deste recurso, substituindo, onde ali consta a expressão
“Tabelionato de Registro de Imóveis” pelo nome da pes-
soa natural que detém a titulariedade da respectiva de-
legação, ou seja, José Luiz de Faria Amaral. 

DES.ª SELMA MARQUES - Registro que aceito a
sugestão do Des. Vogal, recomendando ao cartório que
se faça a substituição do nome do 1º apelante, ali
consignado, pela pessoa física mencionada. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Também
estou de acordo. 

DES.ª SELMA MARQUES - Verifica-se dos autos
que os autores adquiriram imóvel descrito na inicial, por
meio de serviço de corretagem prestado pela imobiliária
Tadeu Imóveis. Questionaram ao corretor José Tadeu
Pereira e ao próprio Tabelionato de Registros de Imóveis
da Comarca de Pouso Alegre acerca da situação do
imóvel, tendo recebido resposta positiva de que não
constavam quaisquer ônus ou pendências sobre o imóvel
a ser vendido. 

Após procederem ao registro do imóvel, já pro-
movendo a limpa do terreno para a construção, foram
procurados pelo Sr. Roberto Carlos Rodrigues, que infor-
mou que era o proprietário do imóvel, apresentando,
para tanto, a devida escritura registrada. 

Nenhum dos apelantes contesta a falsidade da
escritura apresentada pelo vendedor do imóvel, João
Carlos Nunes, e atestada pela certidão de f. 66. 

Cumpre, portanto, analisar a responsabilidade de
cada um para o evento danoso. 

Em relação ao titular do cartório de registro de
imóveis, tenho que, conforme já analisado na preliminar
de carência de ação, detém legitimidade passiva para
figurar na presente ação. 

Oportuna é a lição do processualista, José Cretella
Júnior, a respeito do tema: 

Pela importância de que se revestem, as atividades dos
notários e dos oficiais do registro serão reguladas por lei,
respondendo civil e criminalmente por ilícitos praticados, no
desempenho dessas atividades, independentemente dos
danos causados. Se houver dano, dupla é a responsabili-
dade. (In Comentários à Constituição de 1988. Forense
Universitária, 1993, v. IX, nº 10, p. 4.616.) 

Nesse sentido, reiterada a jurisprudência deste
Tribunal: 

Oficial de registro - Responsabilidade objetiva - Dever de
indenizar - Lei 8.935/94. [...] Impõe-se aos oficiais de re-
gistro e notários o dever de indenizar os prejuízos causados
a terceiros, em decorrência do exercício de sua atividade ou
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dos atos de seus prepostos, por força da Lei 8.935/94 [...]
(TJMG, Ap. nº 1.0024.05.655994-1/001, 10ª CC, Rel.
Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, j. em
06.03.2007). 

No caso em exame, restou demonstrado que o ti-
tular do cartório não agiu de forma prudente ao emitir
certidão de f. 43, que deu ensejo à lavratura da escritu-
ra de f. 35. 

Com a certidão fornecida em f. 43, os autores ti-
nham motivos para acreditar que o real proprietário do
imóvel na época era o vendedor, João Carlos Nunes. 

Assim, foi realizado o negócio de compra e venda,
que provocou a emissão do documento de f. 34, sendo
que mais tarde os apelados foram surpreendidos com a
notícia de que Roberto Carlos Rodrigues era o ver-
dadeiro proprietário do imóvel por eles adquirido. 

Inafastável o erro ocorrido quando da emissão da
certidão que levou os autores a acreditarem que o imó-
vel objeto do negócio era realmente de propriedade do
Sr. José Carlos, vez que o responsável pelo cartório
deixou de atuar com a diligência necessária ao desem-
penho de suas funções, emitindo certidão que não era
condizente com a verdade em relação à propriedade do
imóvel, e a qual por seus dizeres, levou os autores a con-
cluírem o negócio. 

Constatada também a impropriedade da conduta
do cartório ao registrar a escritura de compra e venda de
imóvel cujo vendedor não era o seu proprietário, o que
poderia ser facilmente constatado através da análise da
matrícula do imóvel. 

Cumpre transcrever os arts. 227 e 236 da Lei
6.015/73: 

Art. 227. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve
estar matriculado no Livro nº 2 - Registro Geral - obedecido
o disposto no art. 176. 
[...]
Art. 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imó-
vel a que se referir esteja matriculado. 

Assim, tenho que restou patente a culpa do
primeiro apelante, bem como sua responsabilidade em
indenizar os autores, tanto pelos danos materiais quanto
pelos danos morais sofridos. 

Mesmo entendimento se dá em relação aos segun-
dos apelantes, titulares do cartório de notas. Ao reco-
nhecerem a firma de documento do vendedor, sem a ve-
rificação de seus pressupostos formais, incorreram em
manifesta ilegalidade, o que deflui o nexo entre seu ato
e os danos suportados pelos autores. 

Nesse sentido, a jurisprudência: 

Ementa: Indenizatória - Cartório de notas - Assinatura falsa -
Autenticação - Oficiais de registro e notários -
Responsabilidade objetiva - Dever de reparar - Dano moral
- Deferimento - Quantum - Critérios para fixação. - O dever
de indenizar encontra suas diretrizes no art. 159 do Código

Civil de 1916, cuja redação permaneceu praticamente inal-
terada pelo art. 186 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, o qual determina a todo aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direi-
to ou causar prejuízo a outrem o dever de reparar o dano.
O oficial cartorário que efetua a autenticação de assinatura
falsa contribui para a ocorrência de fraude, devendo respon-
der pelos danos morais daí advindos, independentemente de
caracterizar-se a culpa do mesmo, em decorrência da respon-
sabilidade objetiva definida no art. 22 da Lei nº 8.935/94, a
qual somente pode ser afastada se demonstrada culpa exclu-
siva da vítima pelo surgimento do evento. [...] (grifei) (TJMG,
Apelação Cível nº 1.0024.03.090248-0/001, 13ª Câmara
Cível, Des.ª Eulina do Carmo Almeida, julgado em
28.02.2008.) 

Não discrepa a lição trazida por Rui Stoco (Tratado
de responsabilidade civil. 5 ed. rev., atual. ampl. do livro
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001, p. 785), verbis: 

Preleciona Caio Mário da Silva Pereira que o Tabelião, ao
reconhecer uma firma (e o faz por semelhança), salvo nos
casos em que declara ter sido aposta a assinatura em sua
presença, responde por não existir o espécime em seus
arquivos, ou se ocorrer divergência entre a que consta do
documento e a registrada no cartão próprio. 

Dessa forma, tenho que também restou comprova-
da a responsabilidade dos oficiais de cartório de notas,
devendo, solidariamente aos demais, conforme decidido
na r. sentença, responder pelos danos causados aos
autores. 

Por fim, cumpre analisar a responsabilidade do
corretor de imóveis, ora terceiro apelante. 

Sustenta que interveio no negócio de compra e
venda como corretor, não tendo qualquer responsabili-
dade quanto à fraude. 

Sem razão. 
No caso em exame, a negociação foi intermediada

pelo corretor, atuando, inclusive, como procurador do
vendedor falsário, conforme se infere de escritura de f.
35. 

Citando novamente Rui Stoco (Tratado de respon-
sabilidade civil. 6 ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 669), assim trata a questão re-
ferente à responsabilidade do corretor de imóveis,
trazendo o art. 723 do CC: 

A partir de então o corretor de imóveis, pessoa física ou
jurídica, é co-responsável pela exação no negócio. A norma
invocada responsabiliza o intermediador por perdas e danos,
se não prestar ao cliente todos os esclarecimentos que
estiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco do
negócio e dessa conduta decorrer prejuízo. Significa, por
exemplo, que, se a venda por ele intermediada tiver sido feita
em fraude à execução, posto que o imóvel já não mais pode-
ria ser negociado, por pesar sobre ele penhora ou quando
da venda havia ação de execução e o bem fosse o único
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patrimônio possível de garantir a dívida, o corretor poderá
responder solidariamente com o vendedor se demonstrado
que, embora dispondo da informação, não prestou ao
cliente os esclarecimentos necessários e sua omissão tiver
sido a causa eficiente do prejuízo suportado.

Tenho que o corretor não foi prudente ao interme-
diar a famigerada venda em discussão. Tanto foi sua dis-
posição para celebração do negócio, conforme se verifi-
ca do relato prestado em juízo, f. 369/370 “foi avisado
por um amigo, o qual trabalhava na distribuição de frios
para o comércio de Pouso Alegre, no sentido de que
havia visto num determinado mercadinho um aviso de
que uma pessoa estava interessada em vender um ter-
reno; que foi passado para o depoente o telefone
daquele interessado na venda do terreno, sendo certo
que travou contrato com o mesmo que até marcaram o
dia para se encontrarem na imobiliária, o que se con-
cretizou [...]” que chegou a atuar como procurador do
vendedor. 

O próprio corretor admitiu em seu depoimento que
não conhecia o vendedor, ficando sabendo do interesse
da venda do imóvel através de um aviso colocado em
um “mercadinho”. Não obstante, repito, atuou como
representante legal do vendedor. 

Tentar se eximir da sua responsabilidade chega a
beirar as margens da má-fé. 

Comprovada, portanto, a sua desídia na interme-
diação, deverá, assim como os demais, responder pelo
evento danoso, conforme bem decidido na r. decisão sin-
gular. 

Pelo exposto, nego provimento às apelações, man-
tendo a decisão de 1º grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos. 

Custas recursais, pelos respectivos apelantes. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Sr.ª
Presidenta, neste caso, estou acompanhando o voto de
Vossa Excelência quanto à preliminar de ilegitimidade
passiva, que é objeto do cerne do mérito do recurso,
ressaltando que, no presente caso, a citação foi dirigida
aos oficiais do cartório, que compareceram aos autos,
outorgaram procuração, conforme o documento de fo-
lhas 118, não havendo, portanto, que se falar em ilegi-
timidade do denunciado à lide, no presente caso. 

DES. MARCELO RODRIGUES - Peço vista. 

Sessão do dia 18.11.2009.

DES. PRESIDENTE - Este feito veio adiado da
sessão do dia 30.09.09, a pedido do Desembargador
Vogal, após rejeitarem a preliminar de carência de ação
e negarem provimento a Relatora e o Revisor. 

DES. MARCELO RODRIGUES - Gostaria de rati-
ficar que esta preliminar já votei, afastando-a. 

Cuida-se de recursos de apelação aviados em
razão da sentença que julgou procedente em parte a
ação de indenização por danos morais e materiais
deflagrada por Rita Silvério Pereira de Castro e Antônio
José de Castro em face de José Tadeu Pereira de
Carvalho e Tadeu Imóveis que à lide denunciaram o
“Tabelionato de Registros de Imóveis e Hipotecas” (sic)
de Pouso Alegre, que, por sua vez, nas pessoas de José
Luiz de Faria Amaral e Luiz Inácio Requejo do Amaral,
denunciaram à lide Francisco Raymundo (Tabelião de
Notas e Protestos e Registrador de Imóveis, de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Barueri-SP),
além de Ademar Fioranelli (Tabelião interventor designa-
do do serviço acima referido), Benedito Venceslau da
Silva, Maíse Moreira Miranda Swerts e Luiz Alberto de
Miranda (os dois últimos tabeliães substitutos do 1º
Serviço Notarial de Pouso Alegre), todos nos autos qua-
lificados. 

A eminente Desembargadora Relatora em seu voto
negou provimento aos recursos, no que foi acompanha-
da pelo não menos eminente Desembargador Revisor. 

Antes, por unanimidade, esta Turma Julgadora
afastou a preliminar de carência de ação agitada pelo
“Tabelionato de Registros de Imóveis” (sic) de Pouso
Alegre, acolhendo, ainda, recomendação deste Vogal. 

Nessa condição (Vogal), pedi vista dos autos para
melhor exame de toda a matéria. 

Eis o meu voto. 
* Preliminar de ofício. 
* Ilegitimidade passiva ad causam do litisdenuncia-

do Ademar Fioranelli. 
Após meticuloso exame dos autos, trago à apre-

ciação de meus Pares preliminar de ofício no tocante a
matéria de ordem pública, pois relacionada está à pre-
sença (rectius: à falta) de pressuposto para o legítimo
exercício do direito de ação. 

No que concerne a Ademar Fionareli, denunciado
à lide pelos titular e substituto da delegação do Serviço
de Registro de Imóveis de Pouso Alegre em sua contes-
tação, na condição de Tabelião interventor no anexo
Serviço Notarial de Barueri-SP, destaco que, segundo
comprovado pelos documentos de f. 184 e 185-TJ, o
mesmo fora dispensado da função de interventor do
Tabelionato de Barueri-SP em 21.5.99, antes, portanto
da confecção da suposta escritura que ostenta a data de
18.10.99, sendo patente, a rigor, sua ilegitimidade pas-
siva ad causam para figurar na lide secundária neste
feito. 

Com efeito, além de nomeado pela Corregedoria-
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no exercício da função de interventor do referido
tabelionato, circunstância que, em princípio e por si só,
afastaria sua responsabilidade civil subjetiva no caso em
apreço, remanescendo apenas a responsabilidade civil
objetiva do poder delegante, no caso o Estado de São
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Paulo (cf. arts. 35, §1º, e 36, §1º, ambos da Lei 8.935,
1994); cumpre observar que o documento público de f.
185-TJ fez cessar o exercício da função em data anterior
à da confecção e falsificação material da pública forma. 

Assim orienta a doutrina: 

A legitimidade, portanto, está ligada a situação processual -
situação legitimante - cujas raízes estão no direito material.
Autor e réu são legitimados se inseridos na relação jurídica
que constitui o fundamento da pretensão. Essa situação,
segundo alguns, destaca-se daquela de direito material, cuja
existência ou não será determinada mediante juízo de méri-
to. A situação legitimante seria jurídico-processual, pois
emergente da simples afirmação no processo e equiparada,
para fins processuais, à situação de direito material com a
qual está conectada [...] 
Há legitimidade se entre as partes e o objeto do processo
existir relação de adequação, consubstanciada na possibili-
dade de o julgamento influir na sua esfera jurídica ou não.
Enquanto a noção de ‘parte’ está ligada exclusivamente à
relação processual, a de ‘parte legítima’ leva em conta a
situação substancial (BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
Em Efetividade e técnica processual. Edição de 2006, p.
281/282). 

Nesse contexto, constata-se que a relação jurídica
discutida nestes autos na denunciação da lide se refere
ao litisdenunciante e àquele que à época da confecção
da pública forma que originou o R-3 da matrícula
30.236 do SRI de Pouso Alegre era o titular da dele-
gação do Tabelionato de Notas de Barueri-SP. Assim,
decerto, nenhuma responsabilidade possui por atos pra-
ticados naquela delegação Ademar Fionareli após a ces-
sação das atividades para as quais foi nomeado inter-
ventor, o que, sem dúvida, lhe retira a capacidade de ser
parte na lide secundária aqui deflagrada. 

DES.ª SELMA MARQUES - Não tenho condição de
falar sobre isso agora, não. Já votei no mérito, já apre-
ciei todas as preliminares arguidas. 

Sessão do dia 14.01.2010. 

DES. PRESIDENTE - O julgamento deste feito foi
adiado na sessão do dia 18.11.09, a pedido da
Desembargadora Relatora, após rejeitarem preliminar de
carência de ação, votaram Relatora e Revisor negando
provimento, e o Vogal levantou preliminar de ilegitimi-
dade de Ademar Fioranelli. 

DES.ª SELMA MARQUES - Em sessão de julgamen-
to realizada em 18.11.2009, o eminente Des. Vogal,
Marcelo Rodrigues, suscitou, de ofício, preliminar de ile-
gitimidade passiva do litisdenunciado Ademar Fioranelli. 

Acompanho o entendimento do ilustre
Desembargador, uma vez que comprovado por docu-
mentos de f. 184/185 que o litisdenunciado não mais
respondia como tabelião interventor do Tabelionato de

Barueri/SP desde maio de 1999, sendo a escritura dis-
cutida nos presentes autos emitida em 18.10.99, não
detendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo
da presente ação. 

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do litisdenunciado Ademar Fioranelli. 

Com o acolhimento da presente preliminar, não
obstante, meu entendimento pela manutenção da sen-
tença, negando provimento aos três recursos interpostos,
deverá haver alteração da parte dispositiva, para que
haja a exclusão do litisdenunciado Ademar Fioranelli,
permanecendo a obrigação solidária dos demais. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Eu me colo-
co de acordo com esta preliminar, e a exclusão da parte
litisdenunciada indicada. 

DES. MARCELO RODRIGUES - Gostaria, primeira-
mente, de registrar que, nesta oportunidade, recebi
memorial subscrito pelos Drs. Narciso Orlandi Neto e
Hélio Lobo Júnior, em nome do apelado. 

* Mérito. 
Até a promulgação da Constituição da República

de 1988, os titulares e funcionários dos serviços extraju-
diciais eram considerados tanto pela doutrina, como
pela jurisprudência, como servidores públicos em sentido
amplo. 

Para regulamentar as atividades dos notários, dos
oficiais de registro e de seus prepostos, foi prevista pelo
constituinte de 1988 a elaboração de uma lei, consoante
o art. 236 da CR, que assim dispõe: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público. 
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabili-
dade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e
de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo
Poder Judiciário. 
§ 2º Lei Federal estabelecerá normais gerais para a fixação
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro. 
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende
de concurso público de provas e títulos, não se permitindo
que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concur-
so de provimento ou de remoção por mais de seis meses. 

Estabeleceu-se, então, a partir da Constituição em
vigor, polêmica sobre a natureza e alcance da privatiza-
ção no tocante à gestão dos serviços notariais e de re-
gistro, notadamente se os delegados desses serviços
eram ou não servidores públicos, alcançando as dis-
cussões, entre outros itens relevantes, sobre: i) respon-
sabilização objetiva ou subjetiva; ii) aposentadoria com-
pulsória por implemento de idade; e iii) sujeição aos
crimes que somente podem ser cometidos por funcionário
público.

Após intenso (para dizer o menos) processo legisla-
tivo, foi editada a Lei Federal 8.935, de 18.11.1994,
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que regulamentou o citado art. 236, dispondo sobre os
serviços notariais e de registro. Essa lei introduziu algu-
ma desvinculação estrutural desses serviços em relação
ao Poder Público, criando, a meu aviso, um novo estatu-
to para o notário e o registrador, com total liberdade no
gerenciamento financeiro e administrativo desses
serviços. 

Assim, ao cumprir determinação expressa no §1º
do art. 236 da CR, a Lei 8.935, de 1994, definiu a atua-
ção dos notários, dos oficiais de registro e de seus pre-
postos e fixou-lhes a responsabilidade civil e criminal: 

Lei 8.935, de 1994: 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na práti-
ca de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros
direito de regresso no caso de dolo ou culpa de prepostos. 
[...] 
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada,
aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes
contra a administração pública. 

Anteriormente, o art. 28 da Lei 6.015, de 1973 já
havia fixado a responsabilidade subjetiva dos oficiais
registradores. O seu texto vem sofrendo constantes
incursões legislativas, mas nenhuma alteração ocorreu
em relação ao regramento do referido artigo: 

Lei 6.015, de 1973: 

Art. 28. [...] os oficiais são civilmente responsáveis por todos
os prejuízos que, pessoalmente, ou por prepostos ou substi-
tutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos inte-
ressados no registro. 

Posteriormente, a Lei 9.492, de 1997, consagrou,
mediante o art. 38, a responsabilidade subjetiva dos
tabeliães de protesto de títulos, os quais são pessoal-
mente responsáveis por todos os prejuízos causados, por
dolo ou culpa, pelos substitutos designados ou
escreventes autorizados, assegurado o direito de regresso:

Lei 9.492, de 1997: 

Art. 38. Os tabeliães de protesto de títulos são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa
ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Afirmar que o art. 22 da Lei 8.935, de 1994,
elegeu a responsabilidade objetiva dos notários e re-
gistradores, após a análise conjunta da legislação cita-
da, é afrontar o princípio da isonomia. Na verdade, o
art. 22 da Lei 8.935 regulou a responsabilidade subjeti-
va, porém direta, frise-se, desses titulares e, assim
dispondo, inovou, mas apenas para atribuir legitimação
extraordinária a esses profissionais, ou seja, para que
eles figurem no polo passivo das ações indenizatórias
demandadas por terceiros, lesados por atos praticados
nos respectivos serviços, por seus prepostos. Essa norma

assegura-lhes a denunciação da lide aos presumíveis
causadores do dano, mediante perquirição do elemento
subjetivo configurado no dolo ou na culpa. 

Lado outro, não se aplica aos notários e re-
gistradores o preceito contido no art. 37, § 6º, da CR,
exatamente por não se tratar a atividade por eles desem-
penhada de serviço público de ordem material da
Administração direta ou indireta. Trata-se de atividade
pública atípica, com regramento próprio. Isso é tão cor-
reto que o § 1º do art. 236 da Constituição da República
remeteu à lei ordinária a regulação da disciplina e da
responsabilidade civil e criminal. Por isso, uma das
razões da Lei 8.935, de 1994. 

Outra fosse a intenção do legislador constituinte,
não consignaria expressamente no art. 236 da CR o
seguinte parágrafo: 

Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus
prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário (grifei). 

Nesse sentido, também invoco o abalizado pensa-
mento do Desembargador e ex-Corregedor-Geral de
Justiça gaúcho Décio Erpen, para quem, perfilhando-se
a outros nomes de peso: 

O texto constitucional deixa claro que o regime jurídico da
responsabilidade não é similar às pessoas jurídicas do direi-
to público ou privado. 
O princípio normativo que rege a responsabilidade da
Administração Pública, contido no art. 37,§ 6, da CF , que
prevê dupla hipótese: a) - a responsabilidade objetiva da
Administração, adotada a teoria do risco social, e; b) - a
responsabilidade subjetiva de seus agentes, assegurado o
direito de regresso. 
A teoria do risco, inserida na Carta de 67, encontrou funda-
mento no princípio do equilíbrio econômico e patrimonial,
inspirado na idéia da igualdade dos cidadãos perante os
encargos públicos. A culpa administrativa decorre da falta
anônima do serviço, independente da perquirição da falta do
agente. Isso acontece, ou por equívoco na programação, ou
pelo mau funcionamento, ou pelo não-funcionamento, ou
pelo tardio funcionamento do serviço. 
Prefiro sintetizar a abrangência da responsabilidade, para
dizer que ela existe por deficiência, - a) - na programação
dos serviços; b) ou em sua execução. 
Hoje, a tese que sustenta a responsabilidade da
Administração não merece maiores perquirições diante da
clareza do texto. Não há margem para interpretações outras. 
No plano da legislação ordinária e restrito à responsabili-
dade dos Notários e Registradores, invoco o art. 22 da Lei
8.935/94, que tem a seguinte redação: 
‘Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na práti-
ca de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros
direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.’ 
O menos avisado pode sustentar que o legislador, ao definir
a responsabilidade do Oficial ou Tabelião, teria adotado a
responsabilidade objetiva; já no direito de regresso, aí sim,
só seria possível na eventualidade da responsabilidade sub-
jetiva do preposto. 

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 266



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009 267

Tal premissa não é correta porque prevê a prática de atos de
parte do titular e dos prepostos, igualando-os, o que não
ocorre no art. 37, § 6º, da CF. Ademais, alude expressa-
mente ‘[...] na prática de atos próprios da serventia’, supon-
do, indiscutivelmente, atos equivocados omissivos ou comis-
sivos. A previsão expressa do direito de regresso seria per-
feitamente dispensável e adviria da regra geral do regime da
responsabilidade que o sistema jurídico adota. No caso de
responsabilidade das pessoas de direito público, atribui-se
diretamente à Administração, pela teoria da responsabili-
dade objetiva e o direito de regresso no caso de dolo ou
culpa. O mesmo princípio não se aplica, pois, aos notários
e registradores. 
Não consigo encontrar supedâneo jurídico para responsabi-
lizar o notário ou o registrador, que agiu rigorosamente den-
tro do estrito dever legal, em cumprindo a lei ou ato norma-
tivo superior, e se seu ato vier a causar prejuízo a outrem. Ele
não responde pelas falhas do sistema que ele não erigiu.
Quando ele assumiu sua função, prestou juramento de
cumprir a lei e as normas emanadas por seus superiores.
Pelo seu fiel cumprimento não pode responder por eventual
lesão causada a outrem. A prevalecer a tese da responsabi-
lidade objetiva da atividade, chegaríamos a este extremo.
Deve-se perquirir, caso a caso, se a falha adveio em razão
do mau desempenho ou da falta de cuidados. Isso importa
em presumir o dolo ou a culpa (imperícia, imprudência ou
negligência). E, quando se aplica a responsabilidade objeti-
va, tal exame inexiste. 
Como na responsabilidade objetiva não se analisa, para fins
de incidência, se houve má programação ou má execução
dos serviços, os Notários e Registradores, no caso de ausên-
cia do elemento subjetivo na fase de execução, seriam
responsabilizados pela má programação dos serviços, e na
qual não intervieram. E, para qualificar os serviços, o único
vetor é a lei (por extensão os atos normativos que se inspi-
ram nela). Se proclamarmos que inexiste responsabilidade
pelas falhas do sistema, mas somente pela má execução da
atividade, estaremos afastando a teoria objetiva (ou do
risco). (Em Da responsabilidade civil e do limite de idade
para aposentadoria compulsória dos notários e re-
gistradores, IRIB, Porto Alegre, 7 de julho de l999). 

Ademais, tem-se que o § 6º do art. 37 da CR se
aplica apenas e tão somente às pessoas jurídicas, de
direito público ou privado. E, nesse aspecto, sabemos
todos que o serviço extrajudicial, as delegações de que
cuidam as Leis 8.935, 6.015 e 9.492, não são pessoas
jurídicas e a elas não se equiparam. Não se trata de
empresa. A afirmação torna-se inequívoca pela análise
da relação jurídica existente entre o titular do serviço e o
Estado ou mesmo porque sua organização é regulada
por lei e os serviços prestados ficam sujeitos ao controle
e fiscalização do Poder Judiciário. Ainda, o Serviço (ou
“Cartório”) não tem capacidade processual, não tem
patrimônio, não tem personalidade jurídica (trata-se
apenas de um lugar, local de trabalho), a qual só se
adquire com o registro dos atos constitutivos na Junta
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, de
acordo com o Código Civil (arts. 44 e 45). A esse
propósito, chamo atenção que a letra h, item 1 da Guia
do Contribuinte - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

- CNPJ adverte: serviços notariais e registrais não são
caracterizados como pessoa jurídica. 

É certo que a consciência jurídico-social conduz à
evolução do ordenamento jurídico para a adoção da
responsabilidade sem culpa, todavia não se pode igno-
rar também que estamos ainda um pouco longe da
chamada socialização dos encargos como tutela integral
e meio de estabelecer o equilíbrio e a isonomia entre os
direitos contrapostos. 

Lembra, a respeito, Rui Stoco: 

A responsabilidade civil do Estado sustenta-se na teoria obje-
tiva ou sem culpa, por expressa revisão da Constituição da
República e, com relação aos direitos do consumidor -
expressos no Código de Defesa do Consumidor -, prevalece
a responsabilidade objetiva. Do que se conclui que a respon-
sabilidade sem culpa e decorrente de ato lícito do agente
causador do dano encontra guarida em nosso Direito ape-
nas quando decorra de autorização expressa em lei. 
A teoria da responsabilidade civil funda-se e ancora-se na
teoria da culpa (CC, 159), como antes afirmado, impondo-
se a reparação quando a lesão decorra do ato ilícito. 
O ato ilícito, por sua vez, tem como atributos caracteri-
zadores a antijuridicidade e a culpabilidade, ou seja, traduz
ação ou omissão contra a lei, intencional (dolo) ou culposa. 
Desse modo, apenas quando a lei expressamente preveja a
possibilidade da responsabilização objetiva, com fundamen-
to na teoria do risco, é que se poderá admitir a indenização
do dano decorrente de ato lícito. (STOCO, Rui.
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial:
doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: RT, 1977, p. 70
e 405). 

Acrescenta o mesmo articulista: 

Não se estabeleceu a responsabilidade objetiva dos notários
e registradores. Apenas e tão-somente estabeleceu-se uma
cadeia de direitos de regresso, de modo que, condenado o
Estado, exsurge a obrigação de exigir do titular da serventia
aquilo que pagou. Como, ao contrário do titular, os demais
funcionários ou prepostos do cartório submetem-se ao
regime privado, assegurou-se àquele o direito de regresso
contra o funcionário causador direto do dano a terceiro, e
nada mais [...]. Do que se conclui que o citado art. 22 da lei
em comento harmoniza-se com a Carta Magna que a pre-
cede e, portanto, como não poderia deixar de ser, acolheu,
à sua imagem, a teoria da responsabilidade subjetiva ou
com culpa dos agentes da Administração Pública quando,
nessa qualidade, causarem danos a terceiros [...]. Em
resumo, segundo as considerações acima expendidas,
podemos concluir que: 
a) Os Notários e Registradores, titulares de serventias extra-
judiciais, sob a vigência da Lei 8.935/94, devem ser consi-
derados ‘agentes públicos’, equiparados, pois, aos servi-
dores públicos típicos; 
b) O Poder Público responderá objetivamente pelos danos
que os titulares das serventias extrajudiciais, enumerados no
art. 5º da Lei 8.935/94, ou seus prepostos, nessa qualidade,
causarem a terceiros; 
c) Nos termos do art. 22 dessa Lei e do § 6º do art. 37 da
CF/88, os Notários e Registradores responderão, por via de
regresso, perante o Poder Público, pelos danos que eles e
seus prepostos causarem a terceiros, nos casos de dolo ou

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 267



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 57-298, abr./jun. 2009268

culpa, assegurando-se-lhes o direito de ação regressiva em
face do funcionário causador direito do prejuízo; 
d) Nada impede, contudo, que o prejudicado ajuíze a ação
direitamente contra o titular do Cartório, desde que se
disponha a provar-lhe a culpa (lato sensu), posto que, con-
tra o Estado, tal seria dispensado, bastando a demonstração
do nexo de causalidade e do dano [...] (Da Responsabilidade
Civil dos Notários e Registradores, artigo publicado na
revista Coad - Seleções Jurídicas, 08/95, p. 31/39). 

Tem-se, então, sem dúvida, que o titular da dele-
gação do extrajudicial responde civil e criminalmente
pelos danos que, por culpa ou dolo, causar a terceiros,
podendo ser demandado diretamente ou não. 

Não se pode olvidar, contudo, que a Lei 8.935, de
18.11.1994, que regulamenta o art. 236 da CF, disciplinou
a responsabilidade civil e criminal dos Notários, Oficiais de
Registro, Tabeliães e de seus prepostos [...]. Por essa regula-
mentação, o Estado responde pelos danos que esses
notários, oficiais e seus prepostos, nessa qualidade,
causarem a terceiros [...]. Se a ação se voltar contra a pes-
soa natural do delegatário por força de exercício do direito
de regresso por parte da Fazenda Pública ou por ação dire-
ta do lesado, ou contra o empregado do Serviço, causador
imediato do dano a terceiro, por força do direito de regres-
so exercido pelo titular do cartório, só por dolo ou culpa se
poderá responsabilizá-los. (Rui Stoco, op. cit., p. 70 e 405.) 

Nesse descortino, com a devida e necessária vênia
dos eminentes Relatora e Revisor, não há que se falar em
responsabilidade civil objetiva no caso em tela, na medi-
da em que a litisdenunciação foi deflagrada não em face
do Estado que delegou a atividade do Serviço de
Registro de Imóveis de Pouso Alegre (cf. f. 104-105, 116
e 117-TJ), mas sim, diversamente, perante o próprio titu-
lar dessa delegação, como pessoa natural, conforme
inclusive confirmado por esta Turma Julgadora ao afas-
tar a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva do “Tabelionato de Registro de Imóveis de Pouso
Alegre” (sic). 

É o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça que pacificaram tal entendimento (RE
116662-PR, RE 99214-RJ, RE 209354 AGR/PR, REsp
481939, REsp 2002/0166408-4, etc.). 

Nessas circunstâncias, imperioso, por suposto, pro-
ceder à análise dos elementos que, referidos como
essenciais, informam a etiologia da responsabilidade
civil subjetiva, pois, com a devida e necessária vênia,
não possui tal responsabilidade índole objetiva. 

Os arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002 pre-
vêem, basicamente, que aquele que comete ato ilícito
fica obrigado a reparar o dano. Assim o fazia igualmente
o Código de 1916 (art. 159). Mas, para que se reco-
nheça esse dever indenizatório, é necessária a concor-
rência de três fatores: ato ilícito nas modalidades culposa
(imprudência, imperícia ou negligência) ou dolosa, dano

e nexo de causalidade. E, neste contexto, o ato ilícito
subjetivo caracterizado como imperativo categórico e de
onde se extrai o elemento culpa para aferir sobre a in-
denização ou não do dano, de fato, não se mostrou evi-
denciado no caso dos autos. 

Veja-se. 
A certidão de f. 43-TJ atesta, pura e simplesmente,

uma verdade formal constante do livro de registro de nº
2. Com efeito, consta da matrícula 30.236 que o imóvel
a que diz respeito foi adquirido por João Carlos Nunes,
ali qualificado, com base em traslado de pública forma
lavrada em Notas do Tabelionato de Barueri-SP em data
de 18.10.99, observados os princípios normativos que
informam os registros públicos. 

Lado outro, analisando-se a escritura pública que
encerra a alienação do bem imóvel de João Carlos
Nunes aos autores, aqui apelados (f. 35 e 35-v.-TJ), con-
clui-se também que se trata de título formalmente per-
feito, sem qualquer mácula aparente e que ostenta todos
os requisitos legais extrínsecos de validade. E, segundo
consta, ao menos não há qualquer informação em sen-
tido contrário nos autos, restaram devidamente observa-
dos no processo de registro desse título os princípios
públicos da continuidade e especialidade, base sobre a
qual se apoia a confiança da população no sistema. 

Note-se que, no exercício da função qualificadora
- poder atribuído e, ao mesmo tempo, dever imposto por
lei -, compete ao registrador formular exigências frente a
títulos irregulares, incluindo os judiciais (arts. 198 e 225
da Lei 6.015, de 1973), examinando-os à luz dos princí-
pios normativos do registro público, notadamente se
atendem às exigências legais quanto aos requisitos para
a enunciação matricial do imóvel e ou para assento
registral (art. 176 da mesma lei), ou se contém ocorrên-
cias que alterem os registros (art. 246, idem), além das
imposições decorrentes das legislações tributária e pre-
videnciária. E, além das nulidades absolutas de direito,
é só.

O exame formal dos títulos se circunscreve, em li-
nhas gerais, aos planos da legalidade das formas
extrínsecas e da validade, própria dos negócios jurídicos,
e à concordância de seu conteúdo com os assentos re-
gistrais, cabendo ao registrador examiná-los à luz dos
princípios normativos dos registros públicos, bem como
das imposições das legislações tributária e previden-
ciária, sob pena de responsabilidade civil, criminal e fun-
cional. Nada mais. 

É o insubstituível Afrânio de Carvalho quem, a
respeito, ensina: 

O exame da legalidade do título recai, portanto, quer sobre
o aspecto de sua aptidão para mudar o direito real, inclusive
o seu relacionamento com o registro, quer sobre o aspecto
da idoneidade da sua forma extrínseca. Como a legalidade
é aferida em vista tão-somente do que o título mostra em sua
face, a passagem pelo exame não impede que às vezes ele
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se revele mais tarde um sepulcro caiado devido à presença
de vícios internos, invisíveis ou imperceptíveis à simples
inspeção ou leitura do documento (em Registro de imóveis.
4. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 231, 1997). 

Cogita-se que os requisitos legais extrínsecos foram
preenchidos pelo traslado do Serviço Notarial de
Barueri-SP, através do qual se operou a mutação jurídi-
co-real em nome de João Carlos Nunes (R.-3- mat.
30.236). Em reforço a essa assertiva, destaco a certidão
da matrícula do imóvel (f. 83/84-TJ), que preserva a con-
tinuidade formal da cadeia dominial e cumpre com a
especialização objetiva e subjetiva. Frise-se que sequer
cópia desse traslado há nos autos. Como se sabe, trata
o traslado da primeira cópia, integral e fiel da escritura
pública, extraída com a mesma data. Admite meio repro-
gráfico, certificando-se a fidelidade da cópia ao original
(Dec.-lei 2.148, de 25.4.1940, art. 2º c/c art. 365 do
CPC). E, como tal, após registrado, é devolvido ao apre-
sentante e interessado no registro (art. 193 da Lei 6.015,
de 1973) (apenas o título de origem particular fica
arquivado no serviço de registro de imóveis: art. 194 da
Lei 6.015, de 1973) , no caso concreto exatamente a
pessoa de João Carlos Nunes (qualificação e endereço
completos constam às f. 40 e 45-TJ), a qual, por sinal,
estranhamente não foi incluída nem na demanda princi-
pal, nem nas secundárias. Não é lógico, nem razoável,
exigir do registrador - assim como não se exige do ma-
gistrado - expertise e dever funcional para avaliar e
detectar falsidade. E, mesmo quanto à falsidade mate-
rial, que consiste, no conceito de Manzini “na dolosa imi-
tação operada mediante a formação total ou parcial de
um documento falso ou com a alteração de um ver-
dadeiro” (Tratt. di dir. penale, vol. VI, n. 2.091, p. 406,
ed. 1935), em muitos casos, quando bem elaborada,
foge ao conhecimento comum, mesmo do profissional
do Direito, sua constatação de plano. Nesse ponto,
cumpre destacar que a falsidade, via de regra, é causa
estranha à atividade do registrador, pois a ele não se
atribui o dever de qualificar as partes e velar para que
sejam quem realmente dizem e demonstrem quem são.
Essa já é função do tabelião de notas e mesmo de quem
recebe para intermediar e aproximar os interessados na
compra e venda. 

Daí por que não prospera exigir do registrador,
algo denominado como “dever especial de vigilância na
produção falsa”, já que a lei, por óbvio, não lhe comina
tal responsabilidade. 

À guisa de ilustração - pois o entendimento a
respeito é absolutamente predominante na jurisprudên-
cia nacional -, o Conselho Superior da Magistratura do
TJSP de há muito assentou orientação no sentido de que
o exame formal que precede à qualificação registrária

circunscreve-se, em linhas gerais, ao plano da legali-
dade das formas extrínsecas dos títulos e documentos
exibidos e ainda ao plano da validade, próprio dos
negócios jurídicos, e à concordância de seu conteúdo
com os assentos registrais, acaso existentes, não se
referindo tal exame “aos elementos internos do contrato
(vícios de vontade e condições intrínsecas)” (RDI
06/113). 

Lembro que o princípio da legalidade (arts. 5º, II, e
37, caput, da CR, c/c arts. 156 e 198 da Lei 6.015,
1973) é sim fruto da submissão do Estado de Direito à
lei, mas, antes, é o fundamento que o qualifica e lhe dá
identidade própria. É proposição básica, fundamental e
elemento essencial da comunidade. Orienta o compor-
tamento e a atuação de todas as pessoas, órgãos e enti-
dades, públicas e privadas, o que inclui, naturalmente, a
Administração Pública, que só pode ser exercida na con-
formidade da lei [...] Nem mais, nem menos. 

Nestes termos, 

O princípio da legalidade impõe que o agente público
observe, fielmente, todos os requisitos expressos na lei como
da essência do ato vinculado. O seu poder administrativo
restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, mas de o
praticar com todas as minúcias especificadas na lei.
Omitindo-as ou diversificando-as na sua substância, nos
motivos, na finalidade, no tempo, na forma ou no modo
indicados, o ato é inválido (MEIRELLES, Hely L. Direito admi-
nistrativo brasileiro, p. 78 e 96). 

No tocante ao oficial registrador, na condição de
delegatário de atividade pública, é patente que fica
sujeito ao princípio da legalidade no exercício de todas
as suas funções na medida em que sua atuação está
inserida no âmbito da administração pública de interes-
ses privados, submetendo-se às normas de ordem públi-
ca que lhe atribuem poderes e impõem deveres. E é essa
mesma norma legal que atribui e delimita as funções do
registrador imobiliário, fixando a sua atribuição em
razão da matéria e da circunscrição territorial em que
atua. 

A esse respeito, salutar verificar o que dizem os art.
12 e 30 (I a XIV) da Lei 8.935, de 1994. 

E, no que concerne ao oficial registrador de Pouso
Alegre, subsumindo a norma ao caso concreto, não se
extrai o pressuposto da culpa em nenhuma de suas
modalidades (menos ainda o dolo), desfigurando o
suposto ato ilícito e, por consequência, o dever de in-
denizar, por absoluta inexistência do nexo de causali-
dade. Pois, mesmo que haja culpa e dano, não existe a
obrigação de reparar se entre ambos não se estabelecer
a relação causal. E tal prova, sublinhe-se, é do autor ou
do litisdenunciante que aqui não cumpriram produzi-la. 

Assim, imperioso reconhecer a improcedência da
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denunciação da lide formulada por Tadeu Imóveis e José
Tadeu Pereira de Carvalho em face, na verdade, dos
responsáveis da delegação do Serviço de Registro de
Imóveis de Pouso Alegre, José Luiz de Faria Amaral e Luiz
Inácio Requejo do Amaral, restando prejudicadas as
denunciações sucessivas de Maíse Moreira Miranda
Swerts, Luiz Alberto de Miranda, Francisco Raymundo e
Ademar Fionarelli, pela ordem, bem como o recurso de
apelação de f. 492/499-TJ. 

Forte em tais fundamentos, dou provimento ao
recurso de f. 474/486-TJ e julgo, por consequência,
prejudicado o recurso de f. 492/499-TJ. 

No tocante ao recurso de José Tadeu de Pereira
Carvalho (f. 501/504-TJ), outra é a conclusão a que
cheguei. 

Conforme inequivocamente apurado, a pública
forma supostamente lavrada em Notas do Tabelionato
de Barueri-SP, em data indicada de 18.10.99, através da
qual se deu a alienação do imóvel situado no lote 16,
quadra 11, do loteamento denominado “Nova Pouso
Alegre”, na Rua Anísio de Paiva, 133, Pouso Alegre-MG,
em nome de João Carlos Nunes, inexistiu, daí decorren-
do que o seu traslado é falso (cf. f. 66 e 177-TJ), geran-
do tal título, nulo de pleno direito, dois registros igual-
mente nulos de pleno direito - R-3 e R-4 da matrícula 30.
236 do SRI de Pouso Alegre -, ainda que por circunstân-
cias estranhas à atividade - e responsabilidade - do re-
gistrador. 

Conforme se infere dos autos, fato inclusive desta-
cado no voto da em. Desembargadora Relatora, a nego-
ciação que culminou na aquisição do imóvel pelos
autores, aqui apelados, foi não só intermediada pelo
corretor, ora apelante, mas alcançada, sobretudo, com
sua destacada atuação como procurador do alienante
falsário (cf. f. 35 e 35-v.-TJ). 

O corretor de imóveis, por si só, já assume respon-
sabilidade pela exação do negócio que intermedeia (art.
723 CC). Essa responsabilidade aumenta quando se
traveste de procurador de suposto alienante domiciliado
em outro Estado da Federação, a quem anteriormente
não conhecia e, desprovido de maiores cautelas, assume
tratar-se da pessoa que dizia ser. Foi além o aqui
apelante do que se exige e é usual em sua atividade
profissional; e, ao fazê-lo, assumiu o risco de garantir
que o mandante fosse realmente quem dizia ser. 

Note-se que a falsidade aqui constatada se origi-
nou em título inexistente, ou seja, sequer o livro de notas
em que anunciada a pública forma de compra e venda
que origem deu ao R-3 da matrícula 30.236 existia (cf.
certidão de f. 66 e 177-TJ). Essa diligência, buscada pela
outra vítima da fraude, Roberto Carlos Rodrigues (R.-2-
30.236), segundo consta dos autos, não foi tomada pelo
aqui apelante. Daí resulta que tal omissão ou negligên-
cia aumentou seu risco, especialmente na condição de
mandatário de quem antes não conhecia e não buscou
informar-se quem era o mandante, por ele voluntaria-
mente assumida. 

Observadas a ação e a omissão culposas, o dano
e o liame de causalidade que os cercam, tenho por con-
figurada sua responsabilidade civil, razão pela qual nego
provimento a esse recurso. 

Por último, como necessária e indispensável
providência profilática, atento a que, por expressa dis-
posição legal, “O registro, enquanto não cancelado,
produz todos os efeitos legais ainda que, por outra
maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido” (art. 252 da Lei 6.015, de 1973),
a fim de eliminar germe de futuras demandas e o faço
com respaldo no disposto no art. 214 da Lei dos
Registros Públicos, de sorte que se trata de registro nulo
de pleno direito (nulidade absoluta), determino a expe-
dição de mandado de averbação para cancelamento
dos R-3 e R-4 da matrícula 30.236 do Serviço de
Registro de Imóveis de Pouso Alegre (nulidade do título
causal, decorrendo, de forma oblíqua, a nulidade do seu
respectivo registro, que não é atingido diretamente, mas
sim como consequência da invalidação do título que lhe
serviu de fundamento). 

Em relação aos apelantes José Luiz de Faria Amaral
e Luiz Inácio Requejo do Amaral, inverto os ônus da
sucumbência, respondendo ainda os mesmos pelas cus-
tas do processo e honorários advocatícios de sucumbên-
cia, que fixo em 10% sobre o valor da condenação rela-
tivamente às partes da demanda secundária. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Agradeço o
memorial a mim encaminhado pelos advogados do
apelado. 

Sr.ª Presidente, pela ordem. 
Procedi, hoje, à devolução dos autos, movido,

inclusive, pela remessa do voto do Desembargador
Marcelo Rodrigues, no trato do mérito. 

Debrucei-me, esta semana, novamente, sobre todo
o teor deste processo e, muito embora, tenha adiantado
o meu voto sobre o mérito, na sessão anterior, acom-
panhando Vossa Excelência, eu gostaria de pedir vênia a
Vossa Excelência e, também, ao Desembargador
Marcelo Rodrigues, para me reposicionar com relação
ao voto de mérito que proferi na sessão anterior e aderir,
integralmente, ao voto do Desembargador Marcelo
Rodrigues. 

Procedi à leitura didática de Sua Excelência, que
sempre teve afeto a esta matéria, mas, sob a ótica, tam-
bém, do Direito Privado, em que se baseou a pretensão
inicial do processo, demovi-me dos argumentos e da
convicção anterior e gostaria, então, de me reposicionar,
adotando a decisão integral do voto do Desembargador
Marcelo Rodrigues, inclusive quanto ao mérito, nas con-
denações e nos direcionamentos das condenações que
propôs Vossa Excelência. 

Com isso, peço vênia para rogar a Vossa
Excelência as mais respeitosas vênias, mas, para me
reposicionar e aderir ao voto do Desembargador
Marcelo Rodrigues. 
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DES.ª SELMA MARQUES - Mantenho a minha
posição do mérito, que é negar provimento, e aceito a
sugestão do eminente Des. Vogal, assim, como fez o
eminente Des. Revisor.      

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR DE CARÊNCIA
DE AÇÃO, DE OFÍCIO, DECLARARAM A ILEGITIMI-
DADE PASSIVA AD CAUSAM DO LITISDENUNCIADO
ADEMAR FIORANELLI; DERAM PROVIMENTO AO
PRIMEIRO RECURSO; JULGARAM PREJUDICADO O
SEGUNDO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO AO
TERCEIRO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO
VOGAL, VENCIDA A RELATORA, COM
RECOMENDAÇÕES. 

. . .

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS -
Presentes os pressupostos próprios exigidos, conheço do
recurso. 

Cuidam os autos de ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do
Município de Ouro Fino, do Prefeito Municipal local, Sr.
Luiz Carlos Maciel, e da empresa Gazeta Ouro Fino
Ltda., em que o autor argumenta que, por ocasião da
Licitação nº 19/2005, modalidade Convite nº 14/2005,
restou frustrado o disposto nos arts. 22, § 3º, e 41,
ambos da Lei nº 8.666/93, além dos princípios da lici-
tação, da legalidade, da vinculação ao instrumento con-
vocatório, da competitividade e do formalismo procedi-
mental, estes constitucionalmente previstos. 

Isso, segundo a tese ministerial, porque, para dar
ares de legalidade ao procedimento, a Administração
pública municipal expediu carta convite a 3 (três) empre-
sas, sendo que apenas 2 (duas) delas ourofinenses, de
modo que a terceira convidada, por ser de grande porte
e estar sediada em São Paulo/SP, no caso a empresa
Folha da Manhã S.A., “proprietária dos jornais Folha de
São Paulo e Agora São Paulo” (f. 04), obviamente não
iria “se interessar em participar de tal licitação”, até
porque “seu objeto é a ‘prestação de serviços de atos ofi-
ciais do Governo de Ouro Fino em jornal de circulação
local ou regional’” (f. 05), como exigido pelo art. 102 da
LOM. 

A meu ver, sem qualquer razão o recorrente. 
Licitação, segundo a sempre oportuna lição de

Celso Antônio Bandeira de Mello, é

o procedimento administrativo através do qual a pessoa ou
ente juridicamente obrigado seleciona, em razão de critérios
previamente estabelecidos, de interessados que tenham
atendido à sua convocação, a proposta mais vantajosa para
o contrato ou ato de seu interesse (in Curso de direito admi-
nistrativo. 21. ed. São Paulo. Malheiros, 2006, p. 503). 

Entre nós, a Lei nº 8.666/93 se presta a regular
esse procedimento e, para tanto, já em seu art. 1°, pará-
grafo único, estatui que suas normas se aplicam aos três
Poderes e que a ela estão sujeitos os órgãos da adminis-
tração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fun-
dações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios; e também Câmara de Vereadores,
Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados
Federais, Senado Federal; entidades do Poder Judiciário
e Tribunal de Contas. 

Cabe realçar, ainda, que o processo de licitação
deve seguir, fidedignamente, tanto os princípios previstos
no art. 37 da CF quanto aqueles específicos elencados
no art. 3º da lei de regência. 

Ação civil pública - Licitação - Convite - Critérios
- Número mínimo de convidados -

Preenchimento - Regularidade do procedimento
administrativo

Ementa: A Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações - não
exige, em seu art. 22, III, § 3º, que o mínimo de 3 (três)
concorrentes a serem convidados para a licitação sejam
locais ou regionais. 

- É preciso refutar o entendimento de que, pelo só fato
de ter o dinheiro saído dos cofres públicos, este foi lesa-
do, pois, na realidade, o que representa prejuízo, dano
à Administração Pública, é o pagamento de preço supe-
rior ao de mercado, e não o pagamento de preço justo
por serviço efetivamente prestado. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00446600..0066..002211885544-88//000066 -
CCoommaarrccaa ddee OOuurroo FFiinnoo - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass ddee GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss:: MMuunniiccííppiioo ddee
OOuurroo FFiinnoo;; LLuuiizz CCaarrllooss MMaacciieell,, PPrreeffeeiittoo MMuunniicciippaall ddee
OOuurroo FFiinnoo;; GGaazzeettaa OOuurroo FFiinnoo LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDII-
VVAALLDDOO GGEEOORRGGEE DDOOSS SSAANNTTOOSS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 5 de maio de 2009. - Edivaldo
George dos Santos - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral pela apelada, Gazeta
Ouro Fino Ltda., o Dr. Octávio Miranda Junqueira. 
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No caso, dentre as diversas modalidades de lici-
tação, interessa-nos o convite, que, consoante o disci-
plinado no art. 22, III, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 

é a modalidade de licitação entre interessados do ramo per-
tinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e con-
vidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade admi-
nistrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais
cadastrados na correspondente especialidade que mani-
festarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das propostas. 

Pois bem, na espécie, é fato incontroverso que a
Administração pública municipal convidou 3 (três)
empresas para concorrerem ao certame, quais sejam a
vencedora - Gazeta de Ouro Fino Ltda.; aquela que veio
a ser inabilitada - Estilo Propaganda e Marketing Ltda. -
e, ainda, a paulista Folha da Manhã S.A. 

Ao assim proceder, a meu juízo, o Poder Público
municipal satisfez plenamente a exigência do número
mínimo de interessados convidados, até porque, se me
apresenta absurdo o entendimento externado pelo ora
apelante no sentido de que as 3 (três) empresas licitantes
deveriam ser locais ou da região. 

Afaste-se, porque descabido, esse entendimento. 
Ao se interpretar a vontade do legislador, é preciso

que o exegeta o faça de maneira isenta e sem paixões;
e, no caso, a pretensão ministerial de que se conjugue o
disposto no art. 102 da LOM com o previsto no art. 22,
III, § 3º, da Lei nº 8.666/93 para se entender que o mí-
nimo de 3 (três) concorrentes a serem convidadas deve-
riam ser locais ou da região é, no mínimo, absurda. 

Note-se que, em momento algum, nem a LOM
nem a Lei de Licitações disciplinam nesse sentido, daí por
que a tese ministerial não passa de verdadeira “criação
legal”, o que é inadmissível, data venia, uma vez que ao
intérprete não é dado ir além do que o legislador quis
disciplinar. Sim, porque, na visão do recorrente, aplica-
se parte do disposto na Lei de Licitações, e parte do que
prescreve a LOM, ou, noutras palavras, na visão ministe-
rial, haveria necessidade de serem convidados no míni-
mo 3 (três) concorrentes (como previsto na Lei de
Licitações) e estes devem ser locais ou regionais (como
ditado na LOM), regra esta inexistente e, portanto, inexi-
gível. 

O legislador municipal, ao fazer constar do art.
102 da LOM que a veiculação oficial dos atos oficiais do
governo se faça em jornal local ou regional teve a
intenção única de propiciar que a publicidade atingisse
a sua finalidade, ou seja, que efetivamente chegasse ao
conhecimento dos munícipes locais, o que não ocorreria,
por certo, se publicados em periódicos que ali não têm
circulação. 

No entanto, embora devam as publicações ser
realizadas em jornais locais ou regionais, não é de se
exigir que somente concorrentes locais ou regionais

sejam convidados a disputar o contrato, mesmo porque
nada impede que uma empresa não local ou não regio-
nal participe do certame, concorra, vença e preste, ainda
que por intermédio de terceiros, o serviço ajustado. 

Dessa forma, porque absolutamente inconsistente
a tese ministerial que, frise-se, cria, gera uma norma
legal inexistente em nosso ordenamento jurídico, é que
não a acolho. 

De mais a mais, a regra atinente ao número míni-
mo de concorrentes convidados é relativa, tanto assim
que o § 7º do art. 22 citado permite que, em hipóteses
especiais, desde que devidamente justificado, sejam
menos de 3 (três) os licitantes na modalidade convite. 

Outro aspecto a ser considerado é que, no caso,
não se comprovou, em momento algum, qualquer dano
ao erário municipal, muito embora tenha alegado o
apelante, na inicial, que “o erário experimentou efetivo
prejuízo porquanto subtraído da oportunidade de sele-
cionar a melhor proposta em licitação” (f. 10). 

Ora, mas como assim? Que melhor proposta de
licitação? 

Por mais que se vasculhem os autos, não se encon-
tra, em momento algum, qualquer comprovação de que
o preço contratado para os serviços tenha sido além
daquele praticado pelo mercado, sendo, portanto, vazia
e solteira a afirmação, porque não há prova alguma que
a acoberte. 

E é preciso, o quanto antes, refutar o entendimen-
to de que, pelo só fato de ter o dinheiro saído dos cofres
públicos, este foi lesado, pois, na realidade, o que pode-
ria representar prejuízo, dano à Administração pública, é
o pagamento de preço superior ao de mercado, e não o
pagamento de preço justo por serviço efetivamente
prestado. 

Tanto assim que, a meu ver, nos casos em que se
mostrar cabível e justificável a condenação ao ressarci-
mento dos danos, compete ao Estado-juiz estar atento
para que a condenação não ultrapasse o valor real dos
danos, sem o que estaria havendo autêntico enriqueci-
mento ilícito do erário, que, em sendo agraciado com a
devolução por parte do agente da integralidade do valor
pago pelo produto ou serviço, acabaria, no final das
contas, por recebê-lo gratuitamente. 

Por certo, não é esta a intenção do legislador ao
disciplinar a possibilidade de o administrador público ser
condenado a ressarcir o dano causado ao erário. Na
verdade, somente o que sobejar ao valor real devido,
assim entendido o preço médio de mercado, é que deve
ser ressarcido, não a integralidade, que, repita-se, repre-
sentaria enriquecimento ilícito. 

Por final, cumpre dizer que as insinuações de que a
empresa vencedora do certame foi favorecida ou de que
a licitação tenha sido dirigida, da mesma forma, não
encontra eco na prova carreada ao processo. 
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Diante de todo o exposto, nego provimento ao
recurso. 

Custas, ex lege. 

DES. WANDER MAROTTA - Sr. Presidente. Registro
ter ouvido com atenção a sustentação oral proferida pelo
eminente advogado que ocupou a tribuna em nome da
Gazeta de Ouro Fino. 

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma con-
clusão do eminente Relator, pela inexistência de prova de
qualquer ato ilícito ou que pudesse ter causado prejuízo
ao Município. 

Também nego provimento ao recurso. 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o
Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO NN°° 11..00226611..0088..005577779944-
11//000011 - CCoommaarrccaa ddee FFoorrmmiiggaa - AAggrraavvaannttee:: DDEERR -
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEssttrraaddaass ddee RRooddaaggeemm ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddooss:: LLiizzaannddrroo VVeelloossoo RRooddrriigguueess ee
oouuttrroo,, CCoonncceessssiioonnáárriiaa ddaa RRooddoovviiaa MMGG-005500 SS..AA.. -
RReellaattoorr:: DDEESS.. EELLIIAASS CCAAMMIILLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - Elias Camilo
- Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ELIAS CAMILO - Trata-se de agravo de instru-
mento aviado contra a decisão de f. 256-TJ, que, nos
autos da ação cautelar de avaliação antecipada de
bens, promovida em desfavor do ora agravante, inde-
feriu o pedido de reabertura do prazo de vista do laudo
pericial formulado pela procuradoria do Estado, em
nome do DER/MG - Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais, determinando, na
sequência, o desentranhamento da contestação por ela
ofertada.

Fundamentando seu decisum, consignou o Juízo a
quo que:

[...] verifico, pelas cópias dos decretos expropriatórios de f.
182/184, que o DER foi autorizado, por intermédio da
Concessionária da Rodovia MG-050, a promover a
desapropriação das áreas especificadas nos referidos decre-
tos.
Assim, como a presente cautelar tem por escopo a produção
de prova avaliatória para instruir a desapropriação em apen-
so, possui a Concessionária da Rodovia MG-050 legitimi-
dade para atuar também neste feito, através dos procu-
radores constituídos à f. 174, razão por que indefiro o pedi-
do de f. 246/247.
Doutra face, com a apresentação da peça de f. 175/176, o
réu exerceu o direito de defesa, operando-se, desse modo, a
preclusão consumativa do ato.
Posto isso, desentranhe-se a contestação de f. 220/223 e
devolva-a ao signatário, mediante recibo nos autos (sic, f.
256-TJ).

Na peça recursal, rebela-se o agravante, susten-
tando que apenas os investidos no cargo de procurador
do Estado têm competência para representar autarquia
estadual em juízo ou extrajudicialmente (art. 4º, I, da Lei
Complementar Estadual 81/2004), bem como que, nos
termos do Decreto Estadual 43.809/04, apenas a
Advocacia-Geral do Estado tem competência para re-
presentar o DER/MG em juízo, não podendo ser reco-

Desapropriação - Medida cautelar - Avaliação
antecipada de bens - Litisconsórcio passivo -

DER - Concessionária - Formação autorizada pelo
Juízo - Litisconsorte - Supressão do direito de
defesa - Impossibilidade - Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
- Autarquia estadual - Advocacia do Estado -
Órgão próprio para a sua defesa - Patronos da

concessionária - Impossibilidade de 
representação

Ementa: Administrativo. Processual civil. Desapropri-
ação. Ação cautelar de avaliação antecipada de bens.
Autorização pelo juízo de formação de litisconsórcio pas-
sivo. Supressão do direito de defesa de um litisconsorte
pela manifestação do outro. Impossibilidade. DER/MG.
Autarquia estadual. Advocacia do Estado. Órgão
próprio para a sua defesa. Impossibilidade de represen-
tação excludente pelos patronos da concessionária a
quem foi autorizada a promoção da desapropriação.

- Admitida pelo próprio juízo a configuração de um litis-
consórcio passivo entre o DER e a concessionária por
intermédio da qual foi autorizada a promoção da
desapropriação no decreto expropriatório, que são pes-
soas jurídicas distintas, não há como atribuir à última
legitimidade extraordinária para a defesa exclusiva dos
interesses do primeiro, e em nome dele, apesar da pos-
tura ativa por ele adotada no feito através da Advocacia
do Estado, que é o órgão próprio para a sua defesa.
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nhecidos aos advogados particulares, patronos da con-
cessionária, poderes para fazê-lo.

Acrescenta que o fato de o Juízo a quo reconhecer
a legitimidade da Concessionária “Nascentes Gerais” no
polo passivo da lide não implica, necessariamente, que
esta tenha poderes para representar o DER/MG, nos ter-
mos do art. 6º do CPC, inexistindo autorização legal ou
contratual para que a concessionária represente o DER
em juízo.

Arremata requerendo a atribuição de efeito sus-
pensivo ao recurso, pugnando, ao final, pelo provimen-
to do agravo.

Instrui o pedido com os documentos de f. 09/258-
TJ.

Às f. 263/266-TJ, fora admitido o processamento
do agravo sob a forma de instrumento e deferido o efeito
suspensivo pleiteado, para que fosse permitido o regular
prosseguimento do feito, mantendo-se a representação
da autarquia estadual pela Advocacia-Geral do Estado,
ao menos até o julgamento definitivo do agravo.

Requisitados informes, o ilustre Juízo a quo mani-
festou-se às f. 99/283-TJ, comunicando a manutenção
da decisão prolatada e esclarecendo que

[...] este Juízo não determinou a exclusão, no registro do
feito, da douta Procuradora do Estado (representante do
DER). Determinou, de fato, o desentranhamento da contes-
tação por ela apresentada, uma vez que fora anteriormente
juntada defesa nos autos, subscrita por outro procurador
constituído, o que gerou a preclusão consumativa daquele
ato (sic, f. 283-TJ).

A Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. mani-
festou-se às f. 274/276-TJ, aduzindo não se opor à par-
ticipação direta do DER/MG no processo cautelar em
curso.

Os autores, ora agravados, ofertaram as contrar-
razões de f. 278/281-TJ, prestigiando o decisum guer-
reado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se à f. 286-TJ, pela desnecessidade de sua intervenção
no feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nheço do agravo, porque próprio, tempestivo, regular-
mente processado, isento do preparo.

Com a devida vênia, tenho que de fato merece
reforma a decisão interlocutória ora vergastada.

Do compulsar dos autos, vê-se que a ação caute-
lar de antecipação de provas originária, em que se pre-
tende a avaliação dos bens antes que se iniciem as obras
nas áreas expropriadas, fora ajuizada pelos autores em
face do DER - Departamento Estadual de Estradas e
Rodagens do Estado de Minas Gerais, ora agravante,
tendo sido a este dirigida a citação.

Às f. 182/183-TJ, interveio no feito a
Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., sob o argu-

mento de que deve “figurar como assistente na presente
ação cautelar para defender os direitos e legítimos inte-
resses seus e do DERMG” (sic, f. 182), conforme o art. 3º
do decreto publicado em 14.01.08, adiante transcrito:

Art. 3º O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado
de Minas Gerais - DER/MG, por intermédio da
Concessionária da Rodovia MG-050, contrato Setop nº
007/2007, fica autorizado, na conformidade da legislação
vigente, a promover a desapropriação de pleno domínio ou
a constituição de servidão dos terrenos, descrito no art. 1º, e
a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no
art. 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

O Juízo da causa deferiu o requerimento da con-
cessionária à f. 222-TJ, determinando a sua inclusão, no
registro e autuação do feito, como litisconsorte passiva.

O DER/MG, por sua vez, ofertou às f. 227/230-TJ
contestação, suscitando as preliminares de falta de inte-
resse de agir e de ilegitimidade passiva, esta ao funda-
mento de que “a realização e o acompanhamento das
desapropriações amigáveis e judiciais relativas aos
imóveis declarados de utilidade pública para fins de
desapropriação incumbe à Concessionária Nascente das
Gerais, e não ao DER” (sic, f. 228); no mérito, indicou
assistente técnico e formulou quesitos.

Realizada a prova pericial e aberta vista do laudo
às partes, o DER manifestou-se às f. 253/254-TJ
requerendo vista dos autos e contestando a renúncia
feita em nome da autarquia pelo procurador da conces-
sionária, alegando falta de poderes para tanto.

A decisão vergastada, sob o fundamento de que o
DER foi autorizado, por intermédio da Concessionária da
Rodovia MG-050, a promover a desapropriação das
áreas especificadas no referido decreto expropriatório,
indeferiu tal pedido do DER, determinando, em ato con-
tínuo, o desentranhamento da contestação ofertada por
aquela autarquia, em face de preclusão consumativa.

Ora, sobre a preclusão e sua modalidade con-
sumativa, leciona a doutrina:

A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu
não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei
(preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido
(preclusão consumativa), ou ainda pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no
processo (preclusão lógica) (NERY JÚNIOR, Nelson. Código
de Processo Civil anotado e legislação extravagante. 7. ed.
São Paulo: RT, p. 809).

Dessa forma, depreende-se da decisão hostilizada
que o Juízo de origem entendeu que a contestação apre-
sentada pela concessionária supriria a contestação do
DER, como se aquela representasse este. Da mesma
maneira, entendeu ser dispensada a abertura de vista ao
DER sobre o laudo, por já ter tido oportunidade de se
manifestar sobre ele a concessionária, ocasião em que
autorizou expressamente a retirada dos autos pelos
autores.
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Entretanto, diante da posição do DER como réu no
processo, com a intervenção, em paralelo, da conces-
sionária, que ingressou no processo, passando também
a ser parte, além da apresentação de contestação pelo
DER em que é expressamente levantada sua ilegitimi-
dade passiva, matéria, aliás, que ainda nem sequer foi
tratada expressamente pelo Juízo a quo, não há como
vedar a participação separada de cada um deles no
feito, com os seus respectivos procuradores constituídos.

Ora, com a devida vênia do Juízo a quo, cuidan-
do-se de ação em que foi autorizada pelo próprio juízo
a configuração de um “litisconsórcio passivo” entre a
Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. e o DER, pes-
soas jurídicas distintas, não há como atribuir àquela
legitimidade extraordinária para a defesa exclusiva dos
interesses da autarquia, e em nome desta, ainda que
adote postura ativa, de maneira a sobrepor-se inclusive
às manifestações por ela feitas através da Advocacia do
Estado, que é o órgão próprio para a sua defesa. A
autorização contida no decreto expropriatório, data ma-
xima venia, não teria esse efeito, mesmo porque, nos ter-
mos do art. 4º da Lei Complementar Estadual,

[...] é atribuição do Procurador do Estado da carreira da
Advocacia Pública do Estado representar judicial e extrajudi-
cialmente os órgãos e as entidades da Administração Pública
direta, autárquica e fundacional do Estado, mediante dele-
gação de poderes do Advogado-Geral do Estado.

Com efeito, na hipótese, entendendo o Juízo a quo
até então pela colegitimação da concessionária, auto-
rizando a formação de um “litisconsórcio”, que, na
hipótese, seria unitário, tendo em vista que a sentença
deverá ser uniforme para todas as partes, tem-se que,
muito embora as condutas alternativas (como é o caso
da contestação e manifestação na produção de provas)
eventualmente praticadas por um dos litisconsortes, nes-
ses casos, aproveitem ao outro que tenha sido omisso, o
que não se pode é cercear o direito de participação no
feito de um deles, sob o argumento de que o outro já se
manifestou. Vê-se que foi requerida pela concessionária
a sua intervenção no processo na qualidade de assis-
tente, para vir em auxílio do DER em sua defesa nos
autos, e não para suprimir o direito desse de também
participar por sua própria conta no feito.

Em outros termos, existindo, até o momento, duas
partes figurando no polo passivo do processo, cada qual
representada por seus patronos, não se admite, definiti-
vamente, que a manifestação de uma delas implique a
vedação à participação da outra.

À luz de tais considerações, dou provimento ao
agravo de instrumento interposto, para, nos moldes do
que foi requerido, manter a representação da autarquia
estadual pela Advocacia- Geral do Estado.

Custas recursais, pelos autores.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BITENCOURT MARCONDES e FERNANDO
BOTELHO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Imóvel em condomínio - Coproprietário -
Ocupação - Aluguel - Arbitramento -

Conservação e pagamento de taxas do imóvel -
Compensação de dívidas - Possibilidade

Ementa: Arbitramento de aluguéis. Imóvel em con-
domínio. Ocupação por coproprietário. Aluguéis devi-
dos. Gastos do ocupante com conservação do imóvel e
pagamento de suas taxas. Compensação de dívidas.
Possibilidade.

- Na propriedade em comum, aquele coproprietário que
ocupa integralmente imóvel, deve pagar aluguel aos
demais condôminos, a quem são assegurados os direitos
inerentes ao domínio, dentre eles o de percepção dos
frutos produzidos pela coisa comum.

- Sendo obrigação do condômino concorrer na pro-
porção de sua cota-parte para as despesas decorrentes
de conservação da propriedade comum e comprovando
o ocupante desta ter efetuado gastos com sua conser-
vação e ainda com o pagamento de taxas de con-
domínio do imóvel, tem este direito a ter compensados
de dívida que lhe é atribuída os valores de tais despesas,
pelas quais deveria ser indenizado.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00771133..0088..007777885544-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee VViiççoossaa - AAppeellaannttee:: EEssppóólliioo ddee LLuuiizz SSaannttaannaa
MMaaiiaa,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa iinnvveennttaarriiaannttee TTeerreezziinnhhaa SSeennaa
MMaaiiaa - AAppeellaaddoo:: FFrraanncciissccoo TTaaddeeuu ddee SSeennaa FFeerrnnaannddeess -
RReellaattoorr:: DDEESS.. DDUUAARRTTEE DDEE PPAAUULLAA

AAccóórrddããoo

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 unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 6 de maio de 2009. - Duarte de
Paula - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. DUARTE DE PAULA - Inconformado com a r.
sentença que julgou improcedente o pedido feito nos
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autos da ação de arbitramento de aluguéis que move
contra Francisco Tadeu de Sena Fernandes, insurge-se o
autor, espólio de Luiz Santana Maia, representado por
sua inventariante Terezinha Sena Maia, buscando rever-
ter a decisão, através do recurso de apelação de f.
90/95.

Alega o apelante, inicialmente, a ocorrência de
revelia, visto que, em virtude do comparecimento espon-
tâneo do réu aos autos, o prazo de contestação anteci-
pa-se, não podendo prevalecer como termo inicial do
prazo a data da juntada do “AR” de citação, mas sim o
dia em que o réu, na condição de advogado em causa
própria fez carga dos autos, não sendo daí possível apre-
ciar o pedido de compensação do réu deduzido em con-
testação.

Sustenta, ainda, o apelante dever ser fixado o
pagamento de aluguéis desde a data da ocupação do
imóvel, totalizando o valor de três mil e novecentos reais,
não cabendo abatimento dos valores alegados pelo
apelado, por não haver prova de que ele é quem teria
efetuado o pagamento das taxas de condomínio apre-
sentadas, não possuindo também direito a ser indeniza-
do por obras alegadas, pois as realizou sem sua auto-
rização e com a consciência de que era feita em coisa
alheia, sendo sua posse de má-fé.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupos-
tos de sua admissibilidade.

Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis
ajuizada pelo espólio, em decorrência de integrar a uni-
versalidade de seus bens metade do imóvel constituído
pelo apartamento 201, localizado na Rua Virgílio Val 8,
Centro, Viçosa, que estaria sendo ocupado pelo réu,
com o consentimento apenas de seus pais, proprietários
da outra metade do imóvel.

A r. sentença, afastando a alegação de revelia, jul-
gou improcedente o pedido, em razão das alegações do
réu de compensação dos aluguéis com despesas de
reformas e pagamento de condomínios atrasados por ele
assumidos, ensejando o inconformismo do autor aqui
em apreciação.

No que se refere à alegação de revelia, em que
insiste o apelante, não há como acolher sua irresig-
nação, visto não ser possível constatar sua ocorrência.

Isso porque, mesmo se considerarmos, conforme
pretende o apelante, como termo inicial do prazo para a
apresentação de contestação, a data em que o apelado,
na condição de advogado em causa própria, fez carga
dos autos do processo, sua contestação estaria tempes-
tiva, pois, aberta a vista em 19.02.08, iniciando-se a
contagem no mesmo dia, o prazo de quinze dias para
contestar apenas expiraria em 04.03.08, o que torna
tempestiva a contestação apresentada em 29.02.08.

Assim, não há falar em apresentação extem-
porânea de contestação de forma a ensejar a aplicação
da pena de revelia ao apelado, que tem, portanto, todo

o direito de deduzir, como fato desconstitutivo ou obsta-
tivo do direito do autor, a realização de reformas no
imóvel que foram por ele custeadas, com o pagamento
ainda de taxas de condomínio em atraso.

No que se refere à alegação do apelante de impos-
sibilidade de compensação entre os valores aqui cobra-
dos a título de aluguel e aqueles apresentados como
benfeitorias feitas no imóvel e pagamento de taxas,
cumpre aqui, inicialmente, tecer algumas considerações
acerca da compensação, trazendo a lume a lição de
Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil.
15. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 2, p. 169), que assim
trata do instituto:

Pode-se, então, definir compensação como a extinção das
obrigações quando duas pessoas forem, reciprocamente,
credora e devedora. E, com base na mesma doutrina legal,
compor os seus requisitos, que os autores alinham assim: 1º)
cada um há de ser devedor e credor por obrigação principal;
2º) as obrigações devem ter por objeto coisas fungíveis, da
mesma espécie e qualidade, 3º) as dívidas devem ser venci-
das, exigíveis e líquidas; 4º) não pode haver direitos de ter-
ceiros sobre as prestações.

Dito isso, verifica-se que, para determinar a com-
pensação pretendida pelo apelado, necessário seria
primeiramente se especificar o crédito existente em favor
do autor apelante, fundado em direito decorrente do uso
de coisa em comum por apenas um de seus copropri-
etários e, posteriormente, se reconhecer o crédito do
apelado, para aí se verificar a presença dos demais re-
quisitos necessários, como a reciprocidade dessas dívi-
das, seu objeto, a liquidez e exigibilidade do crédito,
bem como a inexistência de direitos de terceiros sobre as
prestações.

No caso do autor, não há dúvida quanto a ser pro-
prietário da coisa comum ao lado dos pais do apelado,
decorrendo de tal fato seu direito aos frutos da coisa, aí
se incluindo o direito à percepção do aluguel, em caso
de uso do bem em proveito de apenas um dos condômi-
nos, como na presente situação, em que o uso da coisa
comum foi autorizado apenas pelos pais do apelado,
que ocupou com exclusividade o imóvel, ensejando o
ajuizamento da presente ação de arbitramento de
aluguéis.

Como estabelece o art. 1.319 do Código
Civil/2002 que “Cada condômino responde aos outros
pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe
causou”, na medida em que foi o apelado o único a
perceber os frutos da coisa ao ocupar o imóvel em nome
de seus pais, tornou-se, portanto, devedor de aluguéis
ao espólio, estando evidenciada nesse sentido a pro-
cedência do pedido inicial.

Nesse sentido, veja jurisprudência em situações
semelhantes:

Locação de coisa comum para o próprio condômino. - O
condômino que desfruta com exclusividade da coisa comum
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pode ser compelido a pagar aluguéis pretéritos, pena de se
prestigiar o enriquecimento ilícito (2º TACivSP, 12ª Câm.,
Apelação Cível nº 560839-00/5, v.u., j. em 29.04.99).

Propriedade comum de imóvel. Uso integral por um dos
condôminos. Efeitos. Obrigação de pagar aluguel. - Na pro-
priedade em comum, quem ocupa integralmente imóvel de
que é co-proprietário deve pagar aluguel aos demais
condôminos, aos quais são assegurados os direitos inerentes
ao domínio e perceber os frutos produzidos pela coisa
comum (STJ, 6ª Turma, REsp nº 72190/SP, Rel. Min. Vicente
Leal, j. em 24.06.97 - RT 746/196).

Com efeito, reconhecido o direito do autor ao
pagamento de aluguéis pela utilização da coisa pelo
apelado, verifica-se que apenas se insurgiu o apelante
contra o termo inicial fixado pela r. sentença como sendo
devidos tais aluguéis, pretendendo seja considerada a
data da ocupação do imóvel, e não a data da citação na
presente demanda, nada questionando acerca do valor
estabelecido a título de locativo, que acolheu sua pro-
posta feita na inicial.

Ocorre que, mesmo se tendo dado a ocupação do
imóvel anteriormente à citação da presente ação, a
constituição em mora do seu ocupante apenas ocorreu
com a realização desta, já que, antes disso, em nenhum
momento, se opôs o autor coproprietário à ocupação
gratuita do imóvel pelo apelado.

Assim, apenas diante da oposição apresentada
através da citação é que se tornou devido o pagamento
dos aluguéis pelo apelado, motivo pelo qual não há
como alterar a data estabelecida como termo inicial
para o pagamento estabelecido pela r. sentença,
prevalecendo, dessarte, o cálculo procedido na decisão,
que concluiu ser de oitocentos e doze reais e cinquenta
centavos o crédito do apelante.

Harmoniosa com esse entendimento é a decisão
proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em
caso de copropriedade utilizada exclusivamente por um
dos herdeiros:

Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel.
Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição
necessária. Termo inicial.
- Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo fale-
cido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de
aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua
ocupação exclusiva.
- Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos va-
lores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extra-
judicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcial-
mente conhecido e provido (STJ, REsp 570723/RJ, Rel.ª
Min.ª Nancy Andrighi, j. em 27.03.2007).

Superada a questão relativa ao crédito do
apelante, cumpre aqui ressaltar que, mesmo tendo o
autor direito a perceber os aluguéis aqui cobrados na
presente ação, não se pode desconsiderar que apresen-
tou o apelado em sua contestação pedido contraposto

no sentido de ver reconhecido seu direito a ter abatidos
dos aluguéis a serem arbitrados os valores por ele
assumidos com a reforma do imóvel e com o con-
domínio em atraso.

Tal direito baseia-se no disposto no art. 1.315 do
Código Civil, que estabelece a obrigação do condômino
de concorrer na proporção de sua parte a suportar as
despesas decorrentes de conservação da coisa.

Com efeito, verifica-se que, a despeito das ale-
gações do autor apelante, comprovou o apelado as
despesas com as quais arcou em decorrência da reforma
do imóvel, através dos documentos juntados às f. 24/29
e f. 31/33 dos autos, que demonstram a emissão de
notas fiscais em nome do apelado para entrega de mate-
riais de construção e reforma de armários no endereço
do imóvel objeto da lide, tendo, ainda, apresentado reci-
bo de f. 30 em seu nome das taxas de condomínio em
atraso e boletos de pagamentos regulares às f. 35/42,
que, estando em seu poder, demonstram terem sido por
ele quitados, não procedendo a alegação do apelante
de que estaria pleiteando em nome próprio direito
alheio.

Demonstrados os gastos do apelado, resta eviden-
ciada, portanto, a existência de dívidas recíprocas entre
as partes, tornando possível a compensação determina-
da pela r. sentença, não servindo para impedi-la o fato
de as obras terem sido feitas sem autorização do
apelante, pois tanto a ocupação do imóvel como as
reformas foram autorizadas pelos pais do apelado,
coproprietários do imóvel, que agiu, portanto, de boa-fé,
e merece ser indenizado como determina o final do
próprio art. 1.255 do Código Civil, citado em parte pelo
apelante, que não pode se locupletar indevidamente
com a melhoria que teve em seu patrimônio, para o qual
nunca cuidou em contribuir para conservar, já que ne-
nhum comprovante de taxa de condomínio por ele paga
apresentou nos autos.

Nesse cenário, definida a obrigação do apelado
de pagar os aluguéis em favor da apelante, apurada
pela r. sentença no valor de oitocentos e doze reais e
cinquenta centavos, e reconhecido o direito do apelado
de ser indenizado pela apelante quanto a sua cota-parte
em relação às despesas que assumiu de conservação da
coisa comum e pagamento de encargos de con-
domínios, cujo valor comprovado nos autos é de quatro
mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos,
em razão do abatimento do valor do armário retirado
pelo apelado, que assim o informou em suas alegações
finais, tem-se que, equivalendo a parte do apelante a
dois mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e três
centavos, procedido ao acertamento das dívidas recípro-
cas, nenhum crédito sobeja em favor do apelante, que,
em verdade, se encontra devedor da quantia de um mil
trezentos e cinquenta reais e treze centavos em favor do
apelado.
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Tendo em vista a inexistência de pedido do apela-
do de condenação ao apelante das despesas que sobe-
jassem, limitando-se a requerer apenas o seu abatimen-
to dos valores dos aluguéis por ele devidos, outra não
poderia ter sido a solução dada à lide, a não ser a cons-
tante da r. sentença, que julgou improcedente o pedido
inicial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos funda-
mentos.

Custas recursais, pelo apelante, isento por litigar
sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SELMA MARQUES e MARCELO RODRIGUES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..113355881144-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: CCáássssiiaa CCrriissttiinnaa
ddee AAllmmeeiiddaa BBaarrrrooss ee oouuttrraa - AAppeellaannttee aaddeessiivvaa:: MMiinnaass
EEmmpprreeeennddiimmeennttoo ee PPaarrttiicciippaaççõõeess LLttddaa.. - AAppeellaaddooss::
CCáássssiiaa CCrriissttiinnaa ddee AAllmmeeiiddaa BBaarrrrooss ee oouuttrraa,, MMiinnaass
EEmmpprreeeennddiimmeennttooss ee PPaarrttiicciippaaççõõeess LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS..
LLUUCCIIAANNOO PPIINNTTOO 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
PRINCIPAL E PROVIMENTO PARCIAL À ADESIVA. 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009. - Luciano
Pinto - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. LUCIANO PINTO - Cássia Cristina de
Almeida Barros e Angilene de Fátima Sobreira ajuizaram
ação sumária de indenização por danos materiais e
morais contra Minas Empreendimentos e Participações
Ltda. 

Narraram que, em 19.03.2008, viajavam com
destino ao Espírito Santo, trafegando pela BR-381, quan-
do, na altura do km 395, próximo ao Município de Bom
Jesus do Amparo, a segunda autora, que conduzia o
veículo descrito na inicial, de propriedade da primeira, se
viu obrigada a pará-lo completamente na pista de rola-
mento, visto que o caminhão Mercedes Benz de placa
GRY-2648 (descrito no BO como V1), que transitava na
mesma pista e direção, imediatamente à sua frente, tam-
bém parou na pista, em razão de uma blitz policial que
se realizava no local. 

Ressaltaram que tanto o referido V1 como o con-
duzido pela segunda autora (descrito no BO como V2)
conseguiram parar sem maiores problemas, visto que
estavam sendo conduzidos com cautela e respeitando a
distância regulamentar necessária entre eles. 

Contudo, disseram que, nesse momento, o veículo
de propriedade da ré (descrito no BO como V3), que
também vinha na mesma pista e direção, imediatamente
atrás, não parou a tempo, vindo a colidir violentamente
na traseira do veículo em que se encontravam, arremes-
sando-o em direção ao caminhão da frente contra o
qual também se chocou violentamente. 

Acrescentaram que referido V3, além do próprio
peso que já era enorme, ainda estava carregado, contu-
do seu condutor não dispensava ao trânsito atenção
especial em razão disso nem obedecia à velocidade e
distância necessárias para a condução de referido veícu-
lo de carga com segurança para si e terceiros. 

Indenização - Acidente de trânsito - Dano moral -
Dano material - Gravidade do fato - Presunção -
Advogado - Ressarcimento de despesas com
sua contratação - Obrigação que vincula as

partes do contrato - Descabimento

Ementa: Apelação cível. Indenização. Acidente de trânsi-
to. Danos morais e materiais. Gravidade do fato.
Presunção. Ressarcimento de despesas com contratação
de advogado. Obrigação que vincula as partes do con-
trato. Descabimento.

- Havendo nos autos fotografias que confirmam a gravi-
dade do acidente automobilístico causado pelo condutor
do caminhão de propriedade da ré, que dão conta do
estado de destruição em que ficou o veículo de passeio
onde as autoras se encontravam, presumíveis são os
danos morais sofridos por elas, haja vista a sensação de
impotência diante da iminência de lesões gravíssimas ou
mesmo da própria morte.

- Os danos morais, no caso, são devidos pelo fato em si,
isto é, causar a terceiro sofrimento e medo sem que este
tenha meios de evitá-los.

- Sobre o ressarcimento de valor pago a título de hono-
rários de advogado contratado, contudo, não fazem jus
as requerentes porque tal obrigação é contratual e, por
isso, somente obrigam as partes, sendo a ré, no caso,
terceira.

- O reembolso dos honorários advocatícios de contrato
somente está previsto para os casos de inadimplemento
contratual, sendo impertinente tal requerimento em ação
de reparação de danos por ato ilícito. 
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Disseram que o acidente foi gravíssimo, tendo jun-
tado aos autos as fotografias do veículo no próprio local
onde ele se dera, a fim de ratificar as demais provas pro-
duzidas acerca das lesões físicas e enorme abalo
psíquico que sofreram. 

Discorreram sobre o direito aplicável e pediram a
condenação da ré ao ressarcimento das parcelas pagas
a título de IPVA, DPVAT e licenciamento do veículo, pro-
porcionalmente ao período de 9 meses do ano, no valor
de R$ 986,85, pois, quando o acidente ocorreu, só teri-
am decorridos 3 meses de pagas tais despesas. 

Também a título de danos materiais, requereram o
ressarcimento do valor relativo aos honorários pagos aos
seus advogados, contratados por culpa da ré, valor esse
de R$ 500,00. 

Por fim, pediram o pagamento de indenização por
danos morais conforme documentos médicos que jun-
taram. 

A ré, citada para comparecer à audiência de con-
ciliação, apresentou contestação que foi juntada às f.
90/104. 

Em suma, bateu-se pela imprevisão do ocorrido,
assinalando não ter tido o condutor do caminhão de sua
propriedade culpa pelo acidente. 

Disse que a colisão foi inevitável, visto que, con-
forme constou no BO, um veículo não identificado aden-
trou a pista de rolamento sem observar o trânsito local,
interceptando a trajetória do V1, que freou bruscamente
assim como o V2 (veículo das autoras), que vinha imedi-
atamente atrás daquele, e imediatamente à frente do
seu. 

Bate pela tese da ocorrência da força maior ou
caso fortuito para justificar o ocorrido e porque em tais
circunstâncias não se poderia imputar-lhe culpa. 

Pediu a improcedência da ação. 
Adiante, negou o direito ao pedido de ressarci-

mento de danos, verberando um a um todos os valores
pretendidos, e disse que, em relação aos danos morais,
não havia prova nos autos sobre eles. 

Tal é a síntese da contestação. 
As autoras impugnaram a contestação às

f.105/113. 
Sobreveio sentença às f. 114/118, que, entenden-

do ter havido culpa do condutor do veículo da ré pelo
acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos e
condenou-a ao pagamento de indenização por danos
materiais nos valores de R$986,85 e R$500,00, relativos
às despesas que as autoras tiveram, respectivamente,
com o pagamento do licenciamento do veículo que teve
perda total e com os honorários que pagaram a seu
advogado. 

Contra tal sentença, as autoras apelaram às f.
120/129, em suma insistindo na ocorrência dos danos
morais alegados na inicial e, consequentemente, que os
ônus sucumbenciais deviam ser impostos exclusiva-
mente à ré.

Pediram, pois, a reforma parcial do julgado. 
A ré, às f. 131/138, apresentou contrarrazões à

apelação das autoras, assinalando não serem devidos os
danos morais não provados, e, às f. 139/144, apelou
adesivamente no sentido de não lhe poder ser imputada
a obrigação de ressarcir as autoras pelo pagamento de
taxas e impostos do veículo, entendendo que eles são
devidos ao Estado, de modo que caberia a este qualquer
ressarcimento eventualmente devido. 

Disse também que sua condenação ao ressarci-
mento de despesas com contratação de advogado não é
justa, já que a obrigação que as autoras assumiram, em
razão do contrato que firmaram com referido patrono,
não poderia ser transferida à terceira pessoa, no caso
ela, ré. 

Requereu a reforma da sentença com a conde-
nação das autoras ao pagamento total dos ônus sucum-
benciais. 

As autoras apresentaram contrarrazões às f.
147/153, pelo desprovimento da apelação adesiva. 

Da apelação principal (autoras). 
Conheço do recurso, porque presentes seus pres-

supostos legais. 
Insistem as apelantes no direito à indenização por

danos morais, haja vista que a dinâmica do acidente que
sofreram por culpa do condutor do caminhão da ré lhes
teria causado transtornos psicológicos. 

A meu aviso, têm razão as apelantes. 
Veja-se que a culpa pelo sinistro se deu exclusiva-

mente porque o condutor do veículo da apelada, na
direção de uma carreta carregada, não conseguiu freá-
la a tempo, colidindo violentamente contra a traseira do
veículo de passeio das apelantes, arremessando-o con-
tra outra carreta, que estava parada à frente dele.

As fotografias de f. 70/81, juntadas com a inicial,
dão a exata medida da força do impacto sofrido pelas
apelantes, quando da colisão, visto que o veículo delas
acabou prensado entre a carreta da frente e a de trás e
completamente destruído. 

Assim, inegável é o enorme abalo psíquico sofrido
pelas apelantes, advindo do simples fato de estarem den-
tro do veículo no momento do impacto, sem falar no
medo, angústia e insegurança sobrevindos logo após e
que duraram o tempo em que elas permaneceram nas
ferragens até serem socorridas. 

Trata-se de transtornos inequivocamente inde-
nizáveis, conforme as máximas do senso comum, e não
meros dissabores. 

Outrossim, evidenciados os reflexos maléficos que
a situação ou “episódio” rendeu ensejo no contexto exis-
tencial das demandantes, mediante a configuração de
lesão a bens subjetivos juridicamente tutelados. 

Nesse contexto, força é convir pela reforma da sen-
tença, que não acolheu o pedido de danos morais, por
entendê-los não comprovados. 
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A seu turno, cumpre assinalar que referida inde-
nização busca compensar o dano moral sofrido, bem
como punir o agente responsável. Todavia, deve haver
cautela na quantificação indenizatória, de modo a evitar
perspectiva de locupletamento indevido daquele que a
pleiteia. Em suma, o valor da indenização deve ser pro-
porcional ao dano moral efetivamente sofrido pelo lesado.

Aqui, verifico que as lesões físicas sofridas pelas
apelantes não foram graves, sendo que a primeira ficou
afastada de suas atividades por 5 dias apenas, conforme
consta do documento de f. 43, de modo que o abalo
psíquico que elas sofreram se restringiu ao momento do
acidente, conforme dito acima. 

Considerando, pois, tal circunstância, hei por bem
fixar a indenização no valor de R$3.000,00 para cada
apelante, pois entendo que esse montante basta para
compensá-las do referido abalo, sem, contudo, significar
indevido locupletamento. 

Relativamente ao pedido de alteração dos ônus
sucumbenciais, deixo para apreciar referida questão,
após o julgamento da apelação adesiva, da ré, a seguir. 

Com tais razões, dou provimento ao recurso e
reformo a sentença para condenar a ré a pagar a cada
autora, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00
(três mil reais), com correção monetária a partir da pu-
blicação deste acórdão e juros de mora a partir do even-
to (Súmula 54 do STJ). 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Peço vista. 

Súmula - APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO PRINCIPAL, PEDIU VISTA A PRIMEIRA
VOGAL. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PRESIDENTE - O julgamento deste feito foi
adiado na sessão anterior, a pedido da Des.ª Primeiro
Vogal, após o Des. Relator dar provimento à apelação
principal. 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Ponho-me
inteiramente de acordo com o voto do eminente Des.
Relator, Des. Luciano Pinto. 

DES. LUCAS PEREIRA - Estou acompanhando o
Relator. 

DES. LUCIANO PINTO - Da apelação adesiva (ré). 
Conheço do recurso porque presentes seus pressu-

postos legais. 
A meu aviso, tem parcial razão a apelante, mas

não em relação à sua condenação no ressarcimento do
valor relativo às despesas de renovação de documento

anual do veículo da primeira autora, correlativo ao
período de 9 meses do ano de 2008 (doc. de f. 65). 

O argumento da apelante é no sentido de que
qualquer eventual ressarcimento, esse seria de obrigação
do Estado, que foi quem arrecadou o valor. 

Ora, o fato de ter o Estado arrecadado o valor,
obviamente que não o obriga a devolvê-lo às apeladas,
haja vista que quem deu causa ao prejuízo advindo pela
perda total do veículo e consequente impossibilidade de
ser utilizado por sua proprietária foi a apelante. 

Assim, não merece guarida o pedido da apelante,
relativamente a tal tópico. 

No entanto, a inocorrência de direito das apeladas
ao ressarcimento de honorários de advogados contrata-
dos, que foi o segundo argumento da apelação adesiva,
a meu ver merece acolhida. 

Isso porque a apelante não participou da relação
contratual mantida entre apeladas e seu patrono, nem
interferiu no valor dos honorários contratados, razão
pela qual a ela não se vincula. 

Cabe, ainda, sublinhar que o contrato de hono-
rários, firmado entre cliente e advogado, não cria obri-
gação para o terceiro, sucumbente da ação, já que não
existe relação negocial estabelecida entre eles. Inexiste
previsão legal ou contratual capaz de obrigar uma parte
a suportar os gastos com advogado da parte ex adversa,
oriundos de contrato extra-autos. 

Seria, no mínimo, estranho compelir alguém a
suportar o pagamento de um contrato do qual não é
parte e de cujo resultado não se valeu. 

Além disso, os honorários de contrato não são con-
siderados despesas processuais, como leciona Yussef
Said Cahali em sua obra Honorários advocatícios, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 393, ver-
bis: 

Não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado,
as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o
profissional a título de honorários, para o patrocínio de sua
causa ‘in misura superiore a quella poi ritenuta congrua dal
giudice’. 

Tanto é que o art. 20 do CPC determina paga-
mento de honorários de sucumbência e de despesas
processuais, o que denota diferença entre tais parcelas. 

Certo é que a mera resistência da requerida na
presente demanda, por si só, não constitui ilícito civil, sob
pena de vulneração ao princípio constitucional do con-
traditório e da ampla defesa. 

Por último, necessário ressaltar que o acatamento
da tese apresentada pelas apeladas acabaria por invia-
bilizar o próprio acesso à Justiça, na medida em que
todo aquele que defendesse seus interesses em juízo -
seja como autor, seja como réu - e que viesse a perder a
demanda ficaria obrigado, além de arcar com os ho-
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norários de sucumbência, a responder pelos honorários
contratuais da parte contrária, sem que tivesse qualquer
participação nessa contratação - res inter alios acta. 

Chegar-se-ia ao absurdo de a condenação, nesses
autos, implicar também o direito ao ressarcimento das
quantias despendidas a título de honorários contratuais
com a presente ação e, assim, sucessivamente ad infinitum. 

Mediante tais considerações, é que esta Câmara já
firmou entendimento pelo não cabimento do reembolso
como ora pretendido. 

A exemplo: 

Ementa: Ação de indenização. Contratação de advogado.
Danos materiais. Requisitos. Ausentes. Inexistência do dever
reparatório. - Não há previsão legal ou contratual capaz de
obrigar a parte a suportar os gastos com advogado da parte
adversa. É devida apenas a verba sucumbencial, que per-
tence ao advogado. (AC 1.0024.07.460.463-8/001, 17ª
CCível/TJMG, Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j.
17.07.2008, DJ de12.08.2008.) 

Com isso, vejo que a apelação adesiva merece ser
parcialmente acolhida, para o decote da condenação do
valor que as apeladas pagaram a seu advogado, de
R$500,00. 

Isso posto, dou parcial provimento à apelação
adesiva e decoto da condenação o valor de R$500,00,
relativo às despesas que as autoras tiveram com seu
patrono. 

Levando, pois, em conta o provimento da primeira
apelação, com a condenação da ré no pagamento de
danos morais no montante total de R$6.000,00, e o par-
cial da apelação adesiva, com o decote do valor de
R$500,00, estou que as autoras foram vencedoras em
maior parte da demanda, motivo pelo qual altero a
verba sucumbencial com a condenação das autoras ao
pagamento de 30% (trinta por cento) das custas proces-
suais, cabendo à ré os 70% (setenta por cento restantes). 

As autoras pagarão honorários advocatícios aos
advogados da ré no valor de R$300,00 (trezentos reais),
com base no art. 20, § 4º, do CPC. 

A ré pagará honorários advocatícios aos advoga-
dos da autora no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre a condenação. 

Relativamente às autoras, fica suspensa a cobrança
de custas e honorários porque elas estão sob justiça gra-
tuita (f. 82), podendo, contudo, ser compensados os
honorários nos termos do art. 21 do CPC e do REsp
400174-RS. 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Com relação
à apelação adesiva, acrescento os fundamentos que
passo a expor. 

Cássia Cristina de Almeida Barros e Angilene de
Fátima Sobreira ajuizaram ação de reparação de danos
contra Minas Empreendimentos e Participações Ltda.,

pretendendo indenização pelos danos morais e materiais
oriundos de acidente de trânsito causado por condutor
de veículo de propriedade da ré. 

Na sentença, o MM. Juiz reconheceu somente o
cabimento de indenização por danos materiais e a ré foi
condenada a ressarcir à primeira autora as parcelas
pagas a título de IPVA, DPVAT e licenciamento de seu
veículo, no valor de R$986,85, e a ressarcir ambas as
autoras pela quantia desembolsada para pagamento de
honorários advocatícios contratados, de R$500,00. 

Na apelação adesiva, a ré pretendeu, dentre ou-
tros pedidos, o decote da condenação que lhe foi impos-
ta na sentença, de indenizar as autoras também pelo
dano material consistente no que pagaram a seu advo-
gado, a fim de ajuizamento da presente ação. 

O eminente Relator acolheu tal pretensão. 
Em oportunidades outras já me havia posicionado

da mesma forma que o eminente Des. Relator para
negar tal ressarcimento de honorários contratados,
pagos pelo ofendido a seu advogado, em duas circuns-
tâncias de descumprimento de obrigação: a) quando a
contratação se desse para ação que não reclamasse a
presença de advogado, a exemplo das reclamatórias tra-
balhistas nas quais a própria parte autora detém o jus
postulandi; b) quando a contratação se desse por não ser
dispensável a presença do advogado, mas antes da
vigência do NCC, em face do teor do seu art. 389. 

Ora, em primeiro lugar, a contratação de advoga-
do pelas autoras/apeladas se deu para o ajuizamento da
presente ação civil de reparação de danos, para a qual
não se dispensa advogado. Logo, poder-se-ia entender
ser devido o reembolso em questão, consoante dis-
posição do art. 36 do CPC. Em segundo lugar, a ação
foi ajuizada em 2008, quando já vigente o art. 389 do
NCC, que dispõe sobre a restitutio in integro, ao prever: 

TÍTULO IV - Do Inadimplemento das Obrigações 
CAPÍTULO I - Disposições Gerais 
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor
por perdas e danos, mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e hono-
rários de advogado. 

Contudo, comentando tal dispositivo, leciona
Hamid Charaf Bdine Jr., em Código Civil comentado -
Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP:
Manole, 2007, p. 275/278: 

Os contratos - e as obrigações de modo geral - devem ser
cumpridos, porque são obrigatórios para as partes (pacta
sunt servanda). Distingue-se a responsabilidade que tem
origem no inadimplemento de contrato ou em declaração
unilateral de vontade daquela em que não se tem presente
qualquer vínculo obrigacional anterior. A primeira é deno-
minada responsabilidade contratual e a segunda, extracon-
tratual ou aquiliana. 
A responsabilidade contratual, ora examinada, está fundada
na culpa em sentido amplo. Isto é, a obrigação de indenizar
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resulta da intenção do inadimplente de descumprir o contra-
to e causar prejuízo, ou da negligência, da imprudência ou
da imperícia com que se houve. A obrigação de indenizar
resultante do inadimplemento contratual pressupõe culpa do
inadimplente. Na hipótese de inadimplemento contratual, a
culpa é presumida - ao contrário do que ocorre na respon-
sabilidade aquiliana -, de maneira que o ônus de ilidir tal
presunção é do inadimplente, que só se exonera se demons-
trar a ocorrência de fato fortuito ou força maior (art. 393 do
CC). Nada impede que o devedor assuma expressamente a
responsabilidade indenizatória mesmo nas hipóteses em que
se verifique caso fortuito ou força maior. 
Os requisitos necessários ao reconhecimento da obrigação
do inadimplente de indenizar o credor, na lição de Maria
Helena Diniz, são os seguintes: a) obrigação violada; b) nexo
de causalidade entre o fato e o dano produzido; c) culpa; e
d) prejuízo ao credor (Curso de direito civil brasileiro. São
Paulo: Saraiva, 2002, v. II, p. 359). 
Em caso de não-cumprimento, o inadimplente responde por
perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segun-
do índices oficiais, e honorários de advogado, de acordo
com a regra do art. 389 do Código Civil. Segundo Renan
Lotufo, tais verbas não dependem do pedido expresso para
serem concedidas, porque previstas em lei (Código Civil
comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, v. III, p. 431). 
A regra não se aplica apenas às obrigações decorrentes do
contrato, pois as obrigações também podem decorrer do
negócio unilateral e de ordem judicial (Renan Lotufo, op. cit.,
p. 429). 
[...] o dispositivo em exame acrescenta os honorários ao
valor indenizatório. Ao acrescentar a verba honorária entre
os valores devidos em decorrência das perdas e danos,
parece que o legislador quis permitir que a parte prejudica-
da pelo inadimplemento possa cobrar o que despendeu com
honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em
conta a diferença entre aquilo que contratou com seu cliente
e aquilo que foi arbitrado a título de sucumbência. Não se
pode supor que tenha feito menção a essa verba apenas
para os casos de ajuizamento da ação, quando houver a
sucumbência, pois, nessa hipótese, a solução já existiria no
art. 20 do CPC e não é adequada a interpretação que con-
clui pela inutilidade do dispositivo. 

Logo, o art. 389 do NCC se refere a possível reem-
bolso também do que foi gasto com advogado, mas é
específico para os casos de inadimplemento de obri-
gação, o que pressupõe obrigação estipulada, contrata-
da entre as partes, ensejadora de responsabilidade civil
contratual, e não a hipótese de obrigação por respon-
sabilidade civil aquiliana, que é o caso destes autos, cujo
tema é tratado em título outro do NCC e no art. 927. 

Quisesse o legislador, no novo Código Civil, tam-
bém acrescentar os honorários advocatícios contratuais
pagos pelo ofendido em caso de responsabilidade civil
por ato ilícito, ele teria deixado expresso no texto do art.
927, de forma que não se pode inferir que as apeladas
adesivas façam jus a reembolso dos honorários advo-
catícios pagos na quantia de R$500,00. 

Logo, por ausência de previsão legal de reembolso
de honorários advocatícios contratuais para a hipótese
dos autos, acompanho o voto do eminente

Desembargador Relator. 
DES. LUCAS PEREIRA - De acordo com os votos

que me precederam. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
PRINCIPAL E PROVIMENTO PARCIAL À ADESIVA. 

. . .

Ação de cobrança - Condomínio de fato -
Administração - Associação de moradores -

Legitimidade ativa - Taxa de manutenção devida

Ementa: Ação de cobrança. Condomínio de fato.
Associação de moradores criada com o objetivo de
administrá-lo. Legitimidade ativa. Taxa de manutenção
devida.

- A associação que executa os serviços descritos em seu
estatuto social tem legitimidade para cobrança da con-
tribuição, sendo beneficiários todos os moradores do
loteamento, inclusive o apelante, e assim todos devem
concorrer para as despesas correspondentes, indepen-
dentemente de serem ou não associados.

- Antes de ser um princípio jurídico, é um princípio moral
e ético, pois não é admissível que os demais proprie-
tários paguem para que outros sejam beneficiados sem
a devida contribuição, porquanto tal situação ensejaria
enriquecimento indevido, vedado pelo Direito. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0077..441111007733-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: MMáárrcciioo AArraaúújjoo ddee
AAnnddrraaddee - AAppeellaaddaa:: AAssssoocciiaaççããoo ddee MMoorraaddoorreess BBaaiirrrroo
JJaarrddiimm LL’’EErrmmiittaaggee - RReellaattoorr:: DDEESS.. OOSSMMAANNDDOO AALLMMEEIIDDAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009. - Osmando
Almeida - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. OSMANDO ALMEIDA - Trata-se de apelação
interposta por Márcio Araújo de Andrade, visando à
reforma da r. sentença de f. 88/90, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juiz de
Fora, nos autos da ação de cobrança intentada contra o
ora apelante pela Associação dos Moradores do Jardim
L’Ermitage. 
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Consubstanciado nas razões - f. 92/99 - sob pre-
questionamento, afirma o apelante que não pode con-
formar-se com a r. sentença, pois proferida em contra-
posição às normas constitucionais e legislação que rege
a matéria. Afirma que se trata de uma ação de cobrança
manejada pela associação apelada que foi constituída
muito depois de adquirido o imóvel pelo recorrente.
Alega que jamais foi consultado a respeito da constitui-
ção da referida associação, asseverando que “alguns
proprietários de imóveis vizinhos ao seu resolveram asso-
ciar-se para implantar benfeitorias em seus lotes, pas-
sando a cobrar de cada proprietário de imóveis lindeiros
uma quantia mensal, que denominaram erroneamente
de ‘condomínio’” - f. 92. Sustenta a impossibilidade da
ação manejada contra o recorrente, porquanto está
amparado pela norma constitucional que garante o seu
direito de propriedade e de liberdade de associação.
Afirma que a associação, pela sua natureza jurídica,
congrega apenas aqueles que aderirem ao estatuto, e o
recorrente não o fez, sendo ilegítima a pretensão da
apelada em equiparar-se a um condomínio nos moldes
da lei civil e regido pela Lei 4.591/64. Defende que, a
teor da nossa Carta Magna, não está obrigado a fazer
ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de
lei; e, portanto, não é possível a cobrança dos valores
constantes da inicial, porquanto a associação apelada,
sem fins lucrativos, foi criada sem o seu consentimento e,
por isso, não tem qualquer autoridade para cobrança de
taxa condominial ou qualquer outra contribuição com-
pulsória. Ressalta que a apelada não tem características
de condomínio, nem de fato, nem de direito, “tratando-
se sim de uma forma de loteamento”, e que a gestão e
a administração do mesmo estão a cargo do Poder
Público, faltando-lhe, portanto, respaldo para implemen-
tar qualquer cobrança por serviços, “ficando aqueles
supérfluos e de interesse particular sujeito à anuência e
aprovação da parte beneficiada, o que não ocorreu no
caso” - f. 94. Acrescenta ser ilegal a cobrança de valores
do recorrente, porquanto estabelecidos visando à satis-
fação somente daqueles que realmente solicitaram e
que, no caso, o apelante não reconhece como essenciais
os prestados pela associação apelada, pois está satis-
feito com os prestados pelos órgãos públicos. Alega que
cabe aos associados que anuíram ao custeio de tais
serviços, vedada a imposição a quem neles não tem
interesse, sob pena de violação ao texto constitucional.
Reafirma que adquiriu o terreno mais de 15 anos antes
da constituição da associação e que está em dia com
todos os pagamentos perante os órgãos municipais, não
podendo, agora, ser prejudicado por arbítrio da apela-
da, que não pode ser equiparada ao condomínio, visto
não ter natureza e requisitos necessários a tanto.
Defende o seu direito adquirido, visto que se tornou pro-
prietário muito antes da formação da associação, a cuja
constituição não prestou anuência. Traz jurisprudência

que entende amparar a sua tese e pugna pelo provi-
mento do apelo. 

As contrarrazões vieram às f. 102/107 em evidente
contrariedade. 

Presentes os pressupostos para sua admissibili-
dade, conheço do recurso, regularmente preparado - f.
91-v. 

Trata-se de apelação interposta nos autos da ação
de cobrança proposta pela associação apelada contra o
ora apelante, visando ao recebimento do valor de R$
4.486,87, referente ao rateio das despesas havidas com
a manutenção do condomínio fechado, no qual o ora
recorrente é proprietário de um lote. 

A r. sentença julgou procedente o pedido e conde-
nou o réu “ao pagamento de todas as taxas de
manutenção do condomínio devidas a partir de janeiro
de 2001 até a data de efetivação do pagamento,
acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação e correção monetária, pelos índices da
Corregedoria de Justiça, a partir do ajuizamento da
ação”, impondo ainda a sucumbência, fixados os ho-
norários advocatícios em 10% sobre o valor da conde-
nação. 

Essa decisão causou a insurgência do ora apelante
que pretende vê-la reformada, argumentando que não
cabe à associação o direito de cobrar qualquer valor re-
lativo à taxa de condomínio, porquanto não tem tal ca-
racterística. Ademais, afirma, tratando-se de uma
associação sem fins lucrativos, não está obrigado a asso-
ciar-se, e efetivamente não o fez, sendo, pois, indevida a
cobrança efetivada, invocando a norma constitucional
que lhe garante esse direito. 

O tema cuja rubrica se prestaria ao exame em sede
de preliminar (ilegitimidade ativa) aqui se entrelaça com
o mérito recursal e com ele será examinado. 

Para o apelante, não cabe à apelada promover a
presente ação, tendo em vista que, na qualidade de
associação, não tem as características de condomínio e,
portanto, não tem legitimidade para estabelecer qual-
quer cobrança de taxa condominial. 

Data venia, penso que tal circunstância é incapaz
de afastar a legitimidade da apelada do polo ativo da
presente demanda, pois ao exame dos autos verifica-se
que fora criada com o objetivo de administrar o lotea-
mento do Bairro “Jardim L’Ermitage”, regularmente re-
gistrada conforme estatuto trazido aos autos pelo próprio
apelante - f. 44/47 - e que estabeleceu como dever de
seus membros pagar a contribuição que for fixada em
assembléia geral. 

Entendo, pois, que, sendo a apelada instituída para
administrar o referido loteamento, diga-se um “con-
domínio de fato”, e havendo previsão de contribuições
destinadas à manutenção e conservação do mesmo, é
ela parte legítima para figurar no polo ativo da ação. 
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Confira-se: 

Condomínio irregular - Legitimidade ativa ad causam. - I. O
condomínio denominado irregular tem legitimidade ativa ad
causam para ação de cobrança de taxas condominiais de
seus integrantes. - II. Apelo provido (Ap. 20020110296660,
4ª Turma Cível, TJDF, Rel.ª Des.ª Vera Andrighi). 

Defende-se o apelante do dever de pagar as taxas
cobradas, alegando que não é obrigado a associar-se e
que, ademais, adquiriu o seu terreno muito antes da cria-
ção da associação apelada e, portanto, não estaria obri-
gado a qualquer pagamento. 

O exame dos autos revela que o lote do apelante
fora adquirido em 23.12.1981 - f. 41/43 - (e não em
1973, como afirma em suas razões) e que a associação
autora fora instituída e registrada em 28.10.1990 - f.
44/47 e posteriormente alterada - f. 48/56 em
29.6.2003. 

De acordo com a cláusula 3ª, a associação tem a
finalidade de caráter comunitário de 

promoção de bem-estar aos moradores do Jardim L’Ermitage
e de suas respectivas famílias, a valorização do patrimônio,
a melhoria das condições de urbanização, a manutenção da
ordem e tranquilidade, a proteção à propriedade, o desen-
volvimento comunitário e o zelo pela observância das
condições do loteamento expressas no memorial do
empreendimento - f. 48. 

Em sua inicial, a autora afirma que 

disponibiliza serviços a seus associados, tais como guarita
com vigilância na portaria 24 horas por dia, recebimento de
correspondências e distribuição das mesmas efetuadas por
funcionário da associação, serviços de sinalização nas ruas
e vias de acesso que são de uso comum dos moradores e
proprietários, serviços gerais de manutenção a saber: jardi-
nagem, capina, manutenção em geral, serviços estes rea-
lizado por funcionários contratados pela autora - f. 03. 

Afirma o apelante que não estaria obrigado ao
pagamento de qualquer contribuição ou taxa estabeleci-
da porque “não reconhece como necessários, destinados
apenas a atender aos anseios daqueles que os con-
tratam”, cabendo, pois, aos associados arcar com os
ônus, “sem a pretensão de suprimir direitos constitu-
cionais de liberdade, igualdade, propriedade e tantos
outros destinados a reger as normas de convivência e
bem-estar” - f. 95. 

Em que pesem tais argumentos, não impugnou as
benfeitorias e a valorização de seu terreno pelas melho-
rias que recebe, mesmo sem contribuir como os outros
proprietários. É inequívoco que o apelante se beneficia
dos serviços prestados para a conservação e
manutenção do “condomínio de fato” e que são manti-
dos pelos outros proprietários e moradores do local. A
alegação, trazida à f. 75, de que reside em São Paulo e
de que nunca teve conhecimento da existência de tal

situação não elide a sua responsabilidade, porquanto,
em que pese a proteção constitucional ao direito de pro-
priedade e de não associação, existe outro de tão igual
importância que veda o enriquecimento indevido. 

Em sua excelente obra Condomínios e incorpo-
rações, 9. ed., Forense, p. 142, Caio Mário da Silva
Pereira ensina: 

Interessando a todos a manutenção e conservação do edifí-
cio, é de princípio que a todos os condôminos compete con-
correr, na proporção de sua parte, para as respectivas despe-
sas. Assim, já dispunha o Código Civil (art. 624), quanto ao
condomínio tradicional, e assim continuou sendo, no tocante
ao especial, a antiga como a vigente. Não há diversidade de
princípios nem de fundamentos. Pela mesma razão e para o
mesmo fim, que a lei comum estabelece o encargo de todos
os condôminos nas despesas de conservação do bem, os
condôminos do edifício de apartamento têm de formar a
caixa comum que as suporte. 

A alegada liberdade de associação, garantia cons-
titucional contida no inciso XX do art. 5º da Constituição
Federal, também não procede, pois mesmo os
moradores não associados devem pagar com regulari-
dade as taxas de manutenção e melhorias cobradas.
Antes de ser um princípio jurídico, é um principio moral
e ético, pois não é admissível que os demais proprie-
tários paguem para que o apelante usufrua dos benefí-
cios sem contribuir para tanto. Negar-se a contribuir, ao
contrário dos demais moradores, constitui evidente
enriquecimento ilícito. 

Suma venia, o Poder Judiciário não pode aplaudir
seja o apelante destinatário do serviço alheio sem por ele
pagar, ao singelo argumento de que está amparado pela
Constituição quanto ao direito de não ser obrigado a
associar-se. 

J. Nascimento Franco (Condomínio, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 235) esclarece: 

Igual critério vem sendo aplicado para justificar a obrigação
de todos os proprietários de lotes situados nos ‘condomínios
fechados’, ao pagamento das despesas de conservação dos
serviços comuns e equipamentos destinados a suprir a defi-
ciência ou a inexistência dos serviços que, em princípio, de-
veriam ser, mas efetivamente não são, prestados pelo
Município, ou por concessionários de serviços públicos, de-
vido, por exemplo, à localização distante, dificuldade de
acesso etc. Uma vez instituído um órgão administrativo do
conjunto, tal como uma associação de moradores, e esta-
belecida uma Convenção, torna-se legal a cobrança do que
for gasto para os serviços de administração e conservação
das partes comuns, quais sejam jardins, praças, ruas, cap-
tação e distribuição de água, limpeza, coleta de lixo, vi-
gilância, seguro etc. 

Muito cômodo, por parte do réu/apelante, afirmar
que as melhorias introduzidas o foram sem o pedido ou
seu aval e que, por isso, não tem responsabilidade pelo
respectivo pagamento. As obras realizadas pela autora e
os serviços por ela prestados evidentemente beneficiaram
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e valorizaram o imóvel do recorrente. Se não compare-
ceu às reuniões assembleares, por si ou por represen-
tante legal, para discutir e votar a respeito das obras e
serviços que seriam realizados, não o fez porque não o
quis. Renovada vênia, a alegação de que não sabia da
existência da associação somente demonstra o desinte-
resse pelo imóvel adquirido em data tão remota, não
sendo crível que, desde 1990, quando foi criada a asso-
ciação, o réu/apelante não tenha sequer visitado o seu
terreno e percebido as melhorias implantadas. Dessa
forma, não pode, agora, invocar a própria omissão,
para enriquecer-se ilicitamente à custa dos demais
moradores que lá construíram suas casas e lá residem.
Ressalte-se que entidades como a autora agem no
respeitante aos proprietários; e, assim sendo e tendo em
vista a utilidade dos serviços e obras que realizam e que
a todos aproveita, são os proprietários obrigados a
ressarcir os custos dessas despesas que lhe são
proveitosas. 

Assim, o apelante não pode negar-se ao paga-
mento de sua parte a pretexto de inexistência de um con-
domínio, ou de não pertencer aos quadros da associa-
ção de moradores criada pela maioria, pois a con-
tribuição decorre menos da condição de associado do
que em virtude de poder utilizar-se dos serviços comu-
nitários, independentemente de ser, ou não, associado,
reafirme-se. 

Com tais considerações, nego provimento ao
apelo, mantida inalterada a r. sentença objurgada por
seus próprios fundamentos, inclusive quanto à sucum-
bência imposta e à forma de correção do débito, que
não foram alvo de insurgência recursal. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEDRO BERNARDES e TARCÍSIO MARTINS
COSTA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

repasse do benefício previdenciário recebido pela autora
à sua curadora, o banco apelado agiu apenas em exer-
cício regular de direito, o que não gera o dever de in-
denizar.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0088..443366002277-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: MMaarriiaa ddaa GGllóórriiaa
LLuucceennaa - AAppeellaaddoo:: BBaannccoo SSaannttaannddeerr,, nnoovvaa ddeennoommiinnaaççããoo
ddee BBaannccoo SSaannttaannddeerr BBaanneessppaa SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS..
VVAALLDDEEZZ LLEEIITTEE MMAACCHHAADDOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 25 de junho de 2009. - Valdez
Leite Machado - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de
recurso de apelação interposto por Maria da Glória
Lucena contra sentença proferida em ação de indeniza-
ção por danos morais e materiais em que contende com
Banco Santander S.A.

Alegou a autora, em síntese na inicial, que é pen-
sionista do Exército e tem o benefício depositado em
conta no banco réu. Ressaltou que está sofrendo proces-
so de interdição e tem como curadora provisória sua
filha, mas, quando tentou proceder à renovação para o
recebimento do benefício, o requerido se negou a fazê-
lo, passando a reter seus proventos injustificadamente.

Asseverou que com tal atitude o banco réu vem lhe
causando diversos prejuízos, inclusive de ordem moral,
na medida em que se encontra com 92 anos de idade e
depende dos proventos para sobreviver.

Colacionou julgados que entendeu atinentes ao
caso.

Entendendo presentes os requisitos legais, pugnou
pela inversão do ônus da prova e pela concessão de
tutela antecipada, para que fossem imediatamente libe-
rados os proventos indevidamente retidos, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00, para o caso de des-
cumprimento.

Ao final, pediu pela procedência do pedido, para
que fosse determinado ao banco requerido que não mais
procedesse à retenção dos seus proventos, além da con-
denação daquele ao pagamento de indenização no
valor de R$ 20.000,00, a título de danos morais.

O réu, Banco Santander S.A., apresentou contes-
tação às f. 25/34, afirmando que não incorreu em qual-
quer ilegalidade, já que não recebeu nenhuma ordem

Indenização - Dano moral - Dano material -
Interdição provisória - Benefício previdenciário -

Banco - Negativa de repasse à curadora -
Ausência de ato ilícito - Exercício regular de 

direito - Dever de indenizar - Inexistência

Ementa: Ação de indenização. Danos morais e materiais.
Interdição provisória. Negativa de repasse de benefício
previdenciário. Ausência de ato ilícito. Exercício regular
de direito. Dever de indenizar inexistente.

- Tratando-se de interdição provisória, pode o juiz que
decretou a interdição impor alguns limites sobre as
funções exercidas pela curadora. Assim, ao negar o
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judicial para que fossem liberados os valores. Aduziu que
existe sentença devidamente registrada no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais comprovando a situa-
ção da autora, tudo em conformidade com os arts.
1.183 e 1.184 do CPC.

Sustentou que a filha da autora deveria ter requeri-
do ao juízo competente autorização para movimentar a
conta-corrente da requerente. Garantiu que, para con-
figuração da responsabilidade reparatória, se faz
necessária a coexistência de ato ilícito, nexo causal e
dano, que não se encontram presentes no caso.
Destacou que também não se encontra presente qual-
quer constrangimento que tenha caracterizado a ocor-
rência de dano moral ou prejuízo material comprovado.

Garantiu que não cabe a aplicação de multa caso
não sejam liberados os proventos da autora. Acrescentou
que não se encontram presentes os requisitos que auto-
rizam a inversão do ônus da prova.

Por fim, requereu a improcedência do pedido ou,
então, que a indenização fosse fixada de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Impugnação à contestação às f. 42/55.
Às f. 58/59, foi indeferida a concessão de tutela

antecipada, sendo esta decisão objeto do agravo de
instrumento de f. 56/70.

Sobreveio sentença às f. 87/89, na qual o
Magistrado singular julgou improcedente o pedido, con-
denando a autora ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00, nos
termos do art. 20, § 4º, do CPC, com correção mo-
netária segundo a tabela da CGJ-MG, a partir da publi-
cação da decisão, acrescidos de juros legais após o trân-
sito em julgado, ficando suspensa a cobrança em vista
da gratuidade antes deferida.

Inconformada, Maria da Glória Lucena, interpôs
recurso de apelação às f. 90/95, afirmando que, se o
INSS, que é fonte pagadora, aceitou o termo de curatela
provisório, não há motivos para que o banco apelado se
recuse a transferir seu benefício para a curadora.

Ressaltou que, ao recusar o repasse do dinheiro, o
banco recorrido está dificultando o cumprimento de atos
legalmente respaldados, abusando dos seus direitos,
gerando vários prejuízos. Sustentou que, em virtude da
sua senilidade, certamente a curatela provisória se
tornará definitiva, não havendo motivos para impro-
cedência do pedido inicial.

Asseverou que o apelado violou o princípio da dig-
nidade humana, mediante a retenção dos proventos
indevidamente retidos, comprometendo sua sobrevivência.

Colacionou julgados que entendeu atinentes ao
caso.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para
que seja modificada a sentença, julgando-se proce-
dentes os pedidos iniciais.

O apelado, devidamente intimado, apresentou
contrarrazões às f. 96/103, batendo-se pela manu-
tenção da decisão.

Parecer emitido pelo il. representante da
Procuradoria de Justiça às f. 11/114, no sentido de que
seja conhecido e desprovido o apelo, para que seja
mantida a sentença de primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Inicialmente, observo que a autora ajuizou a pre-
sente ação buscando a reparação pelos danos morais e
materiais que alega ter sofrido em decorrência da
retenção indevida de benefício previdenciário pelo
banco réu, que deixou de repassar tais valores à sua
curadora.

Contudo, a meu ver, não merece prosperar o recurso.
Ora, para que surja o dever de indenizar, a quase

totalidade da doutrina pátria aponta como necessária a
existência de três elementos básicos, quais sejam: a con-
duta humana, o dano ou prejuízo e o nexo causal entre
os dois primeiros.

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a
conduta humana, que pode ser positiva ou negativa e
tem por núcleo uma ação voluntária, que resulte da
liberdade de escolha do agente, com discernimento
necessário para ter consciência daquilo que faz. E, nesse
sentido, seria inadmissível imputar ao agente a prática de
um ato involuntário. Cumpre ressaltar que a volun-
tariedade da conduta humana não traduz necessaria-
mente a intenção de causar o dano, mas a consciência
daquilo que se faz. O conhecimento dos atos materiais
que se está praticando não exige, necessariamente, a
consciência subjetiva da ilicitude do ato.

O segundo elemento é o dano ou prejuízo, que
traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou
moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispen-
sável para a configuração da responsabilidade.

Nesse sentido, é a lição de Sérgio Cavalieri Filho,
citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua
obra Novo curso de responsabilidade civil:

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade
civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em
ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver respon-
sabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade
sem dano (Novo curso de responsabilidade civil. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 40).

O último elemento essencial da responsabilidade
civil é o nexo de causalidade, que se apresenta como um
elo etiológico, um liame que une a conduta do agente
ao dano, o que nos leva a concluir que somente se
responsabilizará alguém cujo comportamento positivo ou
negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a
relação de causalidade não existe a obrigação de in-
denizar.
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Todavia, no caso, não há prova contundente no
sentido de que a parte demandada tenha praticado
qualquer ato ilícito, já que, ao que tudo indica, agiu em
exercício regular do direito, pretendendo apenas se res-
guardar de futura responsabilidade.

Ora, ocorrendo a interdição provisória da apela-
da, foi nomeada curadora provisória, que no caso é sua
filha, que possui funções de receber pensões, administrar
bens e realizar tarefas necessárias em favor da curatela-
da até que seja declarado curador definitivo.

Entretanto, tratando-se de interdição provisória,
pode o juiz que decretou a interdição impor alguns limi-
tes sobre as funções exercidas pela curadora.

Nesse sentido:

Interdição. Administração provisória. Limitação. Cabimento.
- Não existe óbice legal a que seja a administração pro-
visória dos bens ou valores do interditando estabelecida de
maneira limitada, cabendo ao magistrado averiguar as
necessidades que cercam o beneficiário do instituto no
momento da fixação dos seus limites. Recurso a que se nega
provimento (TJMG, AI nº 1.0000.00.242640-1/000, 3ª
Câmara Cível, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. em
04.04.2002).

Na hipótese, a apelante não juntou a decisão que
determinou a nomeação da sua filha como curadora,
não havendo como se verificar se aquela possuía
poderes para movimentar os benefícios previdenciários
recebidos por ela.

Demais disso, como o próprio nome indica, o insti-
tuto em questão tem natureza provisória, vigorante ape-
nas no curso do processo de interdição, o que implica a
possibilidade de sua modificação ulterior.

A esse respeito, reproduzo trecho do parecer emiti-
do pela il. Procuradora de Justiça:

De fato, entendo que, ainda que seja possível à curadora
provisória representar a curatelada em todos os atos da vida
civil, nos termos do dever de curatela que lhe foi imposto e
prestando contas de suas ações, não há prejuízo na negati-
va realizada pelo banco apelado.
É que o recorrido pretende apenas se resguardar de futura
responsabilidade, caso ocorra a revogação da curatela pro-
visória ora deferida (f. 114).

Assim, ao negar o repasse do benefício previden-
ciário recebido pela autora à sua curadora, o banco
apelado agiu apenas em exercício regular de direito, o
que não gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ação de indenização. Responsabilidade civil. Dano moral e
material. Ilícito inexistente. Denunciação caluniosa
indemonstrada. Exercício regular de um direito. Indenização
indevida. Pedido julgado improcedente. Recurso desprovido.
- Para que surja o dever de indenizar, é necessário que con-
corram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o
nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do

agente. Não restando evidenciado qualquer um destes ele-
mentos indispensáveis - concomitantemente -, inexiste o fato
ensejador da responsabilidade civil e o conseqüente dever
ressarcitório. O exercício regular de um direito não acarreta
o dever de indenizar (TJMG, AC nº 1.0024.06.194843-
6/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio, j. em.
27.02.2008).

Ação de indenização. Responsabilidade civil. Dano moral e
material. Notitia criminis. Ilícito inexistente. Exercício regular
de um direito. Indenização indevida. Manutenção da sen-
tença que se impõe. - Para que surja o dever de indenizar, é
mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo
voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o com-
portamento do agente. Não restando evidenciado qualquer
um destes elementos indispensáveis - concomitantemente -,
inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o conse-
qüente dever ressarcitório. O exercício regular de um direito
não acarreta o dever de indenizar (TJMG, AC nº
2.0000.00.507520-5/000, 9ª Câmara Cível, Rel. Des.
Osmando Almeida, j. em 10.10.2006).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
para manter a bem lançada sentença de primeiro grau.

Custas recursais, pela apelante, ressalvando-se o
disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE e
ANTÔNIO DE PÁDUA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Ação reivindicatória - Inépcia da inicial -
Ilegitimidade passiva - Extinção do processo

sem resolução de mérito - Construção de edifício
- Área contígua - Invasão parcial - Perdimento da
construção em favor do proprietário do terreno -

Desproporcionalidade - Princípios 
gerais de direito

Ementa: Direito processual civil e civil. Ação reivindi-
catória. Inépcia da inicial. Ilegitimidade passiva. Extinção
do processo sem resolução de mérito. Construção de
edifício. Invasão parcial de área contígua. Perdimento da
construção em favor do proprietário do terreno.
Desproporcionalidade. Princípios gerais de direito.

- A invasão de terreno alheio por pessoa jurídica não
induz, necessariamente, a legitimidade passiva de seu
sócio administrador para ação reivindicatória. 

- O paradigma do pós-positivismo jurídico, operando
verdadeira revolução no quadro da hierarquia das nor-
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mas, dota os princípios gerais de direito de força norma-
tiva, com poder vinculante superior. 

- A atividade jurisdicional não pode solucionar o caso
concreto outorgando proteção a um bem jurídico em
desproporcional sacrifício de outro igualmente tutelado,
a pretexto do cumprimento da norma jurídica posta, sob
pena de coadjuvar com a injustiça e, daí, operar ver-
dadeira ilicitude. 

- O regime civil anterior previa o perdimento da cons-
trução erigida de boa-fé em terreno alheio, mediante
indenização. Detectando-se, todavia, que o reconheci-
mento do domínio da construção em favor do proprie-
tário do terreno invadido - dada a desproporção entre o
valor irrisório deste e o vulto daquela - importa violação
do princípio da proporcionalidade, os efeitos da pro-
cedência do pedido reivindicatório devem ser adaptados
à exigência de uma prestação jurisdicional equânime,
reconhecendo-se o domínio da área em favor do invasor
mediante justa composição indenizatória. 

- Reconhecida a obrigação de o invasor de boa-fé in-
denizar em dinheiro a área invadida, incorporando-a ao
seu patrimônio, descabe a indenização (aluguel) pelo
uso indevido da área invadida. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0022..883388222255-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: LLúúcciioo PPeennttaaggnnaa
GGuuiimmaarrããeess ee ssuuaa mmuullhheerr - AAppeellaaddooss:: CCllíínniiccaa ddee CCiirruurrggiiaa
PPlláássttiiccaa ee PPrroonnttoo SSooccoorrrroo FFaaccee LLttddaa.. ee oouuttrroo - RReellaattoorr::
DDEESS.. JJOOSSÉÉ FFLLÁÁVVIIOO DDEE AALLMMEEIIDDAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E DAR PRO-
VIMENTO PARCIAL AO RECURSO, COM RECOMEN-
DAÇÃO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2009. - José Flávio
de Almeida - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral, pelos apelantes, o Dr.
Gianpaolo Zambiase Bertol Rocha e, pelos apelados,
Marco Túlio de Carvalho Rocha. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Satisfeitos os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso. 

Trata-se de ação reivindicatória ajuizada pelos
apelantes noticiando que os apelados invadiram parte

do imóvel objeto da matrícula nº 7.576 do 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte (f. 15/17), área
minuciosamente descrita às f. 03/04 e planta de f. 14.
Nesse sentido, a petição inicial destacou: 

Em narrativa fática circunstancial cumpre-nos dizer que a Iª
Ré, é proprietária do lote nº OI, da quadra 53, no Belvedere,
com Matrícula de nº 25.596, cujo registro encontra-se no 2º
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, imóvel sito
à Rua Jornalista Djalma Andrade, onde o 2º Réu, admi-
nistrador da Iª Ré construiu, em meados de 1995, a Clínica
Médica de Cirurgia Plástica que funciona no local e que leva
o nome do 2º Réu. Ocorre que no ato de construção da
referida clínica houve a invasão de parte da área de pro-
priedade dos Autores, docs. Anexos, no importe de aproxi-
madamente 500m², exatamente como infere-se da planta de
situação que instrui a presente. 
O imóvel de propriedade dos autores esta perfeitamente
individualizado, tomando-se por base seu perímetro, bem
como demais características e confrontações, que encon-
tram-se minuciosamente descritos na matrícula do imóvel, a
seguir transcrita (transcrição da matrícula nº 7576, livro 2,
do Cartório do 2º Ofício de Imóveis) (f. 03/04, sic). 

Os apelantes formularam pedido reivindicatório
cumulado com desfazimento da obra irregularmente
construída e, ainda, indenização pelo uso indevido da
propriedade (f. 07). Do processado destaca-se de rele-
vante a produção de prova pericial, que esclareceu: 

[...] podemos constatar que as divisas do lote N.02 (Casa de
N.1800) estão também bastante deslocadas em relação à
planta aprovada da PBH, sendo que esse deslocamento, no
muro de divisa lateral (do lado esquerdo) existente entre os
lotes de Ns., 02 e 01, na parte da frente do lote N. 02, é de
4,31m, e na parte dos fundos de 20,48m. Em conseqüência,
uma parte do lote de N.02 constituída pelo Polígono A G H
I, invade/ ocupa o terreno do lote N.01, dos requeridos,
numa área de 606,58 m². 
Ainda de acordo com o nosso levantamento, Planta de
Detalhes, existe um deslocamento da divisa lateral entre o
lote dos requeridos e o terreno dos requerentes, de 4,10m na
parte da frente do lote 01, junto da Rua, de 10,96m na parte
central desse lote, e um deslocamento que passa a ser nulo
no vértice formado por essa divisa (lateral esquerda) com a
divisa (lateral esquerda) com a divisa dos fundos (f. 131). 

Na oportunidade, o valor da área invadida ficou
estimado em R$166.748,20 (cento e sessenta e seis mil
setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), (f.
143, item 6.4 e 145, item 7.6), sendo os aluguéis men-
sais estimados em R$583,62 (quinhentos e oitenta e três
reais e sessenta e dois centavos), (f. 146, resposta ao
item 7.10). 

Foram pedidos esclarecimentos ao perito (f.
184/188 e f. 208/212), os quais foram considerados
insuficientes (190/197 e f. 214/216) - especialmente no
tocante à avaliação da área invadida e da construção
nela edificada - o que motivou a nomeação de novo pe-
rito (f. 222). Elaborado esse laudo pericial em caráter
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complementar (f. 255/321), concluiu-se que a área inva-
dida de 382,54 m² tem o valor de R$ 48.238,42
(quarenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e
quarenta e dois centavos) (f. 267). 

Após, sobreveio a sentença de extinção do proces-
so sem resolução de mérito (f. 353/355), reconhecendo
a ilegitimidade passiva do segundo réu (segundo apela-
do) e a inépcia da petição inicial por falta de delimitação
precisa da área reivindicanda. 

Preliminar de nulidade da sentença. 
A sentença traz fundamentação, ainda que con-

cisa, sobre a ilegitimidade passiva do segundo apelado
para o pedido reivindicatório. Vejamos: 

A primeira requerida, em cujo nome se encontra transcrita a
matrícula do imóvel contíguo, cuja edificação teria invadido
a área pertencente aos autores, nos termos do artigo 45 do
CC, está devidamente imbuída de personalidade jurídica,
inexistindo motivos para desconsideração desta personali-
dade jurídica e inclusão do segundo réu, no polo passivo do
pleito. 
Neste contexto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do segundo suplicado, e nos termos do inciso VI do artigo
267 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito em
relação ao mesmo (f. 354). 

A isso se acrescente que o segundo apelado, quan-
do da noticiada invasão, era representante legal da
primeira apelada (f. 33/36, cláusula sétima), sendo que
só há responsabilidade pessoal do representante legal
da pessoa jurídica quando seus atos extrapolam os limi-
tes do mandato, situação não detectada no caso, con-
forme será exposto mais adiante. 

A fundamentação da sentença, apesar de sucinta,
não configura prejuízo ao exercício do direito de defesa
e, portanto, não gera nulidade (art. 244 c/c art. 250,
parágrafo único, CPC). E, no ponto, porque acertada,
deve prevalecer quanto ao reconhecimento de ilegitimi-
dade do segundo apelado. 

Por outro lado, verifica-se que a extinção do
processo sem resolução de mérito se deveu, essencial-
mente, à falta de individuação precisa da área reivindi-
canda na petição inicial, visto que a área apontada
como invadida corresponde à parte do imóvel constante
da matrícula nº 7.576, sendo que esse todo veio indi-
viduado. Todavia, concessa venia, é dispensável a
providência exigida pelo Juízo de origem, visto que a ini-
cial trouxe suficiente individuação da área parcialmente
invadida, bastante para a instauração da relação jurídi-
ca processual. Nesse sentido, Haendchen & Letteriello
esclarecem: 

E, repetimos, se quiser o autor reivindicar parte do imóvel,
deve identificá-lo. Nessa descrição não se exige precisão
absoluta, porque, não estando ela mencionada no título
dominial, não necessita ser rigorosamente medida. 
[...] 
‘Ação reivindicatória - Alegada inépcia na inicial por falta de
individualização da área. 

Quando o autor descreve a área reivindicada da maneira
como consta no título de domínio e apresenta mapa e
memorial de localização da gleba, não se pode acolher pre-
liminar de inépcia da inicial, porquanto satisfeito o requisito
de admissibilidade da reivindicatória, consistente na indivi-
dualização do imóvel’ (AC 24.925-4-01, 140301995, Rel.
Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins). 
Portanto, resumindo, deve o autor na descrição da área ocu-
pada dar elementos que a identifiquem, não sendo absolu-
tamente necessário na reivindicação parcial que descreva
com precisão os limites. Porém, quanto aos limites externos,
quanto às divisas do imóvel em seu todo, exige-se que sejam
certos, pena de julgamento de improcedência da ação.
(HAENDCHEN, Paulo Tadeu; LETTERIELLO, Rêmolo. Ação
reivindicatória. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 37/38.) 

Nada obstante, o decreto de inépcia da petição ini-
cial ocorreu após exaurida a fase instrutória, quando,
conforme detectado pelo Juízo de origem, existiam ele-
mentos suficientes ao julgamento de mérito da ação.
Vejamos: 

Pelo teor da inicial e até mesmo se pode observar pelo da
prova produzida (sic), por ocasião da elaboração da peça de
ingresso, não se sabia a exata localização da linha limítrofe,
nem tampouco a extensão do eventual esbulho. 
Para se chegar à área supostamente esbulhada, o 1º perito
teve que proceder ao levantamento das quadras 52 e 53, do
loteamento aprovado na Prefeitura Municipal, objetivando
‘demarcar as divisas’ (f. 118). [...] 
Tal demarcação foi aproveitada pelo 2º perito, e a utilização
desta demarcação é que possibilitou a elaboração do con-
clusivo laudo. 
Até então existia somente boa-fé do suplicado, no sentido de
reconhecer eventual invasão da área apontada como sendo
do autor. 
Isto porque antes de definida a área invadida, apontando-se
sinais materiais das divisas das duas propriedades, não se
pode falar em esbulho e consequentemente em reivindi-
catória. 
Por outro lado, a inicial é inepta, posto que não delimita a
área esbulhada de sorte a constituir um pedido certo e deter-
minado, possibilitando uma sentença igualmente certa e
determinada relativa os pedidos formulados (sic), estando
sem pressupostos de prosseguimento válido e regular (f.
354, sic).

Rejeito a preliminar. 

DES. NILO LACERDA - Também rejeito, Sr.
Presidente. 

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Com os mesmos funda-
mentos do Relator, também rejeito. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Mérito. 
Com isso, atento ao permissivo do art. 515, § 3º,

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento de
mérito, por considerar o processo suficientemente instruí-
do (art. 130, CPC). 
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O pedido reivindicatório dos apelantes foi formula-
do nos seguintes termos: 

Condene os Réus nos valores concernentes à indenização
pela privação injusta dos direitos inerentes à propriedade do
terreno, fazendo-o através de avaliação sobre o quantum re-
lativo à locação do imóvel no período observado da posse
injusta, determinando-se, ainda, o desfazimento de todas as
construções feitas no local, restabelecendo-se a situação
anterior, e, ao final, imitindo o Autores (sic) na posse do
imóvel, mesmo antes que sejam desfeitas as construções,
que se procedidas pelos Autores será às expensas dos Réus
(f. 07, sic). 

O fato ocorreu em meados da década passada,
época em que vigente o Código Civil de 1916, portanto
regente da matéria (art. 6º e parágrafo único, LICC).
Para o caso, o antigo regime civil assegura ao titular da
propriedade os direitos que lhe são inerentes, é dizer, de
usar, gozar, dispor e reivindicar (art. 524, CC/16); ainda,
impõe àquele que edifica em terreno alheio a perda da
construção em favor do proprietário, desde que devida-
mente indenizado, salvo se comprovada a má-fé, caso
em que admite o pedido de desfazimento da obra, mais
perdas e danos (art. 547, CC/16). 

De início, saliento que o fato de o pedido reivindi-
catório recair em parte do imóvel dos apelantes não
afasta o interesse de agir - preliminar que se pode inter-
pretar como de impossibilidade jurídica do pedido -,
visto não haver, para o caso, previsão de outra modali-
dade de garantia, em simetria à previsão legal das ações
de reintegração e manutenção de posse, na defesa de
direito possessório. A ação reivindicatória é apta a vei-
cular pretensão petitória, seja ela dirigida à totalidade ou
a parte do bem imóvel. 

Pontes de Miranda leciona: 

O primeiro pressuposto necessário da pretensão à reivindi-
cação é a ‘propriedade atual do titular. 
[...] 
O segundo pressuposto necessário da ação de reivindicação
é a ‘posse da coisa pelo réu’ (in Tratado das ações. São
Paulo: RT, 1978, Tomo VII, p. 117/118). 

Desnecessária, ainda, a notificação premonitória
dos apelados, conforme sustentam, visto que a invasão
do imóvel é ato não tolerado pelo Direito, configurando,
por si só, a mora do invasor em restituir a coisa ao pro-
prietário. Nesse sentido, acórdão da Apelação Cível nº
2.0000.00.305032-8/000, Comarca de Peçanha,
Relator Des. Gouvêa Rios, j. em 06.06.2000. 

Tratando-se de pretensão petitória, a acepção
jurídica da posse injusta tem sentido amplo, bastando
seja ela exercida sem o direito de possuir. 

Mesmo de boa-fé a posse cede ao domínio. Injusta, pois, é
qualquer detenção sem título de propriedade, ou sem o
caráter de posse direta através das vias adequadas

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Posse de propriedade.
Leud, 1985, nº 12). 

No caso, não há que se falar em falta de interesse
de agir, pois os requisitos da pretensão petitória, prova
do domínio e posse injusta, são incontroversos. 

São, portanto, requisitos do sucesso da ação reivindicatória,
diante do art. 524 do Código Civil: a) a prova pelo autor de
que o domínio da coisa lhe pertence; e b) a prova de que o
réu detém a mesma coisa injustamente, ou seja, de forma
que repugna ao direito (Apelação Cível nº 54.027, Relator
Desembargador Agostinho de Oliveira, publicação ocorrida
em 23.09.1980). 

Avançando, a primeira apelada sustentou, em con-
testação, que o fato não decorreu de má-fé, tendo-se
levado a erro por invasão contra ela operada pelo pro-
prietário do outro imóvel vizinho. Nesse sentido: 

Ao contrário do que alegam os Autores, a posse do móvel
pela 1ª Ré é da mais absoluta boa-fé. 
Como se percebe pelo croqui que juntaram aos autos e pela
documentação ora juntada, o vizinho da 1ª Ré, proprietário
do lote n.2 da mesma quadra, a prevalecer a tese dos
Autores, teria invadido o lote da 1ª Ré em proporção maior
do que aquela que ora é reivindicada. 
Ou seja, é fácil perceber que, a prevalecer a tese dos
Autores, de que o imóvel reivindicando é de sua pro-
priedade, eventual invasão pela 1ª Ré terá sido o resultado
de alterações nas medições provocadas pela invasão que
esta terá sofrido por seu outro vizinho. 
Em outras palavras, a prevalecer a tese dos Autores, a 1ª Ré
terá agido na mais absoluta inconsciência de obstáculo à
sua posse, uma vez que sempre teve motivos para supor que
mantinha a posse de bem próprio (f. 30). 

A assertiva foi corroborada pelo perito judicial,
que, em resposta aos quesitos, destacou: 

7.1 - Qual a área do lote dos Réus? 
Resposta: A área do lote N. 01, de acordo com a Planta
aprovada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em
13/08/80, CP-216-07-M, é de 1.787,66m². 
O terreno ocupado pelos Réus, inclusive a área invadida,
possui 1.563,53m² de área. 
[...]
8.5 - O imóvel de propriedade da Clínica de Cirurgia
Plástica e Pronto Socorro da Face Ltda. encontra-se invadi-
do? Em caso afirmativo, qual a extensão da invasão? 
Resposta: Sim. O imóvel dos requeridos, lote N.01, encon-
tra-se invadido pelo lote N.02, casa de N.1800 da Rua Jorn.
Djalma Andrade, numa extensão de 606,58m² de área (f.
148/149). 

O documento de f. 13, demonstrando que em
outro momento houve interesse da primeira apelada pela
aquisição da propriedade dos apelantes, a nosso juízo,
não constitui prova de má-fé, que, como se sabe, não se
presume, já que decorre do estado psicológico do pos-
suidor. Assim, a prova da má-fé deve ser robusta, dadas,
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sobretudo, as gravosas consequências de seu reconhe-
cimento. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

Posse - Injusta e de má-fé - Distinções. - A justiça ou injustiça
da posse determina-se com base em critérios objetivos.
Diversamente do que ocorre com a posse de boa ou de má-
fé, que tem em vista elementos subjetivos, pois decorre da
convicção do possuidor. O reconhecimento da injustiça da
posse, levando à procedência da reivindicatória, não obsta,
por si, tenha-se como presente a boa-fé. (REsp 9095/SP, Rel.
Min. Cláudio Santos, Rel. para o acórdão Ministro Eduardo
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07.04.1992, DJ de
25.05.1992, p. 7.394). 

Nesse passo, a construção em propriedade alheia
por ato destituído de má-fé afasta a pretensão de des-
fazimento da obra, havendo, ao contrário, previsão legal
de perda da construção para o proprietário do terreno
mediante indenização correspondente (art. 547,
CC/16). 

O caso, todavia, apresenta peculiaridade não pre-
vista pelo legislador de 1916, impedindo a aplicação
daquelas regras sem que, com isso, haja violação dos
princípios gerais de Direito, dentre os quais se destaca o
princípio da proporcionalidade, que modernamente ba-
liza o exercício da função jurisdicional na solução do
caso concreto. 

Em superação ao positivismo legalista instaurado
pelo pensamento kelseniano, o modelo do moderno
Estado Democrático de Direito institui o paradigma do
pós-positivismo jurídico, erigindo no ordenamento jurídi-
co um sistema normativo calcado essencialmente em
regras principiológicas, que perdem o caráter mera-
mente norteador da atividade legiferante, passando a
assumir, no quadro da hierarquia das normas, caráter
vinculante superior. Trata-se do paradigma do pós-posi-
tivismo jurídico, instituidor do caráter normativo dos
princípios gerais de Direito, que impôs verdadeira inver-
são do paradigma legalista, outrora reinante, o qual re-
legava o caráter normativo dos princípios a último plano
(art. 4º, LICC; art. 126, CPC). 

Ora, as regras jurídicas presumem-se elaboradas
em perfeita e simétrica adequação aos princípios da
equidade e da justiça, prevendo abstratamente a solução
adequada a ser adotada na solução do caso concreto.
Tocando ao juiz a solução do caso através da subsunção
do fato à norma, e, portanto, em consonância com
aqueles princípios, a proteção que se outorga a um bem
jurídico não deve refletir sacrifício desproporcional e
desarrazoado a outro. É dizer, simbolicamente, que o fiel
da balança deve graduar de acordo seja o peso axio-
lógico dos valores postos em cada lado. Assim, o exercí-
cio da função jurisdicional, a pretexto do cumprimento
da norma jurídica posta, não pode se dissociar do princí-
pio da proporcionalidade, sob pena de coadjuvar com a
injustiça e, daí, operar verdadeira ilicitude. 

O princípio da proporcionalidade substancial, con-
ceito criado pelo sistema romano-germânico, foi tam-
bém desenvolvido no âmbito do sistema anglo-saxão
sob a denominação de devido processo legal substan-
cial, encerrando, todavia, o mesmo conteúdo, conforme
nos esclarece Freddie Didier Júnior: 

As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente
devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário
que uma decisão seja substancialmente razoável e correta.
Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal subs-
tantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É
desta garantia que surgem os princípios da proporcionali-
dade e da razoabilidade, aqui tratados como manifestação
de um mesmo fenômeno. 
É como afirma Carlos Augusto de Assis: ‘O devido processo
legal, na sua dimensão substancial, tem correspondência
com o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, dissemi-
nado na Europa Continental. 
[...] 
E as razões que levaram à criação deste princípio foram
muito bem postas por Karl Larenz: 
‘A amplitude com que a jurisprudência dos tribunais faz uso
deste método explica-se, especialmente, pela ausência de
uma delimitação rigorosa das hipóteses normativas destes
direitos, a não indicação de notas distintivas, em relação,
por exemplo, ao que é ‘exigível’. Os direitos, cujos limites
não estão fixados de uma vez por todas, mas que em certa
medida são ‘abertos’, ‘móveis’, e, mais precisamente, esses
princípios podem, justamente por esse motivo, entrar facil-
mente em colisão entre si, porque a sua amplitude não está
de antemão fixada. Em caso de conflito, se se quiser que a
paz jurídica se restabeleça, um ou outro direito (ou um dos
bens jurídicos em causa) tem que descer até um certo ponto
perante o outro ou cada um entre si. A jurisprudência dos tri-
bunais consegue isto mediante uma ‘ponderação’ dos direi-
tos ou bens jurídicos que estão em jogo conforme o ‘peso’
que ela confere ao bem respectivo na respectiva situação’ (f.
31 e f. 34). 

Estabelecidas essas premissas, fica patente, no
caso, a desproporção entre a preservação do direito dos
apelantes tal como previsto pelo direito positivo, seja
através do desfazimento da obra - tese já afastada pela
ausência de má-fé - seja transferindo-lhes o domínio da
construção. A primeira apelada edificou em terreno
próprio, atribuindo-lhe destinação econômico-social,
operando-se a invasão parcial de terreno alheio, sem,
contudo, revelar-se a intencionalidade. É de se ressaltar,
ainda, que a construção é instrumento essencial à ativi-
dade econômica desenvolvida pela primeira apelada,
dotada de relevante função social, com proteção consti-
tucional. 

Noutro giro, além da desproporção verificada
entre o valor da construção e o valor da propriedade
invadida, tem-se ainda significativa desproporção entre a
parcela da construção erigida sobre o terreno invadido
(mínimo) e o seu tamanho global, já que a construção foi
feita quase que completamente em terreno próprio, con-
forme restou detectado pela perícia técnica: 
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O polígono B C E F é a parte do lote N.01, com 382,45m²,
que invade/ocupa o terreno dos requerentes. 
A área total invadida pelos requeridos pode ser distribuída
da seguinte forma: 
—> Área não construída nos fundos: 114,97m² 
—> Área de parte do jardim e rampa de acesso superior:
32,41m² 
—> Área construída de garagem: 19,92m² 
—> Área de parte do estacionamento: 149,35m² 
—> Área de rampa de acesso de entrada da Clínica:
65,61m² 
—> Área do prédio principal (parede-quina): 0,19m² 
—> Total de área construída que invade o terreno dos
requerentes: Área: 267,48m² 
[...] 
As benfeitorias construídas pelos Réus no terreno ocupado
são as seguintes: 
—> Prédio principal da Clínica (área total): 995,13m² 
—> Área do jardim superior: 167,99m² 
—>Área da garagem: 50,91m² 
—> Área do estacionamento: 200,31m² 
—> Área da rampa de acesso ao prédio: 78,19m² 
—> Área da rampa de acesso do Jardim: 13,30m² 
—> Área da guarita/serviço: 15,15m² (f. 131, item 5.4; e f.
147, item 8.3). 

Tal situação impede o perdimento da construção
em favor dos apelantes, bem assim a cisão da edificação
na linha divisória dos terrenos, visto que essa solução
importa redução substancial de seu valor e do fim a que
se destina, conforme constatado pelo perito do Juízo.
Nesse sentido: 

A linha divisória (Linha BC - Planta de detalhes 1/1) traçada
na divisa entre os terrenos dividiu as citadas benfeitorias em
duas partes, que somente têm valor para os Réus e desde
que as mesmas permaneçam integradas. 
Para os Autores, ou para terceiros, na hipótese de devolução
do terreno (da área invadida), entendemos que essas partes
de benfeitorias, que ficariam mutiladas no terreno dos
Autores, não teriam nenhum aproveitamento e, portanto,
não têm valor de mercado. Essas benfeitorias, muito
provavelmente, serão todas demolidas. 
[...] 
O prejuízo para o Réu poderia ser estimado pelo valor do
custo de construção dessas benfeitorias, considerando as
partes das mesmas que se encontram na área invadida do
terreno dos Autores (f. 209). 

A questão ganha contornos especiais quando se
constata, nos termos da perícia realizada, o vulto da edi-
ficação, orçada em R$ 1.068.000,00 (um milhão e
sessenta e oito mil reais), (item 8.3, f. 147/148). 

Note-se, por fim, que a área invadida, num total de
382,45m² (f. 131; item 5.4), mostra-se irrelevante e não
desvirtua a destinação econômica dos setenta e oito
hectares que compõem a propriedade dos apelantes (cf.
matrícula 7.576, f. 15-v.). 

Nessas circunstâncias, não há, absolutamente,
proporcionalidade e razoabilidade em impor o perdi-
mento da propriedade da construção em proveito do

proprietário do terreno invadido, solução que deve ser
afastada, resolvendo-se a questão em perdas e danos. 

Em caso análogo, de reintegração de posse, este
Tribunal de Justiça enfrentou a questão, resolvendo em
perdas e danos litígio em que se pleiteava a posse de
área mínima invadida com demolição de construção. O
acórdão restou assim ementado: 

Ação de reintegração de posse. Demolição. Indenização. -
Em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de
demolição de construção, pode o magistrado determinar, em
substituição ao pedido inaugural, a indenização por perdas
e danos, na hipótese de ser pequena a área invadida e de
relativa importância a construção nela edificada, mormente
quando houver risco de comprometimento da estrutura da
obra respectiva. (Apelação Cível 2.0000.00.306235-3/000,
Relator Desembargador Silas Vieira, publicação ocorrida em
17.06.2000.) 

A decisão, a propósito, lastreou em precedente do
Superior Tribunal de Justiça lançado nos seguintes termos:

Reintegração de posse. Demolição. Indenização. Pedido do
réu. 
1. A inexistência de pedido expresso do réu não impede ao
juiz de deferir indenização, em lugar da demolição do pré-
dio. 
2. A invasão de área mínima de terreno, com a construção
concluída de valioso prédio, resolve-se com a indenização e
não com a demolição. Voto vencido. Recurso conhecido e
provido. (REsp 77712/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro,
Rel. para o acórdão Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta
Turma, julgado em 18.03.1997, DJ de 19.12.1997, p.
67.505.) 

Do acórdão destaco, por oportuno, trecho do voto
proferido pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar: 

Tenho que o juiz, ainda que inexistente reconvenção, e
mesmo que revel o demandado, não estava obrigado a
deferir o pedido de demolição de um valioso prédio que
invadira na sua construção pequena nesga de terreno vizi-
nho, fração mínima do imóvel. Podendo transformar esse
pedido de demolição em justa indenização, compondo o
interesse de todas as partes, parece inadequado fazer-se
aplicação rígida da defesa possessória. Cabe ao juiz, com-
prometido com a Justiça, harmonizar o direito do autor, que
não pode ser exercido abusivamente, com a natureza da
coisa e com o bom senso. A ação possessória não impede
esse deferimento, que não é nada mais do que a limitação
do pedido. 
[...] 
Se a construção do valioso prédio, já concluída, invadiu área
mínima do terreno lindeiro, não causando outro prejuízo que
não o decorrente do desrespeito à divisa, pode o juiz deter-
minar a indenização do dano e não a demolição do prédio.

O voto foi acompanhado pelo Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira que, em adendo, destacou: 

Além das considerações já apontadas, tenho que o caso está
a refletir, ao lado da rigidez do sistema, quanto ao conheci-
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mento do recurso especial, algo mais relevante e merecendo
de especial atenção, em face das finalidades sociais e políti-
cas do processo civil contemporâneo, que, em sua feição de
efetividade, reclama maior sensibilidade do julgador e apli-
cação da ‘lógica do razoável’, como, aliás, comanda o art.
5º da Lei de Introdução. 
No caso, tomando por base o que foi aqui exposto, há cir-
cunstâncias fáticas que ensejam a incidência de critérios
mais modernos de hermenêutica, admitindo doutrina e
jurisprudência a possibilidade de se transformar uma reinte-
gração desarrazoada em indenização, mesmo de ofício e na
fase executória. 

É importante salientar a diferença entre a ação de
reintegração de posse e a ação reivindicatória residente
tão somente na causa de pedir, sendo uma fundada em
posse anterior (jus possessionis) e outra em título de
domínio (jus possidendi). Ambas, todavia, buscam o
direito à posse direta com os respectivos consectários,
sendo certo que onde há a mesma razão, aí deve haver
o mesmo direito (ubi eadem est ratio, idem jus). 

De longa data, a propósito, o saudoso Professor
Silvio Rodrigues havia se debruçado sobre o tema, desta-
cando: 

Quando a construção ou plantação ultrapassa de muito o
valor do terreno e foi levantada de boa fé, é extremamente
injusta a regra que determina a sua perda em favor do dono
do solo. Tanto mais que este concorreu, pelo menos com sua
negligência, para que tais construções ou plantações se
erguessem. 
Não raro, e este é caso dos mais freqüentes, uma construção
avança, em pequena fração, em terreno alheio. Amiúde a
invasão é de alguns centímetros e o construtor se encontra
de boa fé. Entretanto, de acordo com a lei, como o acessório
segue o principal, o proprietário do terreno adquire o
domínio do acessório. E, como compete ao proprietário o
direito de usar e de reivindicar o seu prédio, cabe-lhe a prer-
rogativa de exigir a demolição da obra. Ora, isso às vezes
colide com o interesse da comunidade. 
Pois que, a regra do art. 547 do Código Civil deixa ao
arbítrio do proprietário do solo decidir se o prédio erguido
em seu terreno deve ou não ser deitado abaixo. Ora, tal dis-
posição é perigosa, por colidir com o interesse econômico
da sociedade. Imagine-se que se trate de prédio valiosíssi-
mo, que será lançado a terra por capricho do proprietário do
solo. Obviamente, outro é o interesse da sociedade. 
Entretanto, o Código Civil, fugindo à orientação apregoada
por muitos escritores do passado, que alguns Códigos já vi-
nham adotando e que outros mais tarde adotaram,
sucumbiu ao preceito lógico e não admitiu qualquer abran-
damento da regra tradicional que determina seguir o
acessório a condição do principal. 
Com efeito, no regime anterior ao Código, escritores como
LAFAYETTE, LOBÃO, BORGES CARNEIRO, COELHO DA
ROCHA admitiam exceção à regra de que o acessório segue
o principal, em dadas hipóteses. Eis a lição de LAFAYETTE: 
‘Por exceção da regra o edifício fica pertencendo ao cons-
trutor nos casos seguintes: 
a) Se foi levantado às claras e em presença do dono do solo,
sem impugnação de sua parte. 
b) Se vale muito mais do que o solo por ele ocupado’ (in
Direito das coisas, § 40, b). 

E LAFAYETTE se escora, nesta afirmativa, em MELLO FREIRE
(Liv. 3.º, Tít. 3º, § 8º), em LOBÃO (Casas, § 51) e em
BORGES CARNEIRO (4, 65, nº 21). 
Aliás, CARLOS DE CARVALHO, em sua Nova consolidação
das leis civis, consolidou a regra no parágrafo único do art.
427, nestes termos: 
‘Sendo o edifício de valor muito superior ao solo, este cederá
àquele, salvo direitos de terceiros’. 
É evidente o interesse social desta solução. Da mesma
maneira, impõe-se a regra no sentido de evitar decisões
injustas nos casos de construções que invadam, em porções
reduzidas, terrenos alheios. 
Por conseguinte, é de se recomendar, de lege ferenda, a
adoção de tal critério. Ademais, não se pode deixar de
aplaudir uma jurisprudência que acolha tal orientação.
(RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das coisas. 12. ed.
São Paulo: Saraiva, 1983, v. 5, p. 103/105.) 

Este o raciocínio que conduziu o egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a prolatar a seguinte
decisão: 

Ação reivindicatória - Invasão de pequena área -
Construções que não devem ser demolidas, sob pena de se
afrontar o interesse da sociedade e dar guarida a mero
capricho dos proprietários do solo - Caso que se resolve em
perdas e danos, estejam os invasores de boa ou de má-fé -
Apelo improvido. (Apelação Cível nº 144.114-4/6, Relator
Desembargador Alexandre Germano, decisão ocorrida em
09.03.2004.) 

O Código Civil de 2002 tem previsão expressa
regulando a situação do caso concreto, conforme anota
Marco Aurélio Viana: 

Sob a égide do art. 547 do Código revogado, o proprietário
do terreno havia a propriedade do que era incorporado ao
imóvel, quando terceiro plantava, semeava ou edificava. Se
o dono das sementes, plantas e materiais agia com boa-fé,
gozava do direito à indenização. Se de má-fé, perdia o direi-
to a ser indenizado e podia ser compelido a repor as coisas
no estado anterior e pagar os prejuízos que houvesse causa-
do. Ocorre que, se a construção ou plantação ultrapassasse
o valor do terreno e levantada de boa-fé, o dono do imóvel
adquiria a propriedade. 
A solução presente no parágrafo único do art. 1.255 põe-se
dentro da melhor orientação, e já estava no Anteprojeto de
Orlando Gomes, art. 442. Sendo o direito de propriedade
orientado pela sua função social, correto que se procure har-
monizar os interesses, evitando soluções que prejudiquem a
circulação da riqueza. A aquisição do solo por parte daque-
le que construiu ou plantou, estando de boa-fé, é justa e
atende aos reclames da melhor doutrina, mesmo aquela
anterior ao diploma civil de 1916. (VIANA, Marco Aurélio S.
Coordenador TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Comentário ao
Novo Código Civil: direitos reais. Rio de Janeiro: Forense,
2003, v. XVI, p. 155/156.)

Com isso, soa harmônico ao sistema jurídico a
solução do caso com a transferência da propriedade da
área invadida em favor da primeira apelada mediante
justa indenização aos apelantes, esta em atenção ao
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princípio que veda o enriquecimento sem causa (arts.
884 e segs., CC02). Destaque-se que essa solução não
importa a pretendida aplicação retroativa da nova lei
civil, manifestada pela defesa, situação vedada pelo
princípio tempus regit actum, conforme visto. 

Diante das divergências técnicas surgidas na apu-
ração do valor da área invadida, temos que a questão
merece maiores digressões, conforme passamos a ana-
lisar. 

O valor da área invadida encontrado pela primeira
perícia, utilizando-se do método comparativo, foi de
R$166.748,20 (cento e sessenta e seis mil setecentos e
quarenta e oito reais e vinte centavos) (f. 143). Os apela-
dos pediram a realização de nova perícia, arvorando-se
essencialmente no método utilizado para a avaliação da
área, destacando que “usa-se o Método Comparativo
para se ter o preço do metro quadrado da área dos lotes
(parcelamento), ou para avaliar terrenos não-loteados
em comparação com outros. No entanto, o terreno não-
loteado de propriedade da Autora não foi comparado
com nenhum terreno não-loteado, pela inexistência da
referida amostragem”. Com isso, pediram a realização
de nova perícia com observância do método involutivo
para cálculo do valor da gleba bruta, o que foi deferido
(f. 222), tendo a segunda perícia encontrado o valor de
R$ 48.238,42 (quarenta e oito mil duzentos e trinta e
oito reais e quarenta e dois centavos), (f. 267, item 12). 

Em sede de esclarecimento, o primeiro perito judi-
cial ponderou a diferença entre os métodos comparativo
e involutivo, destacando: 

O método involutivo é aquele método baseado em um mo-
delo de viabilidade técnico-econômico, para avaliação do
valor de um terreno, alicerçado no seu aproveitamento efi-
ciente máximo. 
Por esse aproveitamento eficiente entende-se aquela utiliza-
ção mais indicada para o local, seja comercial, industrial ou
residencial, mediante um projeto hipotético de empreendi-
mento compatível com as características do imóvel e as
condições do mercado. A avaliação por este método con-
sidera a receita provável da comercialização de todas as
unidades do projeto com base nos preços obtidos em
pesquisas de mercado, leva em conta todas as despesas
necessárias à transformação do terreno no empreendimento
projetado, prevê o custo de execução, margem de lucro do
empreendedor, despesas financeiras e de comercialização,
lançamento do empreendimento etc. dessa forma, deduzin-
do do valor da receita prevista para o empreendimento,
todas as despesas, encontra-se o valor do terreno, ou seja,
o valor máximo que se poderia pagar pelo terreno para via-
bilizar o empreendimento. 
O método comparativo, conforme citamos no item 06 do
Laudo Pericial (à f. 133), é aquele em que o valor do bem,
no caso o imóvel, é obtido através da comparação com
dados de mercado de outros imóveis similares ao avaliando,
já negociados ou ofertados para a venda. A condição fun-
damental para a aplicação deste método é a estatistica-
mente como amostra do mercado. Por este método qualquer
bem pode ser avaliado, desde que existam elementos
(amostras representativas) suficientes. A sua aplicação segue

as seguintes etapas: caracterização e identificação da pro-
priedade (imóvel) a avaliar com todos os atributos que lhe
conferem valor, procurar no mercado as propriedades simi-
lares e comparáveis (outros imóveis), proceder à homo-
geneização dos dados encontrados, uma vez que os imóveis
possuem algumas características heterogêneas, ou utilizar a
inferência estatística e finalmente encontrar o valor da ava-
liação do imóvel por meio de análise estatística dos dados (f.
193/194, sic) 

No caso, a área reivindicanda situa-se em bairro
dos mais valorizados desta Capital, situação que não
pode ser desprezada. Se, por um lado, a área reivindi-
canda compõe um terreno maior de 78 ha não loteado,
destituído dos equipamentos urbanos, e, portanto, afas-
tando a aplicação do método comparativo; por outro
lado não é menos verdade que tal área se insere em vi-
zinhança totalmente urbanizada, o que se evidencia, por
exemplo, através das fotografias de f. 170, 171, 178,
321, desprestigiando, da mesma forma, a aplicação do
método involutivo. 

No caso, a condenação ao pagamento de in-
denização, de um lado, serve para compensar os
apelantes da perda patrimonial experimentada; de outro,
para impedir o enriquecimento sem causa da primeira
apelada. Se a justa composição da perda patrimonial
exige a aplicação do método involutivo, a adequada
composição do acréscimo patrimonial em favor da
primeira apelada reclama a aplicação do método com-
parativo, visto que a transferência do domínio em seu
favor importa agregação da área ao seu terreno, que é
loteado. 

A nosso juízo, a situação reclama a remessa das
partes à fase de liquidação de sentença, nomeando-se
perito que seja capaz de compor o valor da indenização
através da aplicação conjunta de ambos os métodos ou
outro método que revele o justo preço da área objeto do
litígio. 

Dada a natureza declaratória do provimento juris-
dicional no tocante à transferência do domínio, fica afas-
tada a pretensão indenizatória pelo uso indevido da área
- a depender de uso indevido de bem alheio -, cabendo
às partes as providências necessárias para regularizar, no
âmbito administrativo, a transferência do domínio, aten-
didas as exigências legais e demais formalidades recla-
madas pela Municipalidade. 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de
nulidade e dou parcial provimento ao recurso para refor-
mar a sentença e, com fundamento no art. 515, § 3º, do
Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido
reivindicatório, convertendo-o em perdas e danos. Em
consequência, condeno a primeira apelada ao paga-
mento de indenização aos apelantes correspondente ao
valor da área invadida, como ficar apurado em liqui-
dação, contando-se juros de mora de 6% (seis por cento)
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ao ano desde a data da invasão até a entrada em vigor
do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), e, a partir
daí, deverão incidir à taxa de 12% (doze por cento) ao
ano, transferindo-se, após, o domínio da área reivindi-
cada à apelada, obedecidas as exigências legais e
administrativas da Municipalidade. Julgo improcedente o
pedido de condenação ao pagamento de “aluguel” pela
ocupação do terreno. Confirmo a sentença de extinção
do processo sem resolução de mérito em relação do
segundo apelado. 

Condeno a primeira apelada ao pagamento de
80% das custas processuais (incluindo as recursais) e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação. Condeno os
apelantes ao pagamento dos restantes 20% das custas e
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos dos arts. 20, §§ 3º e 4º, e 21
do Código de Processo Civil e Súmula 306 do STJ. 

DES. NILO LACERDA - Senhor Presidente, do
exame que fiz dos autos não cheguei a outra conclusão
senão à que chegou o eminente Desembargador Relator.
Para se fazer justiça em casos da natureza do debatido
nesses autos, a ação reivindicatória há que ser converti-
da em perdas e danos. 

A retroação dos juros de mora à data da invasão
não deixa de ser uma forma de compensar o pedido de
estabelecimento do valor para locação. 

O eminente Relator esgotou com esmero, que lhe
é peculiar, toda a matéria debatida nesses autos. 

Eu acompanho inteiramente o voto de Vossa
Excelência. 

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Senhor Presidente, eu
anoto a satisfação com que ouvi as brilhantes susten-
tações orais proferidas pelos ilustres advogados, e há
que se elogiar o esmero profissional de cada um deles
em defesa de suas teses. 

Essa Câmara tem tido oportunidade, Senhor
Presidente, ao longo do tempo, de decidir causas rumo-
rosas e importantes que aportam a esse Tribunal. 

Tive oportunidade, em companhia do Des.
Saldanha da Fonseca e de outros de decidir questões
intrincadas, difíceis, que chegaram aos Tribunais
Superiores, voltaram a essa Casa e continuam a render
recursos dada a importância que representam no seio
social. 

Entretanto, Senhor Presidente, numa demanda
dessa natureza, parece que a distribuição foi guiada por
Deus, se assim me permite Vossa Excelência, talvez ne-
nhum outro Colega tivesse a sensibilidade não só jurídi-
ca, mas humana e social maiores que as do Des. José
Flávio de Almeida para decidir um caso dessa natureza. 

Eu fico envaidecido e agradeço a Deus por ter um
Colega do calibre de Vossa Excelência, um homem que

dignifica o Poder Judiciário em face de sua inteligência,
da sua simplicidade e seu zelo profissional acima de
tudo. 

Vossa Excelência, em seu voto, que eu só não pedi
para ler todo do início ao fim porque Vossa Excelência
não permitiu, mas é um voto, Senhor Presidente, que
merece ser lido e merece ser estudado por aqueles que
o acompanharem ou que dele divergirem porque os
argumentos de Vossa Excelência são profundos, sinceros
e estritamente dentro da realidade jurídica e social do
País. 

Li e reli várias vezes a decisão de Sua Excelência,
estive com os autos em mãos, eu não tenho, Senhor
Presidente, nenhum motivo, nenhum argumento para
não acompanhar in totum a decisão do il. Relator,
mesmo porque representa o que há de mais correto e de
mais equânime no Poder Judiciário. E me conforta muito
tantos ilustres e renomados autores de que Sua
Excelência se vale no voto, que não acho longo pela exu-
berância da fundamentação, onde Vossa Excelência
busca ensinamentos em Silvio Rodrigues, Pontes de
Miranda e tantos outros e até mesmo autores
estrangeiros, mas especialmente no professor Marco
Aurélio Viana, trazendo uma solução altamente rica para
a espécie. Perdoe-me, Sr. Presidente, não estou falando
de direito, mas estou fazendo comentários sobre uma
verdadeira aula de direito que representa o voto do ilus-
tre Relator. Eu, a despeito de participar da Turma
Julgadora, acredito que regimentalmente não me
impede, e, se assim houver algum impedimento, eu peço
a V. Ex.ª que retire o meu requerimento. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, COM
RECOMENDAÇÃO.

. . .

Responsabilidade civil do Estado - Reexame
necessário - Indenização - Acidente de trânsito -

Via pública municipal - Animal na pista -
Fiscalização e apreensão - Omissão do Poder
Público - Responsabilidade subjetiva - Dano

material - Lucro cessante - Comprovação - Dano
moral - Quantum indenizatório - Redução

Ementa: Responsabilidade civil do Estado. Reexame
necessário. Ação de indenização. Acidente de trânsito.
Animal solto em via pública municipal. Ato omissivo do
Poder Público na fiscalização e apreensão.
Responsabilidade subjetiva. Danos materiais. Lucros ces-
santes. Comprovação. Danos morais. Redução do quan-
tum indenizatório.
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- A responsabilidade do Município pela omissão na fis-
calização e apreensão de animal de grande porte, solto
em via pública municipal, é subjetiva e está configurada
quando existente a prova dos danos e do nexo de
causalidade entre a ausência ou má prestação do serviço
público e o evento danoso.

- A indenização do dano moral deve ser estipulada,
sopesando-se a gravidade objetiva do dano, seu efeito
lesivo, natureza e extensão e, ainda, as condições
socioeconômicas da vítima e do ofensor, evitando o
enriquecimento indevido do ofendido, servindo, ao
mesmo tempo, de desestímulo a novas ofensas.

RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00551122..0055..002288669911-
77//000011 - CCoommaarrccaa ddee PPiirraappoorraa - RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee
DDiirreeiittoo ddaa 11ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee PPiirraappoorraa -
AAuuttoorr:: JJaazzoonn FFeerrnnaannddeess ddee SSoouuzzaa - RRééuu:: MMuunniiccííppiioo ddee
BBuurriittiizzeeiirroo - RReellaattoorr:: DDEESS.. SSIILLAASS VVIIEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REFORMAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2009. - Silas Vieira -
Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. SILAS VIEIRA - Cuida-se de reexame
necessário da r. sentença de f. 138/155 - nos autos da
ação de indenização proposta por Jazon Fernandes de
Souza em desfavor de Elessander Alves Moreira e do
Município de Buritizeiro -, via da qual o MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pirapora julgou
parcialmente procedente o pedido, “[...] para absolver o
requerido Elessander Alves Moreira, nos termos do art.
269, I, do CPC, e condenar o Município de Buritizeiro a
pagar ao autor Jazon Fernandes de Souza indenização
por danos materiais [...]” (f. 154), da seguinte forma:

- indenização relativa ao pagamento da cirurgia no
valor de R$ 2.500,00;

- despesas médicas no valor de R$ 1.078,04;
- conserto da motocicleta no valor de R$ 1.649,00;
- noventa dias de trabalho;
- despesas com alimentação, R$ 30,00;
- despesas de farmácia, R$ 157,55 (f. 154).
No mesmo ato, restou consignado que deverão

incidir, sobre os valores supra, juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, além de atualização monetária,

segundo os índices da Corregedoria de Justiça de Minas
Gerais, desde a data da propositura da ação.
Especificamente, quanto ao valor descrito no item 4, de-
verão incidir “[...] juros moratórios de 1% e atualização
monetária pelos índices da Corregedoria-Geral de
Justiça a partir da data da liquidação” (f. 155).

O Município ainda foi condenado ao pagamento
de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais), a
título de indenização dos danos morais, importância essa
a ser

[...] acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, conforme
art. 406 do Código Civil de 2002, combinado com art. 161
do Código Tributário Nacional, bem como atualização mon-
etária pelos índices da Corregedoria de Justiça de Minas
Gerais, ambos a partir da publicação da presente sentença
(f. 155).

Sem custas, ante a isenção prevista na Lei Estadual
nº 14.939, de 2003. Condenação da Municipalidade a
pagar, a favor do patrono do autor, honorários advocatí-
cios de sucumbência, no montante de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais).

Sentença submetida ao reexame necessário.
Não houve recurso voluntário.
Os autos vieram-me conclusos, após a devida

redistribuição determinada pelo eminente Desembarga-
dor Guilherme Luciano Baeta Nunes à f. 163.

Dispensado o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em atendimento à Recomendação
CSMP nº 1, de 3 de setembro de 2001.

É o relato.
Conheço do reexame necessário, visto que aplicá-

vel o disposto no art. 475, I, do CPC.
Jazon Fernandes de Souza propôs a presente ação

em face de Elessander Alves Moreira e do Município de
Buritizeiro, com o propósito de obter a condenação
destes a lhe pagar a importância de R$ 6.766,37 (seis
mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete cen-
tavos), a título de reparação dos danos morais sofridos;
400 (quatrocentos) salários-mínimos - ou outra quantia a
ser definida pelo Juízo -, para fins de indenização dos
danos morais; e outras despesas que ainda necessitar
despender para o seu tratamento.

Alega que,

[...] no dia 17.08.05, na Av. Manoel Joaquim de Melo, pró-
ximo ao nº 2.390, no Município de Buritizeiro/MG, por volta
das 21h30 [...], guiava a sua motocicleta no sentido
Bairro/Centro, quando inesperadamente surgiu na via uma
vaca escura, causando abalroamento entre tal animal e o
veículo [...], conforme boletim de ocorrência anexo (f. 02).

Ressalta que sofreu diversas fraturas e se submeteu
a uma cirurgia de emergência nos braços, realizada em
hospital da rede particular; que, além de suportar o custo
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da intervenção cirúrgica, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), arcou com despesas médicas, como exames,
medicamentos, consultas, gastos hospitalares e
refeições, num total de R$ 766,37 (setecentos e sessen-
ta e seis reais e trinta e sete centavos); que ficou imobi-
lizado e impossibilitado de exercer suas atividades labo-
rativas por um período superior a 90 (noventa) dias; que
lhe foi recomendado tratamento fisioterápico, no valor
de R$ 10,00 (dez reais) cada sessão; que o conserto da
motocicleta ficou em R$ 1.649,00 (mil seiscentos e
quarenta e nove reais); que ficou transtornado com o
ocorrido.

Afirma que tomou conhecimento de ser o 1º
requerido o proprietário do animal envolvido no aci-
dente.

Pondera que “[...] o Município requerido deve ser
igualmente responsabilizado, já que não agiu dentro de
suas atribuições que seria a de fiscalização e apreensão
de animais soltos nas vias publicas [sic.]” (f. 03).

O processo seguiu o rito ordinário, conforme
despacho de f. 36.

Às f. 43/44, o 1º réu apresentou contestação ao
pedido. O 2º réu, Município de Buritizeiro, não ofereceu
defesa.

O MM. Juiz da causa, por sua vez, julgou parcial-
mente procedente o pedido, “[...] para absolver o
requerido Elessander Alves Moreira, nos termos do art.
269, I, do CPC, e condenar o Município de Buritizeiro a
pagar ao autor Jazon Fernandes de Souza indenização
por danos materiais [...]” (f. 154) e por danos morais.

É essa a decisão submetida ao reexame
necessário.

Pois bem.
Ao exame dos autos, tenho que se fala, no caso,

em teoria da faute du service, e não na responsabilidade
objetiva do Estado.

Isso porque é apontada a omissão de um compor-
tamento de agente público, que teria levado ao dano na
esfera jurídica do autor, por não ter sido realizada
prestação dentre as que incumbem à Administração
Pública municipal realizar em prol da coletividade.

Na teoria da culpa administrativa ou culpa do
serviço público, a responsabilidade civil do Estado, por
atos de seus agentes, é vista em moldes de direito priva-
do. Instaurou-se, assim, um regime jurídico da respon-
sabilidade do Poder Público em termos estritamente pri-
vatísticos, de modo a desvincular a responsabilidade do
ente estatal, da ideia de culpa do serviço, passando a
falar-se em culpa do serviço.

Ressalte-se que a falta do serviço público não se
vincula à culpa individual do servidor - pelo qual ele
mesmo responde regressivamente -, mas do funciona-
mento defeituoso do serviço, do qual decorre o dano,
incidindo, então, a responsabilidade do ente estatal.

Nessas hipóteses, mister a comprovação do nexo
de causalidade, impondo-se a demonstração de que o
dano resultou diretamente da inação dos agentes admi-
nistrativos ou do mau funcionamento de um serviço público.

Os elementos probatórios - em especial, o boletim
de ocorrência de f. 15/17, os documentos de f. 18/34,
o depoimento pessoal do requerente (f. 83/84), os
depoimentos das testemunhas (f. 87/91) e os ofícios de
96, 109/110, 113 - deixam claro que Jazon Fernandes
de Souza conduzia sua motocicleta, quando se chocou
com uma vaca.

Certo, também, que o Município se omitiu na
prestação do serviço público de fiscalização e apreensão
do animal solto na via pública municipal.

Num contexto como o que se apresenta, cabível a
responsabilização da Municipalidade pelo ocorrido.

Pertinente, em contrapartida, a reparação dos
danos materiais e dos lucros cessantes, devidamente
comprovados às f. 18/34 e detalhados à f. 154 do ato
sentencial, além dos danos morais.

Lado outro, reformo a r. sentença, no tocante ao
montante definido, a título de reparação específica dos
danos morais.

A meu ver, há excessividade no valor de R$ 33.200,00
(trinta e três mil e duzentos reais) estipulado pelo emi-
nente Juiz sentenciante como verba indenizatória dos
danos morais, haja vista a capacidade econômica do
ofensor e da parte ofendida, bem como a natureza e a
extensão do dano moral - este, no caso, evidenciado
pelos transtornos suportados pelo autor com o acidente.

Mostra-se adequado, então, o arbitramento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o fim a que se propõe
a condenação.

Cumpre-me destacar que não se nega, aqui, o
constrangimento sofrido pelo autor. Na verdade, é inad-
missível fazer do dano um meio de enriquecimento inde-
vido daquele, como pode ocorrer se permanecer o quan-
tum fixado pelo MM. Juiz singular.

No que tange à correção monetária e à incidência
de juros moratórios sobre a importância arbitrada, para
fins de reparação dos danos materiais e dos lucros ces-
santes, não há o que reformar no r. ato sentencial, ante
a observância do art. 406 do Código Civil, c/c o art.
161, § 1º, do CTN, e a ausência de recurso de qualquer
das partes, notadamente frente ao termo inicial de con-
tagem daqueles.

Mantenho a correção monetária definida em
primeiro, com relação à reparação dos danos morais,
mas, diante da reforma ora realizada, o dia em que o
valor da indenização foi fixado, ou seja, a data da pre-
sente decisão será o termo inicial para sua ocorrência,
pois se considera que o quantum está atualizado até este
momento.

Quanto aos juros moratórios sobre o montante
definido, para reparação do abalo moral, devem ser de
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1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 406 do
Código Civil, desde a data em que o devedor foi consti-
tuído em mora, na hipótese, desde o próprio evento,
como determina, inclusive, a Súmula nº 54 do colendo
STJ, dada a própria natureza extracontratual da
responsabilidade cogitada no feito.

No mesmo sentido, peço vênia para citar mais um
julgado do colendo STJ, verbis:

[...] Responsabilidade civil. [...]. Dano moral. Valor da con-
denação. [...]. Correção monetária. Termo inicial. Data da
fixação do valor. Juros moratórios. Termo inicial. Data do
evento. [...]. V - Os juros moratórios fluem a partir do even-
to danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
(REsp nº 309725, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
pub.: DJ de 14.10.2002).

Contudo, em respeito ao princípio que veda a
reformatio in pejus, deixo de alterar a r. sentença, nesse
aspecto, porque o Juízo monocrático fixou os juros de
mora desde a data da publicação da sentença, e não
houve a irresignação da parte autora a respeito.

Prosseguindo, é de se manter o r. ato quanto à con-
denação nos ônus de sucumbência.

Houve sucumbência do Município, nos moldes do
art. 21, parágrafo único, do CPC.

O valor em si, como honorários advocatícios de
sucumbência, mostra-se igualmente adequado e atende
aos critérios exigidos no art. 20, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, em reexame necessário, reformo
parcialmente a r. sentença, apenas para reduzir o
montante da verba indenizatória dos danos morais a
R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, em consequência, esta-
belecer que a correção monetária incida desde a data
desta decisão.

É como voto.

DES. MANUEL SARAMAGO - Peço vênia ao em.
Des. Silas Vieira para divergir de seu douto e judicioso
voto.

Conheço da remessa oficial, aos pressupostos de
sua admissibilidade.

No Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Pirapora, Jazon Fernandes de Souza ajuizou ação de in-
denização em face do Município de Buritizeiro, objeti-
vando indenização por danos morais e materiais, resul-
tantes do acidente do veículo de sua propriedade que
fora abalroado por um animal que adentrou a pista de
rolamento.

Ouso divergir, data venia, do entendimento do
douto Relator, tão somente no tocante à natureza da
responsabilidade do Município no presente caso.

Da responsabilidade presumida.

A presente ação deve ser decidida, a teor do esta-
belecido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, con-
siderando a responsabilidade presumida da pessoa
jurídica de direito público.

A respeito do tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

O § 6º do art. 37 da CF seguiu linha traçada nas
Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teo-
ria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito
Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da
Administração, sob a modalidade do risco administrativo
(Direito administrativo brasileiro, 18. ed., p. 558).

Ademais, registre-se haver precedentes, verbis:

Ementa: Responsabilidade civil do Município. Acidente de
trânsito. Via local. Animal na pista. Responsabilidade objeti-
va. Previsão constitucional. Dever do Estado de zelar pela
segurança das vias de tráfego. - O Município, no exercício
de seu poder de polícia, deve agir no sentido de fiscalizar as
vias urbanas, sendo de sua responsabilidade, dentre outras,
impedir o livre trânsito de animais de grande porte pelas ruas
e avenidas locais. Eventual acidente decorrente da colisão de
veículos com animais é resultado de sua omissão, já que, ao
construir uma via pública, a Municipalidade assume o dever
de zelar por sua conservação e pela segurança no tráfego
dos munícipes, sendo que estes, em contrapartida, devem
obediência às determinações que são expedidas pelo Poder
Público local. Aplicação da teoria da responsabilidade civil
objetiva decorrente do nexo de causalidade entre a conduta
omissiva e o dano. Devida a indenização pelos danos morais
sofridos em decorrência da morte de motociclista (Processo
nº 1.0105.03.099841-0/001, Relatora: Maria Elza).

Assim, no caso dos autos, o ônus probatório é do
Município quanto à descaracterização da sua responsa-
bilidade pelo evento danoso, uma vez que restou ca-
racterizado o nexo causal entre a conduta omissiva do
ente público e os danos suportados pelo autor.

Conforme bem asseverado pelo em. Des. Silas
Vieira, restou comprovado o nexo de causalidade na
espécie ora focalizada.

Daí se impõe verificar o quantum a ser fixado a títu-
lo de danos materiais e morais suportados pelo autor.

Isso posto, no reexame necessário, hei por bem
reformar parcialmente a sentença tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais nos
exatos termos do voto do eminente Relator.

Custas, ex lege.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acor-
do com o Relator.

Súmula - REFORMARAM PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

. . .
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JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

Narra a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de
2003, na Rua Armando Dias Leite, nº 13, na cidade de
Jeceaba-MG, a recorrida subtraiu do interior da
residência de Aimara Carolina de Resende diversos
objetos, tudo como consta do anexo inquérito policial
(f. 02).

Consta ainda da exordial que houve representação
policial no sentido da expedição de mandado judicial de
busca e apreensão para cumprimento junto à recorrida e
sua residência, mandado deferido e, uma vez cumprido,
foram encontrados em poder da mesma vários dos obje-
tos subtraídos do interior da residência da referida vítima,
sendo os objetos apreendidos, reconhecidos pelos pro-
prietários da residência e restituídos aos mesmos após
serem avaliados (idem). 

Recebida a denúncia, foi o recorrido citado e inter-
rogado, apresentando defesa preliminar de f. 81 e ouvi-
das 3 (três) testemunhas (f. 99, 100 e 101). 

Nas alegações finais, pede o Órgão Ministerial a
pronúncia da recorrida como incursa nas sanções do art.
155 c/c o art. 71 do Código Penal (f. 126-129). 

A defesa requereu a nulidade do interrogatório por
cerceamento de defesa por não ter a recorrida oportu-
nidade de entrevistar-se com seu defensor quando da
ocorrência do feito referido. Deferindo o pedido, o Juiz a
quo anulou o processo a partir do interrogatório, ou seja,
a partir da p. 79 dos autos (f. 129-v. e 131/134). 

Posteriormente, veio decisão do douto Juízo a quo
decretando a prescrição da pretensão punitiva estatal em
perspectiva, reconhecendo, por via de consequência,
extinta a punibilidade em relação a Janaine Aparecida
Ribeiro nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso
VI, do Código Penal (f. 163/167). 

Inconformado com a decisão, recorreu o Ministério
Público, pretendendo que seja cassada a decisão extinti-
va de punibilidade, prosseguindo-se o feito até a final
sentença de mérito, rogando a defesa o desprovimento
do recurso (f. 187/190 e 199-v.). 

Em juízo de retratação, o douto Juízo a quo man-
teve a decisão fustigada (f. 201/204). 

Manifestando-se a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou esta pelo provimento do recurso ministe-
rial (f. 208/210). 

É o breve relato. 
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos para sua admissão. 
Inexiste na espécie qualquer nulidade, tampouco

causa de extinção da punibilidade.
Trata-se de recurso em sentido estrito ad instar do

inciso VIII do art. 581 do Código de Processo Penal, que
estatui o seguinte:

Furto - Extinção da punibilidade - Prescrição
antecipada - Inadmissibilidade - Ausência de pre-

visão legal - Recurso - Provimento

Ementa: Recurso em sentido estrito. Furto. Prescrição
antecipada. Impossibilidade. Falta de previsão legal.
Prescrição pela pena em abstrato. Não configurada.
Recurso provido.           

- Carece de amparo legal a denominada prescrição
antecipada, que tem como base uma condenação
hipotética ou aleatória, sendo que a prescrição somente
se regula pelo máximo da pena cominada ao crime,
antes do trânsito em julgado da sentença, ou pela pena
concretamente aplicada, após o trânsito em julgado do
decisum nos termos dos arts. 109 e 110 do Código
Penal. 

- Considerando que a pena máxima, em abstrato, co-
minada ao crime de furto é de 4 (quatro) anos, se, entre
a data do fato e a data do recebimento da denúncia e
entre esta última até o presente momento, não transcor-
reram mais de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109
inciso, IV, do Código Penal, não há se falar em pres-
crição da pretensão punitiva pelo máximo da pena comi-
nada ao delito. 

RREECCUURRSSOO EEMM SSEENNTTIIDDOO EESSTTRRIITTOO NN°°
11..00223399..0044..000000003366-00//000011 - CCoommaarrccaa ddee EEnnttrree-RRiiooss ddee
MMiinnaass - RReeccoorrrreennttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReeccoorrrriiddoo:: JJaannaaiinnee AAppaarreecciiddaa RRiibbeeiirroo -
RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEEDDRROO VVEERRGGAARRAA 

AAccóórrddããoo 

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
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2009. - Pedro
Vergara - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PEDRO VERGARA - Cuida-se de ação penal
pública promovida pelo Ministério Público contra
Janaine Aparecida Ribeiro como incursa na sanção do
art. 155 (furto) c/c o art. 69 (concurso material) do
Código Penal. 
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Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou
sentença:
[...]
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo,

extinta a punibilidade. 

Resume-se a questão à análise da possibilidade da
prescrição antecipada ou em perspectiva. 

Observa-se que o douto Juízo primevo idealizou
uma suposta pena ao recorrido e, por via de conse-
quência, com base nesta pena aleatória, reconheceu a
prescrição punitiva, extinguindo a punibilidade do
mesmo, in verbis: 

[...] No que se refere ao delito do art. 155, a pena máxima
prevista é de quatro anos de reclusão e multa. 
Assim, segundo o art. 109, inciso III, a prescrição se daria
em doze anos. 
Ocorre que, vislumbrando claramente a pena a ser aplicada
à acusada, a pena-base, por pior que sejam os antecedentes
da acusada, não ultrapassaria certamente o montante de
dois anos e onze meses, na pior das hipóteses, consideran-
do-se todas as circunstâncias negativas do art. 59 do CP o
que certamente não é o caso dos autos. 
Então, na segunda fase de aplicação da pena se aplicariam
as atenuantes da menoridade e da confissão (f. 79). Assim,
chegaríamos a uma pena de um ano e onze meses, con-
siderando a redução de seis meses para cada circunstância
atenuante. Com isso, inexistindo causas de aumento de pena
e agravantes a pena da acusada não atingiria sequer dois
anos e, por isso, ficaria enquadrada tal hipótese perfeita-
mente no inciso VI do art. 109 do CP, uma vez que a acusa-
da era menor de 21 anos na data do fato, tendo o prazo da
prescrição sido reduzido pela metade conforme art. 115 do
CP. 
Vale ainda ressaltar que, mesmo o processo e o curso do
prazo prescricional tendo ficado suspenso desde 18 de maio
de 2006 (f. 97/98) até 19 de janeiro de 2007 (f. 121), sendo
que tal período não poderia ser contado para o efeito de
prescrição, chega-se a mais de dois anos contados da data
do recebimento da denúncia (20.04.05 - f. 69) até 18 de
maio de 2006 e depois de 19 de Janeiro de 2007 até os
dias atuais. 
Lado outro, não considerei também a possibilidade de a
acusada ser absolvida. 
Assim, por princípio de razoabilidade e economia proces-
sual, é necessário sustar a persecutio criminis pelo reconhe-
cimento da incidência de causa extintiva da punibilidade. 
[...] 
Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade da acusada
com fulcro no art.107, IV, primeira figura do CP, art. 109, VI,
e art. 61 do CPP. P.R.I. [...] (f.163/167). 

Entendo pela inaplicabilidade da prescrição anteci-
pada ou em perspectiva, ainda que exista entendimento
contrário, visto que a legislação penal não a admite. 

Damásio de Jesus sobre o tema, in verbis: 

b) Impossibilidade de ser declarada a prescrição retroativa
antes da sentença condenatória (a denominada ‘prescrição
antecipada’ ou ‘por perspectiva’) 
A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição

retroativa pressupõe a existência de uma sentença conde-
natória. Em face disso, não pode ser reconhecida antes da
condenação (Prescrição penal. 14. ed., São Paulo: Saraiva,
2001, p. 144-145). 

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci
leciona: 

Há duas posições nesse contexto: 
* pela aplicação da prescrição virtual, propiciando o pedido
de arquivamento do inquérito feito pelo representante do
Ministério Público e determinado pelo juiz, por falta de inte-
resse de agir; 
* pelo oferecimento e recebimento da denúncia, devendo
haver regular instrução e sentença para, somente após, con-
forme a pena aplicada em concreto, considerar-se extinta a
punibilidade, uma vez que esse representa o cumprimento
fiel da lei, não se podendo supor qual seria a pena futura.
Aliás, nesta posição, inserem-se também aqueles que
demonstram seu inconformismo fundado no princípio consti-
tucional da presunção de inocência. Portanto, rejeitar a
denúncia com base em pena ainda não aplicada seria o
mesmo que considerar o réu procedentemente culpado. 
A maioria da jurisprudência não aceita a chamada pres-
crição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando
numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido pré-
julgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-
se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso
(Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 555-
556).

Amparando a tese, já decidiu esta Corte: 

Penal e processo penal. Intempestividade do recurso ministe-
rial. Não-reconhecimento. Data da intimação oficial poste-
rior à da interposição do recurso. Presunção de intimação.
Inadmissão. Prescrição em perspectiva. Ausência de susten-
tação legal. Prejulgamento. Inadmissão. Recurso provido. -
Não se pode, a partir da certeza de que o Ministério Público
teve ciência da decisão antes da intimação oficial, presumir-
se a data de tal ciência para não conhecer do recurso inter-
posto por intempestividade. A prescrição, antes da sentença
condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena
máxima abstratamente cominada, sendo que o reconheci-
mento antecipado da prescrição retroativa, com base na pro-
jeção em perspectiva da futura pena a ser aplicada, afronta
a letra da lei, constitui amaldiçoado prejulgamento e frustra
os escopos do Processo Penal, razões pelas quais não pode
ser admitido. Preliminares rejeitadas e recurso provido
(Recurso em Sentido Estrito nº 2.0000.00.479759-3/000,
Rel. Des. Hélcio Valentim, 5ª Câmara Criminal do TJMG, DJ
de 20.08.05).

Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Extinção
do processo com base na prescrição pela pena em perspec-
tiva. Impossibilidade. Recurso provido. - Carece de amparo
legal a denominada prescrição antecipada, que tem como
base uma condenação hipotética e aleatória, de forma que
a prescrição somente se regula pela pena concretamente
aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente
prevista. Recurso provido (Recurso em Sentido Estrito nº
2.0000.00.491513-1/000, Rel. Des. Vieira de Brito, 5ª
Câmara Criminal do TJMG, DJ de 03.12.05).
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Importante destacar por fim o entendimento firma-
do pelo STF e o STJ:

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Prescrição
antecipada ou prescrição em perspectiva. Falta de previsão
legal. Rejeição. - A tese dos autos já foi apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal, cuja orientação é no sentido de
refutar o instituto ante a falta de previsão legal. Precedentes.
Recebimento da denúncia pelo Tribunal Regional Federal.
Alegada supressão de instância. Súmula 709 do STF.
Inocorrência de supressão de instância, nos termos da
Súmula 709 do STF, que preceitua: ‘Salvo quando nula a
decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso
contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebi-
mento dela’. Recurso ordinário em habeas corpus a que se
nega provimento (RHC 86950/MG, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, 2ª Turma do STF, DJ de 10.08.06). 

Penal. Recurso especial. Art. 171, caput, do Código Penal.
Extinção da punibilidade. Prescrição antecipada.
Impossibilidade. - Carece totalmente de amparo jurídico, em
nosso sistema processual penal, a denominada prescrição
antecipada que tem como referencial condenação hipotéti-
ca. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). Recurso provi-
do (REsp nº 810524/RS (2006/0003381-0), Rel. Min. Félix
Fischer, 5ª Turma do STJ, DJ de 16.10.06, p. 426).

Registre-se por outro lado que, como não houve
sentença transitada em julgado, a prescrição regular-se-
ia pelo máximo da pena privativa de liberdade comina-
da ao delito, conforme regra insculpida no art. 109 do
Código Penal. 

Não ocorreu, contudo, in casu, a prescrição pela
pena abstrata cominada ao delito imputado à recorrida
(155 do CP), já que, entre a data dos fatos - 28 de maio
e 23 de setembro de 2003, f. 02 - e a data do recebi-
mento da denúncia - 20 de abril de 2005, f. 69 - e entre
esta última até o presente momento, ainda não transcor-
reram os oito anos previstos no art. 109, IV, do Código
Penal, mesmo considerando a regra do art. 115 do
referido diploma legal, reduzindo a prescrição da recor-
rida pela metade - 4 (quatro) anos -, não estaria sua
pena prescrita, pois entre os lapsos temporais citados
acima não se passaram os referidos quatro anos, isto
sem observar ainda o período em que o processo e o
prazo prescricional ficaram suspensos. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso minis-
terial, determinando o retorno dos autos à primeira
instância para prosseguimento do feito, porquanto ine-
xiste prescrição do delito em questão. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores ADILSON LAMOUNIER e ALEXANDRE
VICTOR DE CARVALHO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .

Crime contra o meio ambiente - Inépcia da
denúncia - Não ocorrência - Prova -

Materialidade do delito - Não descrição no laudo
pericial - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Crime contra o meio ambi-
ente. Inépcia da denúncia. Não- verificação. Preliminar
rejeitada. Mérito. Ausência de provas quanto à des-
truição de floresta. Crime do art. 38 da Lei 9.605/98
não configurado. Absolvição. Recurso provido. 

- Se a denúncia descreve, em tese, conduta criminosa,
não há que se falar em inépcia da exordial, notadamente
se permite o exercício do direito à ampla defesa. 

- Não configura o crime descrito no art. 38 da Lei
9.605/98 a destruição de vegetação que não seja con-
siderada floresta (precedentes deste TJMG). Logo, se não
há provas de que a intervenção não autorizada pelo
órgão ambiental se deu em área de floresta, imperiosa é
a absolvição do réu com fincas no art. 386, VII, do CPP. 

Recurso provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00664433..0077..000011554444-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSããoo RRooqquuee ddee MMiinnaass - AAppeellaannttee:: DDoonniizzeettee
GGeerraallddoo LLeeiittee - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDUUAARRDDOO BBRRUUMM 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2009. - Eduardo
Brum - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDUARDO BRUM - Donizete Geraldo Leite, já
qualificado nos autos, foi denunciado no Juízo da
Comarca de São Roque de Minas como incurso nas
sanções do art. 38 da Lei 9.605/98. 

Narra a exordial que, no dia 18.04.2007, durante
patrulhamento, policiais militares detectaram que o
denunciado efetuou uma intervenção em área de preser-
vação permanente dentro de sua propriedade rural,
decorrente de aração/destoca e uso de fogo, atingindo
oitenta ares e cerca de quinze hectares de área comum,
sem autorização do órgão ambiental competente. 

Encerrada a instrução criminal, a denúncia foi jul-
gada procedente, restando o acusado condenado à
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pena de 10 (dez) dias-multa, arbitrada em 2/3 (dois
terços) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (f.
115/122). 

Intimações regulares às f. 125 e 128. 
Inconformada, a defesa do réu interpôs recurso de

apelação (f. 130), apresentando posteriores razões em
que requer, preliminarmente, o reconhecimento da inép-
cia da denúncia, sob a alegação de que a área suposta-
mente atingida pela intervenção do réu não é conside-
rada floresta. No mérito, pede a absolvição por ausên-
cia total do dolo (f. 134/148). 

Contrarrazões às f. 150/152, pelo desprovimento
do recurso. Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar ou,
caso esta seja ultrapassada, pelo provimento do recurso
(f. 156/160). 

Conheço do apelo, presentes os pressupostos para
a devida admissibilidade. 

Enfrento, primeiramente, a prefacial de inépcia de
denúncia. 

No vertente caso, especialmente na etapa adminis-
trativa, existe de forma bastante clara suporte mínimo de
prova a alicerçar a acusação, notadamente o boletim de
ocorrência de f. 8/11. 

Lado outro, não há que se falar em deficiência da
inicial acusatória se esta descreve fatos que, em tese,
caracterizam a prática de crime e permitem ao acusado
o amplo exercício do direito de defesa. 

No presente caso, a inicial imputa ao ora recor-
rente crime ambiental consistente em intervenção não
autorizada em área de proteção permanente, situação
que, pelo menos em tese, é passível de configurar práti-
ca delitiva, desde que se prove a existência de todas as
elementares típicas no curso da instrução. 

Portanto, agiu com prudência o MM. Juiz a quo ao
receber a exordial, permitindo à acusação produzir a
prova do que alegou na peça pórtica. 

Como bem destacado na r. sentença, a tarefa de se
verificar a natureza da área de preservação permanente,
para fins de caracterização como floresta, deve ser
desempenhada na análise do mérito da causa, nada
havendo de irregular com a denúncia. 

Isso posto, rejeito a preliminar. 
No mérito, entretanto, melhor sorte assiste ao

recorrente, pois não vislumbrei provas produzidas pela
acusação no sentido de que tenha o réu destruído ou
danificado floresta considerada de preservação perma-
nente. 

Conforme já destacado pela douta Cúpula
Ministerial, 

o laudo é omisso em descrever se os danos ambientais foram
causados em uma floresta, fazendo menção exclusivamente
à área de preservação permanente, o que não é o bastante
para a incidência da norma penal em comento (f. 159).

Realmente, no presente caso, não há provas
seguras de que a vegetação suprimida se enquadrava no
conceito de floresta, valendo destacar que, em matéria
penal, as normas incriminadoras devem ser interpretadas
restritivamente. 

Por conseguinte, não demonstrado, inequivoca-
mente, o desmate de floresta stricto sensu, não há como
se confirmar o r. édito condenatório. 

Há precedentes neste eg. TJMG: 

Recurso em sentido estrito. Meio ambiente. Lei 9.605/98.
Destruição de vegetação rasteira. Crime não configurado. -
Não configura o crime descrito no art. 38 da Lei 9.605/98 a
destruição de vegetação rasteira, que não se confunde com
floresta de preservação permanente, nele mencionada
(TJMG. 3ª Câmara Criminal. Apelação nº
1.0407.04.006521-8/001. Rel. Des. Antônio Carlos
Cruvinel, j. em 20.09.2005, pub. em 24.11.2005). 

Crime ambiental. Art. 38, Lei 9.605/98. Destruição de flo-
resta de preservação permanente. Infração não tipificada.
Inocorrência de desmate de floresta. Vegetação rasteira.
Inexistência de dano ambiental. - O tipo do art. 38 da Lei
9.605/98 exige que a área desmatada seja de floresta de
preservação permanente, mesmo que em formação. Se o
apelante realizou um simples aterro em uma pequena área,
causando a supressão de vegetação rasteira o crime não se
caracteriza, pois, como cediço, descabe, no direito penal
moderno, uma extensão analógica do termo ‘floresta’ para
abranger outras formas de vegetação, sob pena de violação
ao princípio da legalidade estrita. - Não tendo o dano
agravado a biota local, constatando-se que a vegetação
suprimida já se encontrava em pleno desenvolvimento,
inocorreu ofensa ao bem jurídico protegido (TJMG. 2ª
Câmara Criminal. Apelação nº 1.0637.02.016142-7/001.
Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caíres, j. em 20.09.2007, pub.

em 27.11.2007). 

Assim, absolvo Donizete Geraldo Leite da
imputação constante da denúncia e o faço com fincas no
art. 386, VII, do CPP. 

Mercê do exposto, acompanhando o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao
recurso. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDIWAL JOSÉ DE MORAIS e FERNANDO
STARLING. 

Súmula - RECURSO PROVIDO. 

. . .
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Crime contra o meio ambiente - Crime contra a
flora - Destruição ou danificação de floresta con-
siderada de preservação permanente - Autoria -
Materialidade - Tipicidade - Prova - Laudo peri-
cial - Subscrição por um só perito - Validade -

Condenação

Ementa: Crime ambiental. Art. 38 da Lei nº 9.605/98.
Destruir ou danificar floresta de preservação perma-
nente. Materialidade. Laudo pericial subscrito por um
único perito. Validade. Tipificação da conduta.
Adequação típica.

- “Não é nulo o exame pericial realizado por um único
perito oficial” (Súmula 20).

- Aquele que danifica área de preservação permanente
em estágio inicial de regeneração responde pelo crime
do art. 38 da Lei nº 9.605/98, cujo tipo tem como obje-
to de tutela floresta “mesmo que em formação”.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002233..0066..000033119999-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee AAllvviinnóóppoolliiss - AAppeellaannttee:: HHeerrbbeerrtthh JJoosséé DDiiaass
FFrraaggaa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJÚÚLLIIOO CCEEZZAARR GGUUTTTTIIEERRRREEZZ

AAccóórrddããoo

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, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2009. - Júlio Cezar
Guttierrez - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Herberth José
Dias Fraga, qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso nas iras do art. 38 da Lei nº 9.605/98, porque
em 21.07.04, na “Fazenda do Beto”, distrito de Fonseca,
em Alvinópolis, destruiu vegetação rasteira em área de
preservação permanente, sem autorização do órgão
competente.

A MM. Juíza de Direito da Comarca de Alvinópolis
julgou procedente o pedido contido na denúncia e o
condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em
regime aberto, substituindo a pena corporal por uma
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade (f. 75/83).

Inconformada, a defesa recorreu, pleiteando a
absolvição, por fragilidade do conjunto probatório “que
se baseia unicamente na palavra da vítima e em perícias

nada conclusivas”, e, subsidiariamente, pede a fixação
de uma pena alternativa mais branda (f. 87/88).

Em contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (f. 90/94),
sendo esse, também, o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, da lavra do ilustre Procurador José
Alberto Sartório de Souza (f. 97/103).

É o relatório, em síntese.
Conheço do recurso, próprio, tempestivo e regu-

larmente processado.
No mérito, desassiste razão à defesa, data venia.
Narra-se, nos autos, que policiais militares, aten-

dendo denúncia anônima, compareceram na “Fazenda
do Beto”, distrito de Fonseca, em Alvinópolis, de pro-
priedade do apelante, onde verificaram a destruição de
meio hectare de vegetação de área permanente, próxi-
mo a uma nascente e um curso de água, além de
enormes buracos no solo efetuados para a retirada de
argila.

Renovando a alegação, já rebatida adequada-
mente na sentença guerreada, a defesa centra sua argu-
mentação na ausência de prova da materialidade do
delito, ao argumento da invalidade do laudo pericial de
f. 29, o qual, além de ter sido subscrito por apenas um
perito (vício de forma), não seria conclusivo quanto à
danificação de floresta no local.

Quanto ao alegado vício de forma, verifica-se que,
de fato, pela antiga redação do art. 159 do CPP, a perí-
cia deveria ser feita por dois peritos oficiais.

Pela atual redação, dada pela Lei nº 11.690/08,
basta um único perito oficial, mas a jurisprudência
majoritária já vinha se afirmando no mesmo sentido do
novo dispositivo, ou seja, que a subscrição do laudo por
um só perito não seria causa de nulidade da prova, con-
forme se vê em inúmeros julgados desta Casa Julgadora.

A matéria mereceu, inclusive, uma súmula por
decisão do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG, ver-
gastada nos seguintes termos: “Não é nulo o exame peri-
cial realizado por um único perito oficial” (Súmula 20).

Ademais, não obstante a Súmula 361 do Supremo
Tribunal Federal, a jurisprudência do mesmo órgão tem-
se orientado no sentido de que o enunciado, inquinando
de nulidade o exame realizado por um só perito, tem
como pressuposto a aplicação do § 1º do art. 159 do
CPP, isto é, somente se exige a dualidade de peritos
quando não sejam eles oficiais.

Em suma: “Tratando-se de perito oficial, um será
suficiente para conferir validade à perícia” (HC
73148/SP).

Acresça-se que a declaração de nulidade depen-
deria da comprovação do prejuízo, o que, na espécie,
não se fez, sendo de se registrar, por fim, que a perícia
foi firmada por engenheira florestal, especialista no
assunto, que também se viu acompanhada de terceira
pessoa no momento do exame.
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Portanto, não vejo como desconsiderar a validade
do laudo pericial de f. 29 sob o aspecto formal.

Quanto ao resultado do laudo, entendo que é apto
a comprovar a materialidade do delito em questão,
mesmo porque a conclusão não discrepa do relato do
boletim de ocorrência de f. 05, bem como das decla-
rações do próprio apelante, que confirmou a “limpeza”
da vegetação e a extração de argila no local (f. 10).

A área em questão foi considerada pela perícia
como de preservação permanente e, pela descrição dos
autos, localiza-se próximo a uma nascente e a um curso
de água.

A alegação de que não existia qualquer floresta no
local não é apta a descaracterizar o crime. O laudo peri-
cial demonstra que a área atingida estava em estágio ini-
cial de regeneração (f. 29), o que se ajusta perfeitamente
ao tipo previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, que assim
prevê: “Destruir ou danificar floresta considerada de
preservação permanente, mesmo que em formação, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção”.

Assim, irrelevante que a área já estivesse degrada-
da ou que o local contasse com “buracos antigos”, con-
forme argumentou o réu (f. 10), pois a só continuidade
do trabalho de extração de argila, nas condições cons-
tatadas, impede a regeneração da estrutura florestal
objeto da tutela legal.

Como ensina o doutrinador Paulo Afonso Leme
Machado, a “área de preservação permanente”, prote-
gida nos termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal (Lei
4.771/65):

[...] é um espaço territorial em que a floresta ou a vegetação
devem estar presentes. Se a floresta aí não estiver, ela deve
ser aí plantada. A idéia da permanência não está vinculada
só à floresta, mas também ao solo, no qual ela está ou deve
estar inserida, e à fauna (micro ou macro). Se a floresta pere-
cer ou for retirada, nem por isso a área perderá sua normal
vocação florestal (Direito ambiental brasileiro. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 698).

Assim, ainda que o local contasse com esparsa
vegetação, em se tratando de floresta em estágio inicial
de regeneração, não era lícito ao réu danificá-la, desca-
racterizando a função ambientalmente protegida da área.

Registre-se que a autoria é inconteste, sendo digno
de menção o testemunho de José Bibiano da Costa (f.
64), que confirmou a exploração do local com vistas à
extração de argila, só possível após a supressão da vege-
tação.

O apelante foi declarado revel no curso do proces-
so (f. 42); contudo, na fase inquisitiva, confessou ter se
utilizado do local para a retirada de argila e que, quan-
do “limpou a área, havia na mesma ‘vegetação rasteira’
do tipo grama e capim” (f. 10).

Por fim, não enseja a absolvição a alegada pre-
mência econômica (f. 64), pois tal não autoriza o pro-
prietário rural a ir de encontro às normas de proteção
ambiental, de titularidade de toda a coletividade.

Como se vê, não há que se falar em atipicidade do
fato ou ausência de provas para condenação.

Melhor sorte não socorre à defesa quanto ao pedi-
do de mitigação da pena, a qual foi estabelecida no
mínimo legal cominado à espécie (um ano de detenção).

A pena corporal foi substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços comu-
nitários nos termos do art. 44, § 3º, do CP, não compor-
tando qualquer redução.

Por fim, não há que se falar em decote da pena de
multa, a qual não foi estabelecida na sentença, como, de
resto, nenhuma espécie de pena de natureza pecuniária.

Ante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HERBERT CARNEIRO e EDIWAL JOSÉ DE
MORAIS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Furto qualificado - Abuso de confiança - Estado
de necessidade - Não ocorrência -  Qualificadora

- Configuração -  Exclusão - Inadmissibilidade

Ementa: Apelação criminal. Furto. Estado de necessi-
dade. Inocorrência. Decote da qualificadora. Abuso de
confiança. Inadmissibilidade. 

- Dificuldades financeiras, desemprego ou até mesmo
doença não caracterizam a excludente de ilicitude do
estado de necessidade ou inexigibilidade de outra con-
duta, para o que é imprescindível que bens ou interesses
estejam correndo perigo em decorrência de ato não
provocado voluntariamente pelo agente. 

- Pratica furto qualificado por abuso de confiança o
agente que, na condição de empregado há vários anos
da vítima, retira o gado da propriedade e vende para um
frigorífico. 

Recurso desprovido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00338888..0066..001111009966-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee LLuuzz - AAppeellaannttee:: MMaarrccooss AAnnttôônniioo SSooaarreess -
AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO AARRMMAANNDDOO DDOOSS AANNJJOOSS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O
RECURSO. 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2009. - Antônio
Armando dos Anjos - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS -
Perante o Juízo da Comarca de Luz, Marcos Antônio
Soares, alhures qualificado, foi denunciado como incur-
so nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código
Penal. 

Segundo a denúncia de f. 2/3, em meados de
novembro de 2005, na Fazenda Esteios, situada na zona
rural do Município de Luz, o denunciado, com abuso de
confiança, subtraiu para si quatro vacas da raça
“nelore”, animais de propriedade de Paulo de Tarso
Machado Carvalho. 

Consta ainda da inicial que a vítima, patrão do
denunciado, depositava nele confiança, tanto que o
mesmo tinha acesso aos currais e pastos da fazenda,
locais em que ficavam os animais furtados. 

Regularmente processado, ao final sobreveio a r.
sentença de f. 89/94, julgando procedente a pretensão
punitiva estatal, para condenar o réu às penas de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo legal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direito. 

Inconformado com a r. sentença condenatória, a
tempo e modo, interpôs o réu regular recurso de
apelação (f. 98). Em suas razões recursais (f. 99/103),
busca o apelante a absolvição, alegando ter agido em
estado de necessidade. Alternativamente, pugna pelo
decote da qualificadora e nova valoração das circuns-
tâncias judiciais. 

Em contrarrazões (f. 104/111), o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso, no que foi secun-
dado, nesta instância, pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Alberto Sartório
de Souza (f. 115/120), il. Procurador de Justiça. 

É, em síntese, o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do recurso. 
Não foram arguidas preliminares, e, não vislum-

brando nulidades nem irregularidades a serem sanadas
de ofício, passo ao exame do mérito da apelação. 

Como visto alhures, busca o apelante a
absolvição, alegando ter agido em estado de necessi-
dade. Alternativamente, pugna pelo decote da qualifi-
cadora do abuso de confiança esculpida no inciso II, §
4º, do art. 155 do CP, pleiteando, ainda por nova valo-
ração das circunstâncias judiciais. 

Registre-se, inicialmente, que a materialidade
restou suficientemente comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (f. 06/09) e auto de apreensão (f. 21). Do
mesmo modo, a autoria mostra-se inequívoca diante das
provas colacionadas aos autos, sobretudo pela confissão
do ora apelante em ambas as fases da persecução crimi-
nal (f. 18 e 43), tanto que a absolvição por negativa de
autoria não é objeto do presente recurso, sustentando a
defesa ter o réu agido em estado de necessidade. 

De acordo com a orientação doutrinária e jurispru-
dencial, considera-se em estado de necessidade quem
pratica o fato criminoso para salvar de perigo atual (que
não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar) direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

Examinando detidamente os autos em confronto
com a pretensão recursal, a meu ver, não há que se falar
em estado de necessidade, excludente da ilicitude, pois,
além de não haver um perigo atual, o apelante não fez
prova do indispensável requisito referente à inevitabili-
dade do comportamento lesivo, já que, na conformidade
desta excludente de ilicitude, o agente só pode realizar a
conduta lesiva quando não houver outra forma para se
evitar o perigo atual e iminente. 

Ora, o fato de sua companheira encontrar-se
enferma (câncer) não caracteriza um perigo atual, não
havendo, também, prova nos autos da condição de
miserabilidade do réu. 

Ademais, há muito se consagrou em nossa
jurisprudência o entendimento de que dificuldades finan-
ceiras, desemprego, ou até mesmo situação de penúria
e doença não caracterizam o estado de necessidade nem
justificam a prática de ilícitos penais, sob pena de dar-se
reconhecimento de excludente de ilicitude a toda condu-
ta de marginais que, por não exercerem profissão ou por
falta de emprego, atacam o patrimônio alheio. Nesse
sentido, tem decidido a jurisprudência: 

Ementa: Roubo. Emprego de arma e concurso de pessoas.
Negativa de autoria. Reconhecimento pela vítima e teste-
munhas. Delação do có-réu. Inexistência do estado de
necessidade. Desclassificação para crime de furto.
Impossibilidade. Reestruturação das penas. Não obstante a
negativa do acusado na empreitada criminosa, sua partici-
pação fica evidente ante a palavra da vítima que, na fase
inquisitiva, o reconheceu como um dos agentes, aliada aos
depoimentos das testemunhas e a delação de seu comparsa,
formando, assim, elementos de provas suficientes para
embasar uma condenação, estando em harmonia com os
demais elementos de convicção. Não caracteriza o estado
de necessidade, previsto no art. 24 do CP, a simples insufi-
ciência de recursos financeiros, pois, para que esta figura se
configure, é necessária a existência de um perigo atual e
inevitável para um bem jurídico do agente ou de terceiro,
sendo impossível aceitar-se esta tese quando o réu podia
superar tais circunstâncias, passando a desenvolver trabalho
lícito e honesto. A própria definição do tipo penal nos diz que
configura o delito de roubo quando a subtração é cometida
com violência ou grave ameaça. Portanto, sendo estas ações
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cometidas contra uma pessoa ou acarretando-lhe a impossi-
bilidade de defesa, tem-se como perfeitamente caracteri-
zada a grave ameaça. (TJMG, 2ª C. Crim, Ap nº
1.0003.03.008788-0/001, Rel. Des. Willian Silvestrini, v.u.
j. em 17.05.2006; pub. DOMG de 12.06.2006) 

Exclusão de ilicitude. Estado de necessidade. Crime contra o
patrimônio. Alegação de que o delito foi praticado em face
da crise econômica nacional. Inadmissibilidade.
Inaplicabilidade do art. 24 do CP. [...] Não evidencia o esta-
do de necessidade, como causa de exclusão da ilicitude pre-
vista no art. 24 do CP, a alegação de que o crime contra o
patrimônio foi praticado em face da crise econômica
nacional, pois tal argumentação não pode legitimar a práti-
ca de delitos (TRF, 4ª Região, 2ª Turma, HC n°
97.04.34225-0/RS, Rel. Juiz Paim Falcão, j. em 23.10.97,
RT 751/704). 

Logo, sem a comprovação da inevitabilidade
daquela conduta, não há como acolher a alegação de
estado de necessidade, pois a excludente de ilicitude
exige que o agente pratique o fato como recurso extremo
diante de uma situação de perigo atual inevitável. 

Sendo assim, não tendo o apelante comprovado o
alegado estado de necessidade, impõe-se a rejeição do
pleito absolutório. 

No que tange ao pedido de decote da qualificado-
ra descrita no inciso II, § 4º, do art. 155 do CP - abuso
de confiança -, melhor sorte não socorre o apelante. 

Para caracterizar a qualificadora do abuso de con-
fiança contida no delito de furto, fazem-se necessários
dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo de con-
fiança, e outro objetivo, decorrente da facilidade pro-
porcionada por aquele à prática do delito, em razão da
ausência de vigilância do proprietário sobre os seus
bens. 

No caso em exame, o vínculo de confiança encon-
tra-se evidenciado, pois a vítima depositou fidúcia nos
serviços prestados por seu empregado, ora apelante,
afrouxando-se dos cuidados ordinários de seus bens, o
que tornou possível, em decorrência da função que exer-
cia o réu na Fazenda Esteios, tendo o mesmo contato
direto com a res e a sua subtração. 

Sobre o assunto têm decidido os tribunais: 

O abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois
requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo de confiança
que surge de certas relações entre o agente e o lesado; outro
objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele
à prática do delito, em virtude do afrouxamento dos cuida-
dos ordinários dispensados pela vítima quanto a seus bens
(TACRIM-SP AC 569.357-3 - Rel. Haroldo Luz, apud FRAN-
CO, Alberto Silva e STOCO, Rui. (Coords). Código Penal e
sua Interpretação Jurisprudencial. 7. ed. rev. atual. e ampl.,
São Paulo: Editora RT, 2001, v. 2,  p. 2.505). 

Configura-se a qualificadora de furto quando ele é pratica-
do por guardião, a quem estavam afetas a guarda e a segu-
rança das coisas expostas facilmente ao seu alcance em

razão da função, porque o fato constitui traição à confiança
que nele foi depositada (TAPR - AC - Rel. Adolpho Pereira -
Bol. ADV 362; apud FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui.
(Coords). Código Penal e sua interpretação jurisprudencial.
7. ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora RT, 2001, v. 2,
p. 2.505).

Assim, tendo o apelante traído a confiança que a
vítima nele depositava e aproveitando-se desta para sub-
trair gado em sua propriedade rural, caracterizada está a
qualificadora do “abuso de confiança” descrita no inciso
II, § 4º, do art. 155 do Código Penal. 

Noutro giro, não procede, data venia, a pretensão
da defesa de reduzir a pena-base imposta ao apelante,
pois esta obedeceu às normas que regem a dosimetria
da pena, já que o ilustre Sentenciante, após sopesar as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, esta-
beleceu a pena-base no mínimo legal, tudo em con-
formidade com a recomendação do STJ: 

Ao proceder à individualização da pena, o juiz, após aferir
um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabili-
dade, antecedentes, conduta social e personalidade do
agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e
consequências 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 dever
ser excessiva, nem demasiadamente branda, mas justa, ade-
quada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para
reprimir a prática da infração e promover a tutela da
sociedade (STJ, 6ª Turma, REsp nº 60251/SP, Rel. Min.
Vicente Leal, j. em 27.06.96, in DJU de 27.05.96). 

Portanto, tendo a pena sido aplicada em con-
sonância com as normas que regem a espécie e em
quantum suficiente e necessário para a reprovação e pre-
venção do crime, não há que se falar em redução da
pena, ainda mais considerando que a mesma restou fixa-
da no mínimo legal. 

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos
autos consta, meu voto é no sentido de se negar provi-
mento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença
digladiada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
DESEMBARGADORES FORTUNA GRION e JANE SILVA. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO. 

. . .
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Reexame necessário criminal - Homicídio qualifi-
cado - Tentativa - Inimputabilidade - Absolvição

sumária - Recurso de ofício - Lei nova -
Revogação tácita - Não conhecimento do recurso

Ementa: Reexame necessário criminal. Tentativa de
homicídio qualificado. Absolvição sumária.
Inimputabilidade. Reformas trazidas pela Lei 11.689/08.
Revogação tácita do art. 574, II, do Código de Processo
Penal. Ausência de previsão legal para o recurso de ofí-
cio. Recurso não conhecido. 

- Em atenção à intenção manifestada pelo legislador
com as recentes reformas processuais, voltadas à maior
celeridade do processo, conclui-se que o art. 574, II, do
CPP, que previa a interposição de recurso de ofício con-
tra a decisão que absolver sumariamente o acusado, foi
tacitamente revogado. 

RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO CCRRIIMMIINNAALL NN°°
11..00000033..0044..001122003311-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee AAbbrree CCaammppoo -
RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa CCoommaarrccaa ddee AAbbrree CCaammppoo
- AAuuttoorr:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RRééuu:: VVaallddeemmiirroo GGrreeggóórriioo ddooss SSaannttooss - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª
MMÁÁRRCCIIAA MMIILLAANNEEZZ 

AAccóórrddããoo

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM NÃO CONHECER DO RECURSO. 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2009. - Márcia
Milanez - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - Valdemiro Gregório dos
Santos, já qualificado nos autos, foi denunciado nas iras
do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal, porquanto, em 15 de dezembro de 2004,
tentou matar a criança C.H.N., de dez anos de idade,
não consumando o intento por circunstâncias alheias a
sua vontade. 

Consta que a vítima era enteado do réu, razão pela
qual residiam no mesmo imóvel. Na data dos fatos, o réu
jogou querosene na vítima e nela ateou fogo, somente
não consumando o intento morte porque a genitora e o
irmão conseguiram apagar o fogo. Ainda segundo a
denúncia, o crime foi cometido por motivo fútil, e de
inopino, não dando chance de defesa à vítima. 

Após a instrução criminal, o douto Magistrado jul-
gou improcedente a denúncia e absolveu sumariamente

o réu, em face da constatada inimputabilidade. Não
houve interposição de recurso voluntário pelas partes,
sendo os autos encaminhados a esta Corte para o reexa-
me necessário (f. 131/135). 

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a
decisão de primeiro grau (f. 142/143). 

É, em síntese, o relatório. 
Preliminarmente, entendo ser o caso de não se

conhecer da remessa. 
Isto, pois, ao meu sentir, a Lei 11.689/08 tacita-

mente revogou o art. 574, II, do Código de Processo
Penal, ao trazer, no art. 415 do CPP, a previsão de ou-
tras hipóteses de absolvição sumária no procedimento
do Júri, suprimindo desta decisão a necessidade de inter-
posição de recurso de ofício. 

Reza o atual art. 415 do CPP, acerca da absolvição
sumária: 

O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusa-
do, quando: 
I - provada a inexistência do fato; 
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 
III - o fato não constituir infração penal; 
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão
do crime. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do
caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no
caput do art. 26 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, salvo quando esta for a única tese
defensiva. 

Vê-se, pois, que o novo texto legal referente à
absolvição sumária nada alude à remessa necessária,
expressamente prevista na antiga redação do art. 411 do
CPP, que dispunha: “o juiz absolverá desde logo o réu,
quando se convencer da existência de circunstância que
exclua o crime ou isente de pena o réu [...], recorrendo,
de ofício, da sua decisão”. Assim, considerar que o
recurso de ofício se sustenta com base no art. 574, II, do
CPP não seria razoável, na medida em que patente se
mostra que a ausência de sua revogação expressa
decorreu de uma simples omissão do legislador, já que
seu teor se refere ao antigo art. 411 do CPP, o qual,
alterado, sequer se refere à absolvição sumária. 

Dessa feita, e em atenção à manifestada intenção
das recentes reformas processuais, obviamente voltadas
à maior celeridade do processo que hoje é buscada pelo
legislador, forçoso concluir que o art. 574, II, do CPP,
que previa a interposição de recurso de ofício contra a
decisão que absolver sumariamente o acusado, foi taci-
tamente revogado. 

Nesse sentido, vem-se orientando este egrégio
Tribunal: 

Ementa: Processual penal - Recurso de ofício - Homicídio
qualificado - Absolvição sumária no rito dos crimes dolosos
contra a vida - Alteração do art. 411, CPP (atual art. 415,
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CPP) - Reforma processual que suprimiu do rol taxativo dos
recursos de ofício a hipótese de absolvição sumária no rito
do Júri - Revogação tácita do art. 574, II, CPP - Não-co-
nhecimento do recurso, por ausência de previsão legal. -
Diante das novas alterações trazidas pela Lei nº 11.689/08,
suprimiu-se do ordenamento jurídico pátrio o recurso de ofí-
cio na hipótese de decretação da absolvição sumária ao fim
da fase sumária do rito do Júri. - Recurso não conhecido, por
ausência de previsão legal. (TJMG, Recurso de Ofício nº
1.0411.06.022250-1/001, Relator Des. Hélcio Valentim.) 

Ementa: Processual penal - Absolvição sumária -
Inimputabilidade do agente - Recurso de ofício não conheci-
do. - Mesmo que o recurso de ofício tenha sido interposto
antes das reformas trazidas pela Lei nº 11.689/2008, é
sabido que as normas processuais têm aplicação imediata,
inclusive aos casos julgados. Inexistindo no ordenamento
jurídico pátrio a figura do recurso de ofício, mas tão somente
o recurso voluntário, o recurso não deve ser conhecido, por
falta de previsão legal. Recurso não conhecido. (TJMG,
Recurso de Ofício nº 1.0514.07.023012-3/001, Relator
Des. Antônio Carlos Cruvinel.) 

Ementa: Recurso de ofício - Alteração do Código de
Processo Penal - Recurso não mais previsto no caso de
absolvição sumária - Preliminar de não-conhecimento. -
Considerando as recentes alterações do Código de Processo
Penal, introduzidas pela Lei 11.689/08, não há mais recur-
so de ofício no caso de absolvição sumária no procedimen-
to do Júri. (TJMG, Recurso de Ofício nº 1.0428.05.000234-
7/001, Relator Des. Renato Martin Jacob.) 

Ementa: Processo penal - Recurso de ofício - Homicídio -
Absolvição sumária - Preliminar de não conhecimento - Art.
411 do Código de Processo Penal alterado pela Lei nº
11.689/08 - Atualmente art. 415 - Supressão do recurso de
ofício - Não conhecer do recurso. - Considerando que a Lei
nº 11.689/08 alterou o CPP e suprimiu o recurso de ofício
em absolvição sumária, impõe-se o não- conhecimento do
presente recurso, por falta de previsão legal. (TJMG, Recurso
de Ofício nº 1.0625.99.000519-5/001, Relator Des. Pedro
Vergara.) 

Ementa: Processual penal - Recurso de ofício - Absolvição
sumária - Legítima defesa - Recurso não conhecido. - Ainda
que o recurso tenha sido interposto antes das reformas trazi-
das pela Lei nº 11.689/2008, é sabido que as normas
processuais têm aplicação imediata, inclusive aos casos
anteriormente julgados, como ocorre na hipótese em julga-
mento, pois o Código de Processo Penal, em seu art. 2º,
consagrou o princípio segundo o qual o tempo rege o ato,
ao dispor que ‘a lei processual penal aplicar-se-á desde
logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior’. Portanto, diante do princípio da
imediatividade que rege a sucessão das leis processuais no
tempo, não sendo mais contemplado o reexame necessário
da sentença de absolvição sumária, não é possível conhecer
de recurso já abolido do ordenamento jurídico. Recurso de
ofício não conhecido. (TJMG, Recurso de Ofício nº
1.0261.06.038767-5/001, Relator Des. Antônio Armando
dos Anjos.) 

Ementa: Homicídio simples - Absolvição sumária - Reexame
necessário - Não-conhecimento - Reforma processual penal
- Revogação do dispositivo que previa o ‘recurso de ofício’.
- 1. A Lei 11.689/2008 trouxe nova redação para os arts.

411 e 415 do Código de Processo Penal, e, agora, nenhum
dos dispositivos acolhe a necessidade do magistrado recor-
rer de ofício. - 2. Considera-se revogado tacitamente o art.
574, II, CPP. - 3. A ausência de previsão legal impede o
conhecimento da remessa necessária. (TJMG, Recurso de
Ofício nº 1.0686.01.017947-7/001, Relator Des. Alexandre
Victor de Carvalho.) 

Além disto, vale dizer que há muito a doutrina já se
manifestava no sentido de que se fazia imperiosa a revo-
gação do recurso de ofício, em vista do caráter volun-
tário dos recursos, referindo-se àquele como mera
condição de eficácia da decisão. Nesse sentido, leciona
Eugênio Pacelli de Oliveira, in Curso de processo penal: 

Saliente-se a revogação, tardia até, da existência de reexame
necessário da decisão de absolvição sumária, consoante se
previa no texto já revogado do art. 411 do CPP. Aplausos.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 10. ed.
Editora Lumen Juris, p. 571.) 

Todavia, não se trata aqui de consignar a
supressão total do recurso de ofício, sendo ele ainda
cabível nas demais hipóteses contempladas no art. 574
do CPP. 

Entretanto, diante de todos os fundamentos aqui
exposados, conclui-se que a ausência de previsão legal
do recurso de ofício impede o seu conhecimento no caso
dos autos. 

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos ter-
mos supradelineados. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS e EDIWAL
JOSÉ DE MORAIS. 

Súmula - RECURSO NÃO CONHECIDO. 

. . .

Crime contra a honra - Calúnia - Difamação -
Matéria jornalística - Ofensa à honra - Não ocor-

rência - Conduta atípica - Queixa-crime -
Audiência de conciliação - Ausência - Nulidade -

Interesse da parte contrária - 
Preliminar - Rejeição

Ementa: Crime contra honra. Preliminar. Audiência para
composição de danos. Interesse da parte contrária. Art.
565 do CPP. Rejeição.

- Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal,
a parte contrária não está habilitada a arguir nulidade
referente à formalidade cuja observância só à outra
parte interessa, e, mesmo que assim não fosse, não se
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pode declarar nulidade sem que haja demonstração efe-
tiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a apu-
ração da verdade real (pas de nullité sans grief), con-
forme as diretrizes expostas nos arts. 563 e 566 do
Código de Processo Penal.

Ementa: Calúnia e difamação. Condições de contrato
público e proximidade com a Administração. Art. 37 da
CF. Matéria jornalística. Manutenção da sentença.

- Para que, no âmbito penal, se torne a ação condizente
com o crime de difamação, necessário que o querelado
busque a intenção de denegrir a imagem pública do
querelante, não se mostrando tal situação quando as
assertivas contidas no material publicado, estão no
domínio público, mormente quando envolva desconfi-
ança de irregularidades na contratação com a
Administração, o que exigiria atendimento ao princípio
da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, além
de outros como a probidade, de modo que matéria jor-
nalística de caráter informativo acerca da atuação publi-
ca, ainda que envolva o particular e se mostre até
mesmo sensacionalista, não se presta ao crime de
difamação, muito menos se mostra possível supor a
imputação de calúnia quando o fato narrado se mostra
atípico numa visão até mesmo superficial da suposta ação
caluniosa, não se subsumindo ao tipo penal declinado.

Recurso não provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00009900..0088..001199554455-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBrruummaaddiinnhhoo - AAppeellaannttee:: EE..CC..CC..MM.. -
AAppeellaaddaa:: MM..CC..SS..SS.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJUUDDIIMMAARR BBIIBBEERR

AAccóórrddããoo

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2009. - Judimar
Biber - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JUDIMAR BIBER - E.C.C.M., já qualificada
nos autos, através de seu procurador, apresentou queixa-
crime em desfavor de M.C.S.S., acusando-a pela prática
dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 do Código
Penal.

Narra a queixa-crime que a querelante elaborou
matéria jornalística publicada no jornal Circuito de
Notícias, em 30.04.2008, cujo título é: “Há irregulari-
dades no Concurso Público da Câmara?”. Aduz que, na

referida matéria, a querelada abordou questões levan-
tando suspeitas acerca da conduta profissional da quere-
lante, colocando em dúvida sua honra profissional e
individual.

Narra a queixa-crime que a matéria jornalística
cujo teor é que a Câmara Municipal de Brumadinho teria
se beneficiado dos serviços prestados pela empresa da
qual a querelante é sócia e apontado relação entre ela e
o vereador T.da R., como se ela ocupasse cargo público,
revela a difamação.

Além disso, descreve a queixa-crime que a quere-
lada ainda imputou, falsamente, crime, na mesma
matéria jornalística, praticando calúnia, na medida em
que afirmou que a querelante representava, ao mesmo
tempo, interesses pessoais do Presidente da Câmara
Municipal de Brumadinho, T. da R., e da Fazenda Pública
Federal, visto que, num processo no qual a empresa R.T.
era executada pela Fazenda Pública Federal, a quere-
lante teria figurado como advogada da empresa e em
outro processo, no qual a empresa de transportes
embargava a execução de dívida junto à Fazenda
Pública, a querelante seria advogada desta última. Aduz
a matéria que estranhamente os processos se findaram
no mesmo dia.

Citada, a querelada apresentou defesa prévia às f.
25/29.

O Ministério Público apresentou parecer de f.
42/48, manifestando-se pela rejeição da queixa-crime,
em razão da atipicidade dos fatos narrados pela
querelante.

Sentença às f. 49/51, sendo a querelada absolvi-
da, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal.

Inconformada, a querelante interpôs embargos
declaratórios, alegando contradição na decisão (f.
53/55), não sendo conhecidos os embargos, conforme
decisão de f. 56.

A querelante apresentou recurso de apelação, ale-
gando em suas razões, preliminarmente, nulidade do
processo, diante da ausência de designação de audiên-
cia de conciliação, nos termos do art. 520 do Código de
Processo Penal. No mérito, pretende a condenação da
apelada, nos termos da queixa-crime, ou seja, nas
sanções dos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal (f.
58/63).

A apelada, embora intimada (certidão de f. 66/v.),
não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer recursal,
requerendo a manutenção da sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, nesta
Instância, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (f. 75/79).

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
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Preliminarmente, quanto à arguição da defesa de
nulidade do feito diante da ausência de designação da
audiência de conciliação, prevista no art. 520 do
Código de Processo Penal, verifica-se, em primeiro lugar,
que a referida nulidade suscitada somente interessa à
querelada, sendo que eventual prejuízo diante da ausên-
cia de marcação de audiência de conciliação somente
poderia causar prejuízo ao agente que está sendo acu-
sado pela ação criminosa, na medida em que inviabiliza
o virtual afastamento da ação penal, sendo certo que os
virtuais interesses econômicos subjacentes seriam literal-
mente irrelevantes na seara penal.

Nesse contexto, não caberia a arguição declinada
pela querelante na forma prevista no art. 565, 2ª parte,
do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma
das partes pode alegar nulidade referente à formalidade
cuja observância só à parte contrária interessa.

Segundo ensina Mirabete:

[...] as nulidades que tenham prejudicado a acusação, ainda
que absolutas, só podem ser reconhecidas pelo tribunal se
forem invocadas por essa parte. Em recurso da defesa não
pode o tribunal reconhecer de ofício nulidade que tenha
prejudicado a acusação (Código de Processo Penal interpre-
tado, 9. ed., p. 1.392).

Sobre o tema, a palavra definitiva do Supremo
Tribunal Federal, é no seguinte sentido: “A parte contrária
não está habilitada a arguir nulidade referente à forma-
lidade cuja observância só à outra parte interessa (art.
565 do CPP)” (JSTF 234/300).

Além disso, a querelante, ora apelante, não
demonstrou, em nenhum momento do processo, possi-
bilidade de acordo entre as partes, requerendo na
queixa-crime somente seu recebimento e a condenação
da querelada nas sanções dos arts. 138 e 139, ambos
do Código Penal.

Logo, mesmo que houvesse virtual irregularidade
processual, a pretensa nulidade não teria qualquer sen-
tido, porque a querelante não teve qualquer prejuízo
decorrente da virtual audiência de conciliação, já que
tivesse a querelante qualquer tipo de real interesse, bas-
taria declinar tal situação quando da queixa ofertada.

Na verdade, além de arguir nulidade que interessa
à parte contrária, a apelante não demonstrou qualquer
prejuízo diante da ausência de designação de audiência
de conciliação, mesmo porque não apresentou qualquer
possibilidade concreta de acordo entre as partes, pelo
contrário, somente requereu, na queixa-crime, a conde-
nação da querelada.

Rejeito a preliminar.
No mérito, insurge-se a apelante contra a

absolvição da querelada ao argumento de que a matéria
jornalística por ela elaborada e disseminada conteria
difamação e calúnia de que foi vítima, tendo agido a
acusada com dolo de ofender sua honra objetiva, o que

exporia possível condenação nas iras dos arts. 138 e
139 do Código Penal.

Narra a querelante, na queixa-crime, que a quere-
lada publicou matéria jornalística que objetivou levantar
suspeitas sobre sua conduta profissional, citando duas
passagens da matéria: a primeira, de conteúdo
difamador, e a segunda, de conteúdo caluniador.

Primeiramente, quanto à difamação, alega a
querelante que certa passagem da matéria jornalística
teria vilipendiado sua imagem, diante da expressão
difamadora nela constante, qual seja:

[...] Na verdade, é caso para se pensar em irregularidades
em função da longa história que liga a Sra. E.C.C.M. à
Câmara Municipal de Brumadinho e, também, à pessoa do
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho [...].

Acerca do que se deva considerar por crime, vale
conferir a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa,
maculando-lhe a reputação. Nesse caso, mais uma vez o
tipo penal foi propositadamente repetitivo. Difamar já signifi-
ca imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição
abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no
contexto do crime do art. 139, não se trata de qualquer fato
inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua
reputação. Com isso, exclui os fatos definidos como crime -
que ficaram para o tipo penal da calúnia -, bem como afas-
tou qualquer vinculação à falsidade ou veracidade dos mes-
mos. Assim, difamar uma pessoa implica divulgar fatos
infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou
falsos [...] (Código Penal comentado. 6. ed. São Paulo: RT,
2006, p. 600).

O que se vê da matéria jornalística de f. 13 é que
a querelante é citada de forma expressa no material jor-
nalístico, na qual se questiona possível irregularidade em
concurso público realizado para provimento de cargos
na Câmara Municipal de Brumadinho, que estaria sob a
responsabilidade da CAP, empresa que teria, em outro
concurso no Município de Ouro Branco, indicado como
responsável técnica a querelante, que prestaria serviços à
Administração Municipal na condição de Assessora
Jurídica.

Declina a matéria jornalística uma série de infor-
mações específicas acerca da atuação da sociedade
contratada e da proximidade da querelante com o atual
Presidente daquela casa legislativa municipal, dando
informações acerca de contratações de altos valores,
dentre os quais o do referido concurso, cujo montante
recebido seria na ordem de R$ 39.000,00, em
30.01.2003; R$ 43.200,00, em 28.01.2004; R$
66.000,00, em 2006; R$ 70.567,32, em 18.01.2007,
fazendo uma série de indicações sobre a lisura do
próprio concurso público a ser realizado sob a batuta da
empresa e a real proximidade entre o Presidente da
Câmara e a empresa da qual a ré seria proprietária, já
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que seria ela também procuradora do próprio indicado
em processos de execução fiscal.

De início, o que de fato vislumbrei no contexto da
matéria jornalística apresentada não supõe, objetiva-
mente, qualquer tipo de agressão à honra objetiva da ré,
pois não expõe o fato de que haveria real suspeita acer-
ca da lisura da contratação produzida pela Câmara,
muito embora a ré pudesse efetivamente exercer o seu
direito de responder, trazendo à tona as condições em
que se deram as contratações indicadas. Nada disso se
dispôs. Pretende que se retire desse mesmo contexto de
dúvida acerca da própria lisura da contratação com a
Administração Pública virtual lesão à sua honra objetiva.

Mas, ao contrário do que a apelante afirma, as
condições de contrato mantido pela Administração
exigem, na forma do art. 37 da Constituição Federal, o
atendimento aos princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo
que a virtual contratação mantida entre sua empresa e a
própria Administração.

A mera suspeita acerca de irregularidade na con-
tratação de serviço público, em que pesem as ponde-
rações da ré, sócia da empresa prestadora, não supõe
absolutamente ferimento à honra, mormente porque o
regime republicano suporia que a coisa pública fosse
conhecida de todos e a só possibilidade de pessoalidade
na Administração suporia escorreita investigação.

A questão então é saber se a virtual situação de
irregularidade com o dinheiro público seria capaz de
supor real ofensa objetiva à honorabilidade pessoal
daqueles que prestam serviços e se o só fato de as
condições ali declinadas não serem negadas de forma
peremptória não supõe a ofensa declinada.

O fato de a matéria sugerir certo sensacionalismo
acerca das relações pessoais da querelante com a
Câmara, não me parecem, objetivamente, ofensiva à
honra da querelante, mormente quando o próprio con-
teúdo da matéria não é literalmente refutado, trazendo-
se um contexto parcial acerca das supostas irregulari-
dades que teriam animado à realização da matéria.

Aquele que contrata com o Poder Público - contra-
to que nem sequer foi trazido aos autos - não pode se
manter imune às virtuais investigações acerca de
supostas lesões à legalidade, mormente quando a atua-
ção pública exigiria além da legalidade, impessoalidade,
de modo que não veria um real conteúdo ofensivo na
matéria trazida à baila, senão veria uma notícia sensa-
cionalista que por certo pode até ter repercussão moral,
que não se encontra abarcado no âmbito penal em
função das condições típicas derivadas da imputação.

Não se trata de saber se as imputações contidas
são verdadeiras ou falsas, senão se foram com o real
intuito de desacreditar, de difamar publicamente a
requerente, o que, aos meus olhos, não está demonstra-
do, mesmo que a matéria jornalística não seja realmente

um primor em termos de isenção, questão que suscitaria
virtual responsabilidade civil, jamais penal.

O material supostamente ofensivo aduz que a
querelante não deveria representar interesse particular
do presidente da Câmara Municipal e ao mesmo tempo
interesses com ele colidentes, aduzindo que em dois
processos distintos promovidos pela Fazenda Federal a
querelante estaria em dois lados distintos, condição real-
mente incompreensível até em função das condições de
incompatibilidade de conciliação de interesses tão confli-
tantes.

Seja como for, o contexto informativo, se traz algo
de sensacionalista, não supõe o crime de difamação,
mormente porque todas as informações recolhidas na
matéria seriam públicas e, portanto, matéria de todos
conhecida, quando nada, de conhecimento público.

Em relação ao delito de calúnia na lição do mesmo
autor supracitado, Guilherme de Souza Nucci:

[...] caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibili-
dade de uma pessoa no seio social. Possui, pois, um signifi-
cado particularmente ligado à difamação. Cremos que o
conceito tornou-se eminentemente jurídico, porque o Código
Penal exige que a acusação falsa realizada diga respeito a
um fato definido como crime. Portanto, a redação feita no
art. 138 foi propositadamente repetitiva (fala duas vezes em
‘atribuir’: caluniar significa atribuir e imputar também signifi-
ca atribuir. Melhor seria ter nomeado o crime como sendo
‘calúnia’, descrevendo o modelo legal de conduta da
seguinte forma: ‘Atribuir a alguém, falsamente, fato definido
como crime’. Isto é caluniar. Vislumbra-se, pois, que a calú-
nia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja,
uma espécie de difamação. Atinge a honra objetiva da pes-
soa, atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso par-
ticular, um falso definido como crime (Código Penal comen-
tado. 6. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 596).

Pretende a ré que se retire da matéria o fato de ter
sido apontada como advogada em dois processos distin-
tos, em que duas partes participam de lides opostas,
como que sugerindo o contexto criminal típico do art.
355 do Código Penal, que antevê a ação de trair, na
qualidade de advogado ou procurador, o dever profis-
sional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo,
lhe é confiado, ou de tergiversar, porque o advogado ou
procurador judicial que defende na mesma causa,
simultânea ou sucessivamente, partes contrárias estaria
de fato realizando ações típicas.

De início, não vejo, na ação atribuída, o pretenso
enquadramento sugerido, senão diria que o contexto
típico do caput do delito de patrocínio infiel supõe
traição não narrada e o da tergiversação o contexto de
reciprocidade nos mesmos autos, desse modo, inexisti-
riam as próprias condições típicas, a supor que as infor-
mações trazidas seriam crimes.

Na verdade, não restou demonstrada a imputação
objetiva de fatos criminosos, senão veria condições bem
diversas, que não supõem resposta penal em função da
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ausência de tipicidade da ação narrada com o suposto
delito noticiado.

Logo, outro caminho não tinha mesmo o digno
Juízo senão julgar improcedente a queixa diante da atipi-
cidade da ação trazida pela querelante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pela apelante, nos termos do art. 804 do

Código de Processo Penal.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MÁRCIA MILANEZ e DELMIVAL DE ALMEIDA
CAMPOS.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
interpõe recurso de apelação em face da r. sentença de
f. 95/96, que absolveu o réu Eduardo Augusto Rosa da
prática do crime de posse de arma de fogo com número
de série raspado, capitulado no art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei nº 10.826/03, entendendo pela atipici-
dade da conduta, tendo em vista que a Lei nº 11.706/08
concedeu novo prazo para a regularização ou entrega
das armas de fogo em poder de particulares. 

Segundo a inicial acusatória, no dia 05.12.2005,
o réu estava na av. Washington Barcelos, na cidade de
Araxá, no interior do veículo Monza, de placa GKQ-
3198, quando foi surpreendido por policiais militares,
portando um revólver da marca Taurus, calibre 38, com
número de série raspado, e seis munições do mesmo ca-
libre, da marca CBC, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. 

Em suas razões recursais (f. 101/108), pretende o
Ministério Público a condenação do réu, uma vez que
comprovadas a materialidade e a autoria do delito pre-
visto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
10.826/03. 

Argumenta que o porte ilegal de arma de fogo não
se inclui na abolitio criminis temporária prevista nos arts.
30 e 32 da Lei nº 10.826/03, não se justificando a
absolvição do apelado. 

Contrarrazões às f. 112/113, pugnando pela
manutenção da r. sentença. 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça às f.
101/105, opinando pelo provimento do recurso. 

Cumpre salientar, inicialmente, que os arts. 30 e 32
da Lei nº 10.826/03, que tratam da hipótese de abolitio
criminis temporária, possibilitam aos possuidores e pro-
prietários o registro ou entrega espontânea de armas de
fogo mediante indenização, extinguindo-se a punibili-
dade de eventual posse irregular da referida arma. 

Referida norma, como dito, não se aplica ao caso
de porte ilegal de arma, mas apenas quando se tratar de
posse ou propriedade. 

Restou incontroverso nos autos que o caso em
questão é de porte, tendo em vista que a arma de fogo
não se encontrava na residência do réu, nem em seu
local de trabalho, o que caracterizaria a posse. Por outro
lado, também não tem o réu como comprovar a
condição de proprietário, uma vez que a arma está com
o número de série raspado. 

Portanto, não há falar em atipicidade da conduta
prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
10.826/03. 

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do
colendo STF: 

Recurso ordinário em habeas corpus - Porte de arma -
Vacatio legis temporária - Abolitio criminis - Inocorrência. 1)
Os artigos 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento referem-
se a possuidores e proprietários de armas de fogo. O artigo

Arma de fogo - Porte ilegal - Numeração raspada
- Abolitio criminis temporária - Inaplicabilidade -
Absolvição - Descabimento - Fixação da pena

Ementa: Apelação. Porte ilegal de arma e munição.
Abolitio criminis temporária. Inaplicabilidade.
Absolvição. Descabimento. Recurso provido. 

- A regra da abolitio criminis temporária prevista nos arts.
30 e 32 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento) se aplica apenas aos casos de posse e
propriedade de arma de fogo, não abrangendo o porte
ilegal. Não se justifica, pois, nesse caso, a absolvição do
agente, ao argumento de que a conduta é atípica. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00004400..0055..004400116688-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddoo:: EEdduuaarrddoo AAuugguussttoo
RRoossaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. DDOOOORRGGAALL AANNDDRRAADDAA 

AAccóórrddããoo 

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, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2009. - Doorgal
Andrada - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. DOORGAL ANDRADA - Conheço do recurso,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade. 
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29 e seu parágrafo único dispõem sobre a autorização para
o porte de arma de fogo. Aos possuidores e proprietários a
lei faculta, no artigo 30, a regularização, mediante compro-
vação da aquisição lícita, no prazo assinalado. O artigo 32
obriga aos que não puderem demonstrar a aquisição lícita a
entrega da arma à Polícia Federal, no prazo que estipula. 2)
O artigo 29 e seu parágrafo único da Lei n. 10.826/2003
dizem respeito às pessoas autorizadas a portar armas de
fogo. Dispõem sobre o término das autorizações já concedi-
das (caput) e a propósito da renovação (parágrafo único),
desde que atendidas as condições estipuladas nos seus arti-
gos 4º, 6º e 10. 3) O prazo legal estipulado para regula-
rização das autorizações concedidas não configura vacatio
legis, do que decorreria a abolitio criminis temporária, no
que tange ao crime de porte de arma de fogo por pessoa
não autorizada. 4) A vingarem as razões recursais, chegar-
se-ia ao absurdo de admitir, no prazo fixado para regula-
rização das autorizações, o porte de arma de fogo por pes-
soas e entidades não arroladas nos incisos I a IX do artigo 6º
da Lei nº 10.826/2003. Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento. (STF - HC 86.681-DF, 1ª T., Rel.
Min. Eros Grau, DJU de 24.02.06, p. 439.) 

Recurso ordinário em habeas corpus - Lei 10.826/2003:
arts. 30 e 32 - Descriminalização do porte de arma de fogo
de uso permitido - Inconsistência do argumento - Recurso a
que se nega provimento. - Os arts. 30 e 32 da Lei
10.826/2003 e os diplomas posteriores que ampliaram o
prazo para a entrega de armas de fogo de uso permitido não
promoveram descriminalização ou abolitio criminis da con-
duta de porte de arma de fogo. Tal interpretação é equivo-
cada, seja porque os citados dispositivos são dirigidos aos
possuidores de armas de fogo, e não àqueles que as portam,
seja porque dar tal sentido à Lei 10.826/2003 iria de encon-
tro a um de seus objetivos: o de conter a criminalidade no
País. A legislação infralegal permite que armas de fogo
sejam entregues às autoridades competentes somente medi-
ante autorização específica para tanto. A dilatação do prazo
para a entrega das armas de fogo promovida por diplomas
posteriores à Lei 10.826/2003 deve-se à necessidade de
maior conscientização da existência da lei ou a dificuldades
burocráticas para a implementação de seus arts. 30 e 32.
Recurso a que se nega provimento. (STF - RHC 86723-GO,
2ª T., Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU de 06.11.2006, p. 51.) 

O crime de porte de arma de fogo com o número
de série raspado está previsto expressamente no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei do Desarmamento, tratando-
se de crime de mera conduta, que não exige qualquer
resultado naturalístico para a sua configuração, mor-
mente se se considerar que a arma estava municiada. 

A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência de f. 9/13, pelo auto de apreen-
são da arma de fogo e das munições (f. 25) e pelo laudo
pericial de f. 54/56, que concluiu pela eficiência da
arma examinada. 

No que concerne à autoria, também não se
estabeleceu controvérsia, haja vista que o réu, ao ser
interrogado na fase judicial (f. 71), ratificou as decla-
rações prestadas na fase inquisitória, tendo confirmado
que a arma de fogo lhe pertencia; que a adquiriu de um

usuário de drogas, na cidade de Uberaba, para defesa
pessoal. 

Assim, impõe-se a reforma da r. sentença, con-
forme pleiteado pelo Ministério Público, para condenar o
réu pelo crime de porte de arma de fogo com número de
série raspado, capitulado no art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei do Desarmamento. 

Passo à dosagem da pena, nos termos dos arts. 59
e 68 do Código Penal: 

A culpabilidade está evidenciada, sendo inerente
ao tipo penal; os motivos, as circunstâncias e as conse-
quências do crime são os comuns aos delitos dessa espé-
cie; os antecedentes criminais são bons, conforme se
verifica dos documentos de f. 19/21 e certidão de f.
48/49. A personalidade e conduta social são
reprováveis, tendo em vista a extensa ficha criminal do
réu, o que impõe seja a pena fixada em patamar supe-
rior ao mínimo legal. 

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão. 

Considerando-se que o réu confessou, tanto na
fase inquisitória quanto em juízo, ser o proprietário da
arma apreendida em seu poder, aplica-se-lhe a atenu-
ante da confissão, devendo a pena ser reduzida para 3
(três) anos de reclusão. 

Não existem circunstâncias agravantes. 
Ante a inexistência de causas de aumento ou

diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva em 3
(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor
mínimo, a ser cumprida em regime aberto, por força do
art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 

Descabida a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que a
personalidade do acusado é voltada para a prática cri-
minosa, conforme se verifica da documentação de f.
19/21 e certidão de f. 48/49, que indica que o acusado
já se envolveu em diversos outros delitos, não restando
preenchido, pois, o requisito subjetivo previsto no art. 44,
III, do CP. 

Mediante tais considerações, dou provimento ao
recurso para reformar a sentença e julgar procedente o
pedido formulado na denúncia e para condenar o réu
Eduardo Augusto Rosa pela prática do crime capitulado
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30
(trinta) dias-multa, no valor mínimo, a ser cumprida em
regime aberto. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ELI LUCAS DE MENDONÇA e EDIWAL JOSÉ
DE MORAIS. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 313



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 299-353, abr./jun. 2009314

Tráfico de drogas - Autoria - Materialidade -
Prova - Investigação penal - Denúncia anônima -

Validade - Corréu - Exercício da atividade de
perueiro - Envolvimento com o tráfico - Ausência

de prova - Absolvição

Ementa: Tráfico. Preliminar. Denúncia anônima. Notícia
da prática de crimes. Possibilidade. Inocorrência de
prova ilícita. Precedentes jurisprudenciais. Rejeita-se.
Apreensão de elevada quantidade de entorpecentes no
interior de veículo. Circunstâncias do flagrante confir-
madas em juízo. Autoria e materialidade comprovadas.
Dosimetria. Registros que permitem a consideração de
antecedentes e reincidência. Manutenção. Custas
processuais. Isenção. Recurso ministerial. Denunciado
absolvido. Exercício da atividade de perueiro. Coerência
das declarações dos réus. Insuficiência da prova.
Absolvição mantida. 

- Não há falar em prova ilícita no fato de a polícia inves-
tigar a atividade criminosa a partir de denúncias anôni-
mas, tratando-se de dever legal da autoridade.

- A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes
no interior do veículo ocupado pelos réus, confirmadas
em juízo as circunstâncias do flagrante e ausente qual-
quer prova capaz de infirmá-las, permite concluir pela
efetiva prática do crime de tráfico.

- Inexistindo qualquer prova capaz de apontar o réu
como traficante, tratando-se de perueiro que fazia corri-
da aos corréus, deve ser mantida a absolvição abraçada
na sentença.

- O réu assistido pela Defensoria Pública faz jus à
isenção do pagamento das custas processuais, nos ter-
mos da Lei Estadual nº 14.939/93. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00229900..0088..005522442222-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee VVeessppaassiiaannoo - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, 22ºº)) AAnnddeerrssoonn
RRoobbeerrttoo IIssiiddoorroo - AAppeellaaddooss:: EEuucclliiddeess NNaasscciimmeennttoo,,
MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - CCoorrrrééuu::
MMaarrcceelloo AAllvveess RRooddrriigguueess - RReellaattoorr:: DDEESS.. HHEERRCCUULLAANNOO
RROODDRRIIGGUUEESS 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMEN-

TO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009. - Herculano
Rodrigues - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. HERCULANO RODRIGUES - Na Comarca de
Vespasiano, o Ministério Público ofereceu denúncia con-
tra Marcelo Alves Rodrigues, Euclides Nascimento e
Anderson Roberto Isidoro, já qualificados, noticiando
que, em 8 de janeiro de 2008, na Rua “E”, altura do nº
79, Bairro Morro Alto, policiais militares apreenderam
em poder dos denunciados, certa quantidade de
substância entorpecente, que eles transportavam no inte-
rior de um veículo modelo Logus, cor verde, placa GVV-
0435. 

Ao final da instrução processual, foram os réus
Marcelo Alves Rodrigues e Anderson Roberto Isidoro con-
denados incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº
11.343/06, apenados, o primeiro, com 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e o segundo, com 8 (oito) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, no regime fechado, e 866 (oitocentos e
sessenta e seis) dias-multa, também no mínimo, enquan-
to Euclides Nascimento restou absolvido de todas as
acusações. 

Irresignados, recorreram Anderson Roberto Isidoro
e o Ministério Público. 

O Parquet pretende a condenação do réu Euclides
Nascimento nos termos da denúncia, com base no teor
da prova coligida. 

Anderson Roberto Isidoro articula preliminar de
nulidade do processo em razão de o mesmo ter se inicia-
do a partir de denúncia anônima, com base na teoria
dos frutos da árvore envenenada, e, no mérito, pede sua
absolvição, forte na tese de insuficiência probatória e,
alternativamente, a redução da pena imposta, com a
adequação do regime prisional, além da isenção das
custas processuais. 

As partes apresentaram contrarrazões. 
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo

provimento do recurso do Ministério Público, e pelo
desprovimento do apelo da defesa. 

No essencial, é o relatório. 
Conheço dos recursos, presentes os pressupostos

condicionantes da admissibilidade. 
Do recurso de Anderson Roberto Isidoro. 
A preliminar arguida não merece prosperar. 
Não há falar em aplicação da teoria dos frutos da

árvore envenenada no tocante às ações penais cuja
prática criminosa tenha sido noticiada por via de denún-
cia anônima. 

Aliás, a denúncia anônima não é nem mesmo meio
de prova, mas mera notícia da atividade criminosa, que,
conforme cediço, pode ser dada por qualquer pessoa. 

jurisp_189.qxp  18/3/2010  10:15  Page 314



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n° 189, p. 299-353, abr./jun. 2009 315

No presente caso, a denúncia anônima não foi a
prova que deu início à ação penal, mas, isto sim, a
apreensão de drogas em poder dos réus, tratando-se o
tráfico de crime permanente, não havendo falar, portan-
to, em ilicitude da prova. 

A esse respeito, confira-se a jurisprudência do STJ: 

Habeas corpus. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e
corrupção. Denúncia anônima. Instauração de inquérito
policial. Possibilidade. Interceptação telefônica.
Impossibilidade. Prova ilícita. Teoria dos frutos da árvore
envenenada. Nulidade de provas viciadas, sem prejuízo da
tramitação do procedimento investigativo. Ordem parcial-
mente concedida. 
1. Hipótese em que a instauração do inquérito policial e a
quebra do sigilo telefônico foram motivadas exclusivamente
por denúncia anônima. 
2. ‘Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida
em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a
deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito
policial, conforme contenham ou não elementos informativos
idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas
cautelas no que diz respeito à identidade do investigado.
Precedente do STJ’ (HC 44.649/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJ de 08.10.07). 
3. Dispõe o art. 2°, inciso I, da Lei 9.296/96, que ‘não será
admitida a interceptação de comunicações telefônicas quan-
do [...] não houver indícios razoáveis da autoria ou partici-
pação em infração penal’. A delação anônima não constitui
elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indi-
ciária, mas mera notícia dirigida por pessoa sem nenhum
compromisso com a veracidade do conteúdo de suas infor-
mações, haja vista que a falta de identificação inviabiliza,
inclusive, a sua responsabilização pela prática de denun-
ciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). 
4. A prova ilícita obtida por meio de interceptação telefôni-
ca ilegal igualmente corrompe as demais provas dela decor-
rentes, sendo inadmissíveis para embasar eventual juízo de
condenação (art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal).
Aplicação da ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’. 
5. Realizar a correlação das provas posteriormente produzi-
das com aquela que constitui a raiz viciada implica dilação
probatória, inviável, como cediço, em sede de habeas corpus.
6. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão
que deferiu a quebra do sigilo telefônico no Processo
2004.70.00.015190-3, da 2ª Vara Federal de Curitiba,
porquanto autorizada em desconformidade com o art. 2°,
inciso I, da Lei 9.296/96, e, por conseguinte, declarar ilíci-
tas as provas em razão dela produzidas, sem prejuízo, no
entanto, da tramitação do inquérito policial, cuja conclusão
dependerá da produção de novas provas independentes,
desvinculadas das gravações decorrentes da interceptação
telefônica ora anulada. (STJ - HC 64.096/PR, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., julg. em 27.05.2008, DJe de
04.08.2008.) 

Processual penal. Habeas corpus. Trancamento de inquérito.
Procedimento instaurado com base em investigação
deflagrada por notícia anônima de crime. Ausência de ile-
galidade. Falta de justa causa não evidenciada.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 
1. Inexiste ilegalidade na instauração de inquérito com base
em investigações iniciadas por notícia anônima, visto que a
autoridade policial tem o dever de apurar a veracidade dos
fatos alegados. (Inteligência do art. 4º, § 3º, CPP.) 

2. Do mesmo modo como no trancamento de uma ação
penal, o trancamento do inquérito policial também exige que
a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou uma
causa extintiva da punibilidade estejam evidentes, indepen-
dentemente de investigação probatória. 
3. Se é a conduta típica e presumidamente atribuída ao réu,
havendo possibilidade de produção de mais provas, impõe-
se a manutenção do inquérito policial. 
4. Ordem denegada. (STJ - HC 106.040/SP, Rel.ª Min.ª Jane
Silva (desembargadora convocada do TJMG), 6ª T., julg. em
26.08.2008, DJe de 08.09.2008.) 

Assim, rejeito a preliminar. 
O auto de prisão em flagrante descreve que a polí-

cia recebeu denúncias anônimas de que um veículo
Logus, cor verde, estaria distribuindo drogas na região.
Ato contínuo, localizaram o automóvel, que era dirigido
por Euclides e ocupado por Marcelo e Anderson, e
encontraram no seu interior a droga. 

O auto de f. 26 e o laudo de f. 71 confirmam a
apreensão de 39,65 g de crack, dividido em onze invólu-
cros, restando positivada a materialidade. 

O policial Alex Dalton de Oliveira, à f. 120, além
de confirmar os termos do flagrante, esclareceu que a
droga foi encontrada oculta embaixo do banco do pas-
sageiro, sendo o local da apreensão conhecido como
ponto de venda de drogas. 

No mesmo sentido são as declarações do também
policial Wesley Jorberto Borges, à f. 121. 

Balizada a prova, tem-se que merece subsistir a
decisão atacada, inviável o pleito absolutório. 

Ao contrário do que alegaram os réus, os depoi-
mentos prestados pelos policiais são uníssonos no senti-
do de que a droga estava oculta no interior do automó-
vel, que trafegava em local conhecido como ponto de
venda de drogas, sem justificativa para o fato. 

E, ainda, a quantidade de entorpecentes, que não
pode ser considerada ínfima, bem como sua divisão em
elevado número de porções, circunstâncias estas que
autorizam concluir por sua destinação mercantil. 

Os réus não produziram qualquer prova capaz de
infirmar a presunção, oriunda do flagrante, de que a
droga lhes pertencia e de que faziam sua distribuição no
bairro, o que foi informado nas denúncias anônimas,
limitando-se a negar o ocorrido. 

Vale ressaltar que aos depoimentos prestados por
policiais deve ser dado crédito como se de qualquer
outra testemunha fossem, estando sujeitos às sanções
pelo falso testemunho. 

Ademais, trata-se de profissionais preparados para
informar os fatos de que participaram, que enfrentam o
crime na linha de frente, merecendo consideração por
parte da sociedade. 

Na dosimetria, observo que, ao contrário das ale-
gações defensivas, foi observado o princípio da indivi-
dualização e o critério trifásico, não se verificando a ale-
gada desproporcionalidade. 
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As ocorrências registradas na certidão de f. 50/51
permitem a consideração tanto de maus antecedentes
quanto da reincidência, não se configurando bis in idem. 

A culpabilidade do réu, entendida como juízo de
reprovabilidade da conduta, também deve ser conside-
rada em seu desfavor, tendo em vista que envolveu ter-
ceiros na prática delitiva. 

O restante da análise das circunstâncias judiciais
feita na sentença também está correto, mostrando-se
ajustada a pena-base fixada, bem como o aumento
decorrente da reincidência, nada havendo que ser
reparado, inclusive em relação à pena de multa. 

O regime prisional é o inicialmente fechado por
imposição legal, art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com
a alteração da Lei nº 11.464/07. 

Concedo em favor do réu a isenção das custas
processuais, visto que foi, desde o início, assistido pela
Defensoria Pública, nos termos da Lei Estadual nº
14.939/93. 

Do recurso do Ministério Público. 
Pretende o Ministério Público a condenação do

denunciado Euclides Nascimento nas sanções do art. 33
da Lei nº 11.343/06. 

Em juízo, os réus prestaram depoimentos coerentes
no sentido de que o recorrido estava apenas fazendo
uma corrida para os corréus, uma vez que, na ocasião,
trabalhava como perueiro. 

Os policiais ouvidos informaram desconhecer a
pessoa de Euclides como traficante. 

A testemunha Harley Boscato Cristiano, à f. 125,
confirmou que o apelado trabalhava como perueiro,
tratando-se de pessoa de vida simples. 

A meu aviso, andou com acerto a sentença, visto
que a prova coligida não permite, com a certeza que
exige um decreto condenatório, concluir que o réu
Euclides Nascimento, efetivamente, praticava o tráfico de
drogas, merecendo subsistir a absolvição, forte no princí-
pio in dubio pro reo. 

Nesses casos, deve-se prestigiar a conclusão do
Sentenciante, que, em contato com as partes e com a cole-
ta de provas, teve melhores condições de apreciar os fatos
e proferir seu julgamento, de acordo com a verdade real.

Do exposto, nego provimento ao recurso do
Ministério Público e dou parcial provimento ao apelo
defensivo, apenas para conceder ao réu Anderson Roberto
Isidoro a isenção do pagamento das custas processuais.

Custas, de lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES e BEATRIZ
PINHEIRO CAIRES. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. 

. . .

Crime contra a ordem tributária - Denúncia -
Inépcia - Não ocorrência - Autoria - Materialidade

- Prova - Arrependimento eficaz - Não configu-
ração - Crime impossível - Não caracterização -

Condenação mantida

Ementa: Apelação criminal. Crime contra a ordem tribu-
tária. Denúncia apta. Alteração de documentos fiscais.
Crédito lançado. Redução do valor devido ao Fisco.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação
mantida. Arrependimento eficaz. Inocorrência. Crime
impossível. Inaplicabilidade. 

- Demonstrado que o réu, alterando documentos fiscais,
reduziu o valor de tributo devido ao Fisco, impõe-se con-
dená-lo pela prática do delito tipificado no art. 1º da Lei
8.137/90. 

- Inscrito, na dívida ativa do Estado, o crédito tributário
lançado pelo Fisco, não há falar-se em abdicação volun-
tária do intento criminoso. 

- É de se reconhecer a eficácia do meio eleito pelo
agente que, calçando documentos fiscais, causa dano
ao erário.

Recurso desprovido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00664477..0066..006622334433-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSããoo SSeebbaassttiiããoo ddoo PPaarraaííssoo - AAppeellaannttee::
WWeelllliinnggttoonn MMuummiicc - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - CCoo-rrééuu:: CCllááuuddiioo MMuummiicc -
RReellaattoorr:: DDEESS.. FFOORRTTUUNNAA GGRRIIOONN 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR
E NÃO PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2009. - Fortuna
Grion - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público
denunciou Wellington Mumic e Cláudio Mumic, já qua-
lificados nos autos, como incursos nas iras do art. 1º, I,
II, III e V, da Lei 8.137/90, por três vezes, c/c arts. 29 e
71, ambos do CP, isso porque teriam eles, no período
compreendido entre 1º.12.2004 e 31.01.2005, reduzi-
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do, mediante calçamento de documentos fiscais, o valor
de tributo - ICMS - devido ao Estado de Minas Gerais. 

Esclarece a exordial que os denunciados, mediante
ardil, lançaram, no Livro Registro de Saídas da empresa
denominada Curtume Santa Cruz Mumic Ltda., valores
discrepantes - menores - daqueles insculpidos nas notas

fiscais identificadas pelos nos 7.987, 7.988 e 7.991,
com evidente objetivo de lesar o erário público. 

Por derradeiro, aduz a vestibular que as notas alte-
radas tinham por destinatário a empresa denominada
Garra’s Indústrias de Calçados Ltda., sediada no Estado
de São Paulo, de cujo Fisco partiu a solicitação de con-
ferência dos valores lançados nos aludidos documentos
fiscais. 

Após a instrução probatória, o réu Cláudio Mumic
foi absolvido da imputação contida na denúncia por falta
de provas. Por sua vez, o acusado Wellington Mumic foi
condenado - como incurso nas iras do art. 1º, incisos I,
II, III e V, da Lei 8.137/90, por três vezes, c/c art. 71 do
CP - à pena privativa de liberdade de dois anos e quatro
meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nas
modalidades de prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos e
pecuniária de 30 dias-multa de valor unitário mínimo
legal. 

Inconformada, apelou a defesa de Wellington bus-
cando, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia
da exordial, haja vista que o libelo não cuidou de indi-
vidualizar as condutas imputadas a cada qual dos
denunciados. No mérito, pleiteia a absolvição do conde-
nado em virtude das causas excludentes de tipicidade do
arrependimento eficaz e do crime impossível.
Alternativamente, requer a redução das reprimendas
impostas ao acusado. 

Em contrarrazões (f. 172/173), o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, bem como
pela manutenção da sentença combatida. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de f. 176/181, também opinou pelo
desprovimento do recurso. 

É, no essencial, o relatório. 
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade, conheço do recurso. 
A defesa pleiteia, em sede preliminar, o reconheci-

mento da inépcia da denúncia, ao argumento de que a
inicial não cuidou de individualizar as condutas prati-
cadas por cada um dos agentes. 

Penso razão não lhe assistir. 
É que, após detida análise dos autos, verifico que

a proemial, em verdade, atende aos requisitos elencados
no art. 41 do digesto processual penal, de sorte que,
além de qualificar devidamente os denunciados,
descreve, detalhadamente, as circunstâncias de tempo,
lugar e maneira de execução do crime a eles imputado. 

Ademais, narra a proemial, suficientemente, as
condutas perpetradas pelos imputados, isto é, esclarece
que os denunciados, por meio de calçamento de docu-
mentos fiscais, reduziram o valor de tributo - ICMS - devi-
do ao Estado de Minas Gerais. 

Aliás, cediço que, em se tratando de crimes contra
a ordem tributária praticados em concurso de pessoas,
mostra-se demasiadamente difícil, se não impossível,
destacar a contribuição material de cada qual dos
agentes ao longo do iter criminis. 

Sobre o tema, a lição do festejado Guilherme de
Souza Nucci: 

Os crimes contra a ordem tributária, cometidos em concurso
de agentes, podem admitir a denominada denúncia genéri-
ca, ou seja, a peça acusatória, por absoluta impossibilidade,
indica apenas os co-autores e eventuais partícipes do delito,
porém sem precisar, detalhadamente, a conduta de cada um
deles. Sabe-se que ‘A’, ‘B’ e ‘C’, com o apoio de ‘D’ e ‘E’,
promoveram uma fraude na fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos em livros exigidos pela legislação fiscal,
conseguindo, com isso, a supressão do recolhimento de
vários tributos. Entretanto, embora esteja bem clara a cola-
boração de todos eles, não se com consegue saber, exata-
mente, quem fez o quê, durante o iter criminis (fase exe-
cutória). Por isso, têm os tribunais admitido a apresentação
de denúncia genérica. Se assim não ocorresse, haveria
impunidade generalizada. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São
Paulo: Editora RT, 2008, p. 940.) 

Não bastasse, a denúncia, além de descrever -
com todos os seus circunlóquios - o fato típico, procede
à sua definição jurídica, ou seja, classifica o crime cuja
prática atribui aos agentes. 

Assim, por não vislumbrar a indigitada inépcia da
denúncia, hei por bem rejeitar a prefacial. 

Superada a questão preliminar, a defesa pretende,
com o apelo, a absolvição do acusado da imputação
por cuja prática foi condenado em primeiro grau de
jurisdição. 

Penso razão não lhe assistir. 
A saber. 
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada

pela notitia criminis apresentada pela Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais (f. 14/27); pelo auto
de infração - PTA 01.000149164.51 (f. 33-35); pelas
cópias das notas ficais falseadas (f. 38/43); pelas cópias
extraídas do Livro Registro de Saídas (f. 44/50); pelas
cópias extraídas do Livro Registro de Apuração do ICMS
(f. 51/53); pelos demonstrativos de débito tributário emi-
tidos pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais (f. 54/59 e 65/67); pela certidão de não recolhi-
mento do crédito tributário (f. 68); pelo termo de
aprovação do auto de infração (f. 69) e pelo termo de
remessa, à Advocacia-Geral do Estado, do débito tribu-
tário apurado em desfavor do apelante (f. 70). 
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A autoria restou detalhadamente confessada, sob o
crivo do contraditório, pelo apelante Wellington. 

Vejamos: 

[...] que a acusação é integralmente verdadeira, uma vez que
o acusado estava passando por dificuldades financeiras e
em momento de fraqueza acabou cometendo os crimes que
lhe são imputados na denúncia (Wellington Mumic -
apelante - f. 85/86). 

A confissão do recorrente encontra-se amparada
na prova coligida para os autos, sobretudo através do
depoimento prestado pela testemunha Idário Rogeri,
que, também sob o crivo do contraditório, confirmou
haver Wellington falseado os valores referentes ao ICMS
devido ao Estado de Minas Gerais. 

Vejamos: 

[...] fez a escrituração contábil da empresa e não era o
depoente quem preenchia as notas fiscais, mas, ao verificar
a emissão de notas altas no final do mês de dezembro, onde
tradicionalmente se vende pouco, procurou o representante
da empresa, Sr. Wellington, e lhe disse que havia divergên-
cia na escrituração a partir dos documentos que lhe foram
enviados, isto porque havia visto em cima de uma mesa a
primeira via das notas fiscais em valor alto e posteriormente
lhe foram encaminhadas as segundas vias para escrituração
em valor inferior; informou a Wellington que não poderia ter
tal procedimento uma vez que isto constituiria crime, mas ele
lhe disse que não havia outro jeito porque precisava pagar o
13º dos funcionários; o que aconteceu foi que a empresa
compradora na verdade não comprou mercadoria, e sim o
crédito de ICMS já que situada no Estado de São Paulo,
então, emitiram a primeira via maior para que a comprado-
ra pudesse escriturar tal valor e assim com o crédito de
ICMS, resolver seu problema contábil (Idário Rogeri - teste-
munha - f. 112/114). 

Assim, conclui-se que o recorrente, com o fito de
reduzir o montante relativo ao ICMS devido ao Estado de
Minas Gerais, lançou valores discrepantes daqueles
insculpidos na via da nota fiscal remetida ao desti-
natário, qual seja a empresa paulista denominada
Garra’s Indústrias de Calçados Ltda. 

Ora, como dito alhures, o próprio apelante, justifi-
cando-se pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela
empresa gerida, admitiu haver calçado as três notas fis-

cais identificadas pelos nos 7987, 7988 e 7991. 
A propósito, como se depreende dos documentos

acostados às f. 68, 69 e 70, o crédito tributário tanto foi
definitivamente lançado que a Autoridade Policial Fiscal,
ratificando o auto de infração, remeteu, à Advocacia-
Geral do Estado, o procedimento administrativo para
inscrição do crédito constituído na dívida ativa do Estado.

Nesse contexto, tem-se por realizada a condição
de punibilidade do ilícito, ou seja, o lançamento realiza-
do pelo Fisco. 

Logo, se realizado o lançamento e inscrito o crédi-
to na dívida ativa do Estado, havendo, por conseguinte,

efetiva redução do valor do tributo devido, aperfeiçoou-
se mesmo o crime insculpido no art. 1º da Lei 8.137/90. 

Postas essas considerações, tenho que a autoria e
a materialidade do injusto se encontram nitidamente
demonstradas na prova coligida para os autos. 

No tocante à alegação da defesa de que o agente
- desistindo da empreitada delitiva - impediu a ocorrên-
cia de dano ao erário, não convence. 

Ora, para a caracterização do arrependimento efi-
caz (art. 15 do CP), mister que o agente desista, volun-
tariamente, da execução criminosa pretendida. 

In casu, como se infere do auto de infração acosta-
do às f. 33/35, o apelante não abdicou espontanea-
mente do seu intento criminoso, senão apenas foi
“descoberto” após solicitação de averiguação formulada
pelo Fisco do Estado de São Paulo, onde, não coinci-
dentemente, sediada a empresa destinatária das notas
falseadas. 

Demais disso, como dito alhures, há nos autos cer-
tidão de não recolhimento de crédito lançado pelo Fisco
(f. 68), não logrando a defesa, em contrapartida, com-
provar a não redução do valor tributário devido ao erário
público. 

Por isso, não há falar-se no reconhecimento da
causa excludente de tipicidade do arrependimento eficaz. 

Outrossim, quanto à tese de crime impossível, não
merece prosperar. 

É que, ao contrário do sustentado pela defesa em
suas razões recursais, além de próprio o objeto, o meio
eleito pelo apelante - calçamento de documentos fiscais
- foi nitidamente eficaz, tendo provocado, como exausti-
vamente esposado, efetivo dano ao erário. 

Nesse contexto, forçoso concluir que a condenação
- pela prática do delito insculpido no art. 1º da Lei
8.137/90 - é mesmo medida que se impõe. 

Como bem definido na sentença objurgada, o
apelante cometeu os ilícitos em continuação delitiva,
visto que, mediante três ações (calçou três notas fiscais),
produziu três resultados distintos, sendo os delitos idênti-
cos e cometidos na mesma região, em condições seme-
lhantes de tempo e maneira de execução. 

As penas impostas ao recorrente, segundo penso,
não merecem qualquer reparo, já que fixadas nos termos
do que dispõem os arts. 59 e 68 do CP, sendo, portanto,
suficientes à prevenção e reprovação dos ilícitos. 

A propósito, não se acolhe o pedido da defesa
para redução das penas impostas ao condenado, de
sorte que, como se depreende da sentença acostada em
f. 152/158, foram definidas, para cada delito, no míni-
mo legal cominado para o injusto. 

Aliás, tendo o d. Juiz sentenciante reconhecido a
prática de três delitos, logo três resultados, deveria haver
elevado as reprimendas, em virtude da continuação deli-
tiva, pela fração de um quinto, não apenas de um quarto. 
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Todavia, ante a resignação ministerial, conservo, into-
cadas, as penas impostas em primeiro grau de jurisdição. 

No mais, fica mantida, tal como operada em
primeiro grau de jurisdição, a substituição da pena pri-
vativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Mercê de tais considerações, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego provimento ao recurso para manter inte-
gralmente a sentença vergastada. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JANE SILVA e ANTÔNIO CARLOS CRU-
VINEL. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO, REJEITADA
PRELIMINAR. 

. . .

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009. - José
Antonino Baía Borges - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - A r. sen-
tença de f. 74/76 desclassificou a conduta de roubo,
pela qual havia sido denunciado o réu, para a de furto.
Ao final, a mencionada decisão determinou o encami-
nhamento dos autos ao Ministério Público para que se
propusesse a suspensão condicional do processo. 

Inconformado com a decisão, o Ministério Público
interpôs recurso de apelação pugnando pela conde-
nação do réu nos termos da denúncia (f. 80/87). 

A defesa apresentou contrarrazões pela
manutenção da sentença (f. 94/95). 

A d. Procuradoria opinou pelo provimento (f.
98/102). 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

Consta da denúncia que, no dia 19 de maio de
2008, por volta das 18h45min, teria o denunciado sub-
traído para si, simulando portar uma arma embaixo da
blusa, um telefone celular pertencente à vítima Ludmila
Aparecida Barbosa. 

A materialidade do crime resta comprovada pelo
APFD de f. 04/09, boletim de ocorrência f. 16/18, auto
de apreensão à f. 19 e auto de restituição de f. 20. 

Todavia, ao longo da instrução, não restou devida-
mente comprovado que o acusado tenha realmente
agido tal como descrito na denúncia. 

Se, por um lado, na fase inquisitorial, a vítima afir-
ma que o réu a ameaçara fingindo possuir uma arma (f.
8), por outro lado, em juízo, ela alterou substancialmente
a sua fala, garantindo que, na verdade, o ladrão “não
simulou estar portando uma arma”. Segundo ela, o men-
cionado agente somente lhe pediu que lhe entregasse o
telefone celular (f. 67). 

Em ambas as vezes em que foi ouvido, o recorrido
não negou que tenha subtraído o referido telefone, mas
apresentou uma versão diferente da que a ofendida
apresentara. De acordo com o acusado, ele avistou a
vítima caminhando à sua frente, trazendo um telefone no
bolso da calça, momento em que resolveu se aproximar
dela e, de inopino, puxou o referido aparelho e saiu cor-
rendo (f. 9/39). 

Dessa maneira, o que se vê é que não há provas
suficientemente aptas para comprovar que o réu tenha
cometido o crime de roubo, mas sim o de furto, uma
vez que a violência foi dirigida diretamente à coisa, e
não à pessoa, não havendo sequer descrição de con-
tato físico entre o réu e a vítima quando do arrebata-
mento da res. 

A violência, seja física ou moral, é elemento des-
critivo do tipo e deve, portanto, compondo o tipo objeti-
vo, ser abrangida pelo dolo do agente. 

Roubo - Violência contra a pessoa - Insuficiência
de provas - Furto por arrebatamento -

Caracterização - Desclassificação mantida

Ementa: Apelação criminal. Roubo. Furto.
Desclassificação. Possibilidade. Violência à coisa.
Diferença do roubo. Elemento subjetivo do tipo. Recurso
desprovido. 

- O crime de furto por arrebatamento se diferencia do
roubo porque, no segundo delito, o réu dirige a violên-
cia à pessoa humana, vítima do crime, sendo a vis cor-
poralis meio de execução para se obter a subtração pa-
trimonial, enquanto que, no furto, o ato violento se dire-
ciona ao próprio objeto material a ser subtraído, atingin-
do apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. 

- No crime de roubo, a violência contra a pessoa é ele-
mento objetivo do tipo, deve ser abrangida pelo dolo do
agente, ou seja, somente se pode condenar alguém se
ficar comprovada a intenção de usar de violência contra
a vítima e, a partir daí, obter a subtração patrimonial. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00335511..0088..008866443355-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJaannaaúúbbaa - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddoo:: FFaabbiiaannoo ddee PPaauullaa
OOlliivveeiirraa - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJOOSSÉÉ AANNTTOONNIINNOO BBAAÍÍAA
BBOORRGGEESS 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 
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A posição sedimentada nos tribunais é a de que,
nessa hipótese, não se pode falar em roubo, mas sim em
furto, quando a subtração ocorre em ataque de inopino,
surpreendendo a vítima. 

No furto com arrebatamento, a violência é dirigida à coisa e
não à pessoa. Se o possuidor é atingido, por repercussão,
nem por isso o fato passa a tipificar o delito de roubo, salvo
se ficar demonstrado que o agente também quis usar de vio-
lência contra a vítima [...] Para que tenhamos roubo, é indis-
pensável, pois, que o agente queira cometer a subtração,
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, pois a grave
ameaça e a violência são elementos objetivos pertencentes
ao tipo legal e devem estar abarcadas pelo dolo (TACRIM -
SP, Rel. Dante Busana, RT 608-352). 

Ementa: Apelação - Furto - Violência à coisa - Diferença do
roubo - Elemento subjetivo do tipo - Sentença mantida. - O
crime de furto por arrebatamento se diferencia do roubo
porque, no segundo delito, o réu dirige a violência à pessoa
humana, vítima do crime, sendo a vis corporalis meio de exe-
cução para se obter a subtração patrimonial, enquanto que,
no furto, o ato violento se direciona ao próprio objeto mate-
rial a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de
forma indireta a vítima. No crime de roubo, a violência con-
tra a pessoa, enquanto elemento objetivo do tipo, deve ser
abrangida pelo dolo do agente, ou seja, somente se pode
condenar alguém por este delito se ficar comprovada a
intenção de usar de violência para machucar a vítima e a
partir daí obter a subtração patrimonial. 

Do exposto, tenho que não há reparo a se fazer na
decisão que desclassificou o crime de roubo para o do
art. 155, caput, do CP. 

Do exposto, nego provimento ao recurso ministerial.
Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e VIEIRA DE BRITO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

fim de se esquivar do pagamento de verbas salariais
devidas e, em momento posterior, ao receber a CTPS da
empregada para dar baixa, rasurou e alterou dados
daquele documento público, configurado está o concur-
so material entre os delitos tipificados nos arts. 203 e
297, ambos do Código Penal.

- Reconhecida a mera tentativa do delito tipificado no art.
203 do Código Penal, o acusado faz jus à causa de
diminuição de pena do art. 14, parágrafo único, do
Código Penal. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0066..008888882211-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMáárriioo ddaa PPeennhhaa
PPeerreeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. RREENNAATTOO MMAARRTTIINNSS JJAACCOOBB 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMI-
NAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009. - Renato
Martins Jacob - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. RENATO MARTINS JACOB - Mário da Penha
Pereira interpôs recurso de apelação em face da
respeitável sentença de f. 172/179, que julgou proce-
dentes os pedidos constantes da ação penal pública pro-
posta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
condenando o recorrente nas sanções previstas art. 297,
caput, c/c arts. 203 e 14, inciso II, na forma do art. 69,
todos do Código Penal. 

O Magistrado fixou as reprimendas, respectiva-
mente, em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10
(dez) dias-multa, na mínima fração legal. 

Diante do cumprimento dos requisitos do art. 44 do
Código Penal, o Juízo a quo substituiu a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
na prestação de serviços à comunidade e proibição de
frequentar bares, boates, botequins e similares. 

Nas razões recursais de f. 183/186, a douta defe-
sa suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando
que o acusado era mero funcionário, e não sócio da
empresa onde trabalhava a vítima, e que as anotações
na CTPS eram de responsabilidade do setor de recursos
humanos. 

Diz que a acusação não se desincumbiu do ônus
de provar a autoria do crime, sendo que a simples

Falsificação de documento público - Frustração
de direitos trabalhistas - Autoria - Materialidade -

Prova - Concurso material - Princípio da con-
sunção - Inaplicabilidade - Tentativa - Pena -

Redução

Ementa: Apelação criminal. Art. 203 c/c art. 14, II, e art.
297 do CP. Tentativa de frustração de direitos trabalhis-
tas. Falsificação de documento público. Concurso mate-
rial. Autoria e materialidade comprovadas. Erro na
dosimetria. Modificado o quantum da pena.

- Uma vez comprovado que o réu apresentou perante a
Justiça do Trabalho recibos de pagamento falsificados, a
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demonstração de que houve a falsificação não se presta
para tanto. 

Noutro giro, alega que deveria ter sido aplicado o
princípio da consunção, na medida em que a adulte-
ração da CTPS era apenas o meio para a frustração dos
direitos trabalhistas, sem possuir, por si só, potenciali-
dade lesiva. 

Aduz ser aplicável, por analogia, a Súmula 17 do
Superior Tribunal de Justiça, colacionando julgado que,
no seu entender, confirma a tese defensiva. 

Pugna, ao final, pela nulidade da sentença por
falta de fundamentação quanto à ilegitimidade ou que
tal preliminar seja reconhecida em grau de recurso;
quanto ao mérito, pede a absolvição do acusado, por
falta de provas, ou, ainda, a incidência do princípio da
consunção, mantendo a condenação apenas quanto ao
delito do art. 203 do Código Penal. 

Em contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça
rebateu a preliminar e os demais argumentos recursais,
pugnando pela confirmação da sentença (f. 188/190). 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às f.
207/210, opinando pela rejeição da preliminar e
desprovimento do apelo. 

A denúncia foi recebida em 12.07.2006, tendo
sido publicada a sentença condenatória em
05.05.2008. 

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

Ao contrário do que tenta convencer o recorrente,
a sentença não ignorou a preliminar suscitada, apenas
analisou tal questão com o mérito, o que também será
feito nessa instância revisora. 

Em rigor, não se discute matéria afeta à ilegitimi-
dade passiva na relação jurídico-processual, mas sim a
própria autoria do fato delituoso. 

Isso porque, em tese, a conclusão de que o acusa-
do não foi responsável pela adulteração dos recibos e da
CTPS não levaria ao reconhecimento de ilegitimidade,
mas sim à absolvição, na forma do art. 386, VI, do
Código de Processo Penal. 

Forte em tais considerações, desnecessárias
maiores delongas, rejeito a preliminar. 

O apelante foi denunciado por infração aos arts.
203, caput, c/c art. 14, II, e art. 297, caput, na forma do
art. 69, todos do Código Penal, porque, em data incer-
ta, nos meses de agosto e setembro de 2002, apresen-
tou recibos de pagamentos falsificados, objetivando
comprovar a quitação de débitos trabalhistas não efe-
tuados, frustrando o pagamento dos direitos reclamados
na ação nº 01147.2002.023.00-4, que tramitou peran-
te a 23ª Vara do Trabalho do TRT/3ªRegião. 

A denúncia ainda narra que, no dia 31.10.2002,
após a realização de acordo entre as partes, o denun-
ciado recebeu a CTPS da vítima, a fim de proceder à
baixa do contrato de trabalho, com data retroativa a

08.08.2002, oportunidade em que, dolosamente,
rasurou e substituiu quatro folhas daquele documento,
diminuindo o salário da empregada e modificando o
endereço da empregadora. 

A materialidade dos delitos, que sequer é contesta-
da pelo recorrente, encontra-se estampada no docu-
mento de f. 12, no exame documentoscópico (f. 27/29)
e laudo pericial grafotécnico e documentoscópico (f.
37/45). 

Os ilustres experts constataram que várias folhas
da CTPS da vítima apresentavam coloração e padrões
diferentes das demais, dando indícios de que houve
“montagem” (substituição de quatro folhas da CTPS
original), oportunidade em que foram alterados 6 (seis)
registros ali contidos, in verbis: 

A CTPS nº 05193, série 0122 MG, em nome de Jeane
Rodrigues Cardoso de Souza, apresenta indícios de mon-
tagem que consistem na substituição de quatro folhas a
seguir discriminadas: - Sexta folha, correspondente às p.
11/12, e sua folha contígua (p. 61/62); - Sétima folha, cor-
respondente às p. 13/14, e sua folha contígua (p. 59/60) (f.
29). 

A referida perícia ainda detalhou quais foram os
itens que apresentaram divergência (modificação ou
inclusão): “Carimbado: nome e endereço da empresa,
Registro, Remuneração específica, data de saída, Opção
e Retratação”. 

Sobre a adulteração dos recibos de pagamento
acostados à defesa da ação reclamatória trabalhista,
colhe-se da conclusão do laudo de f. 37/45: 

Queira o Sr. Perito indicar se os recibos de pagamentos cons-
tantes nos autos, acostados às f. 18, 19, 20, 21 e 22, foram
adulterados no que se refere ao ano neles constantes?
Resposta - Os documentos de f. 19,20,21 e 22 foram adul-
terados [...] Informe o Sr. Perito se estão rasurados os recibos
juntados com a defesa. Se afirmativa, se tais rasuras
demonstram alteração ou adulteração em escritos anteri-
ores. Resposta - Sim. Existem adulterações nas datas dos
recibos de f. 19/22. As rasuras ou adulterações foram por
meio de adição a escritos anteriores. No doc. de f. 18 não
existe adulteração (f. 41/42).

No tocante à autoria, embora o acusado tenha
negado a falsificação, ao mesmo tempo, confirmou que
os registros na CTPS da vítima foram preenchidos por
ele: 

[...] reconhece como tendo partido de seu punho escritu-
rador os registros constantes na CTPS, cuja cópia encontra-
se vazada à f. 09; que igualmente reconhece como tendo
sido feitos por ele os registros constantes à f. 12 da CTPS nº
05193, Série 0122-MG, expedida em nome de Jeane
Rodrigues Cardoso de Sousa; que não sabe explicar o
porquê das divergências existentes entre a fotocópia da CTPS
de Jeane, ora encartada à f. 09 e o documento em sua ver-
são ‘original’, precisamente no que se refere à f. 12, tais
como: carimbo da empresa com endereço diverso, dados e
valores (f. 70).
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Em juízo, o acusado apresentou a mesma versão
dos fatos, acrescentando, ainda, “que as rasuras cons-
tantes à f. 37 da CTPS foram feitas pelo interrogado,
entretanto apenas para a correção do mês da opção
pelo FGTS” (f. 121).

Nesse contexto, totalmente descabida a alegação
da defesa no sentido de que “as anotações na CTPS
eram de responsabilidade do setor de recursos
humanos”. O réu confirma que foi ele que preencheu a
CTPS no momento da contratação, que as anotações
constantes à f. 12 (cuja falsidade foi atestada por perícia)
foram preenchidas de próprio punho por ele e ainda
confessou uma das rasuras constantes na carteira de tra-
balho da vítima. 

Como se não bastassem tais circunstâncias, não
podemos olvidar que o delito em apreço é daqueles nor-
malmente praticados longe dos olhos de possíveis teste-
munhas, de forma que a palavra da vítima assume rele-
vante importância. 

In casu, a vítima confirmou que as adulterações em
sua carteira de trabalho ocorreram logo após ter repas-
sado sua CTPS ao denunciado, para que procedesse à
baixa, a mando do Juízo Trabalhista, in verbis: 

[...] que, como o acusado não efetuou o pagamento das ver-
bas rescisórias, a depoente ajuizou uma reclamatória traba-
lhista; que, por ordem do Juiz, a depoente entregou sua
CTPS ao denunciado para que procedesse ao registro de sua
saída; que antes de entregá-la constava em sua CTPS o
endereço e o valor constantes no contrato de trabalho os
quais eram de onde a depoente efetivamente prestava os
serviços; que após sua CTPS ser devolvida a advogada da
depoente percebeu que o denunciado havia retirado algu-
mas páginas da CTPS, substituindo-as por outras; que o
denunciado também falsificou recibos de pagamento
supostamente feitos à depoente (f. 137). 

Por sua vez, o réu não se desincumbiu do ônus de
comprovar o álibi alegado, ou seja, de que as anotações
na carteira profissional dos funcionários da empresa não
eram feitas por ele, mas pelo “setor de recursos
humanos”, já que a única testemunha de defesa disse
não ter nenhum conhecimento sobre os fatos narrados
na denúncia e sequer soube dizer se a vítima era fun-
cionária da Empresa M. Ribeiro ou do próprio denuncia-
do (f. 138). 

Ultrapassadas tais questões, também não há que
se falar na aplicação do princípio da consunção, ou
mesmo na incidência da Súmula 17 do STJ, por extensão. 

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de
Luiz Regis Prado: 

[...] pelo critério, princípio ou relação de consunção, deter-
minado crime (norma consumida) é fase de realização de
outro crime (norma consuntiva) ou é uma regular forma de
transição para o último - delito progressivo. Isso significa, na
primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais
amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa

daquele, vigorando o princípio major absorbet minorem.
Desse modo, os fatos ‘não se acham em relação de species
a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a
fim’ (Curso de direito penal brasileiro. 5. ed.,  RT, v. 1, p. 233).

Ora, os delitos noticiados nos autos, além de pro-
tegerem bens jurídicos diversos, foram praticados em
momentos distintos, não havendo que se falar em
“crime-meio” e “crime-fim”. 

Inicialmente, no curso da reclamatória trabalhista,
o réu acostou à sua defesa documentos adulterados,
com a nítida finalidade de frustrar os pagamentos das
parcelas reivindicadas pela empregada. 

Tratando-se de um crime de execução livre, a jun-
tada de documentos falsificados no bojo do processo
configura, sem sombra de dúvidas, o artifício fraudulen-
to utilizado pelo empregador para tentar se esquivar das
obrigações trabalhistas, amoldando-se a conduta ao tipo
previsto no art. 203 do Código Penal: “Frustrar, mediante
fraude ou violência, direito assegurado pela legislação
do trabalho”. 

Mutatis mutandis, assim já se manifestou o STF: 

Habeas corpus. Falsificação de recibos de quitação de direi-
tos trabalhistas e sua utilização, contra o empregado, na
Justiça do Trabalho. - Configura-se, no caso, concurso for-
mal de crimes (os previstos nos arts. 299 e 203 do Código
Penal), e não concurso aparente de normas penais (HC
56355/SP, Rel. Ministro Moreira Alves, RTJ 91-02/460).

Em outro momento, após a realização de acordo
junto àquela Justiça Especializada, recebendo a CTPS da
empregada para dar baixa, o agente substituiu folhas,
manipulando, dolosamente, vários dados (v.g., o nome e
endereço da empresa contratante), violando a fé pública
daquele documento, e não mais para “frustrar direitos
trabalhistas” - até porque o acordo já tinha sido efetiva-
do àquela altura. 

Portanto, irretocável o entendimento do douto
Sentenciante, que aplicou a regra do concurso material,
negando a possibilidade de incidência do princípio da
consunção. 

Embora o réu não tenha recorrido sobre o quantum
da pena, verifico que há um ligeiro equívoco na sentença
no tocante à pena do delito do art. 203 do Código Penal.

Com efeito, o douto Sentenciante fixou a pena-
base no mínimo legal, que foi mantida diante da inexis-
tência de agravantes ou atenuantes. Porém, na 3ª fase
da dosimetria, o Magistrado deixou de aplicar a causa
de diminuição da pena do art. 14, parágrafo único, do
Código Penal, mesmo tendo reconhecido a tentativa
delituosa. 

Não houve insurgência ministerial com relação a
essa questão, logo, entendo que o réu faz jus à mino-
ração da pena no grau máximo, razão pela qual, redu-
zo a pena fixada para o crime de frustração dos direitos
trabalhistas para 4 (quatro) meses de detenção, em
regime aberto, e 3 (três) dias-multa, à mínima fração legal.
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Mantenho inalterada a sentença quanto à dosime-
tria do delito tipificado no art. 297 do Código Penal,
assim como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. 

Mercê de tais considerações, rejeito a preliminar e
dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir a
penalidade imposta ao réu Mário da Penha Pereira, nos
moldes acima estabelecidos, mantido, quanto ao mais, o
r. decisum de f. 172/179. 

Na oportunidade, recomendo ao Juízo da
Execução que, após o trânsito em julgado para a
acusação, antes de qualquer outra providência, analise
a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito tipi-
ficado no art. 203 do Código Penal, tendo em vista o
quantum da pena aplicada nesta instância. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
DESEMBARGADORES HERCULANO RODRIGUES e
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

. . .

LHER PRELIMINAR MINISTERIAL E ANULAR A SENTENÇA,
COM DETERMINAÇÃO. 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009. - Maria
Celeste Porto - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª MARIA CELESTE PORTO - Trata-se de recur-
so de apelação interposto pelo ilustre representante do
Ministério Público (f. 178-v.) contra sentença oriunda da
3ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis, f.
159/167, que desclassificou conduta da Lei de Tóxicos
originalmente imputada ao acusado Cristiano Eustáquio
Jerônimo (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso
de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06). 

Inconformado, o Órgão Acusador apresentou as
razões de f. 187/198, onde pugna, preliminarmente,
pela nulidade do feito por ofensa ao princípio do con-
traditório, ao argumento de que não lhe foi aberta vista
para ciência dos documentos juntados pela defesa na
fase de alegações finais. No mérito, bate pela conde-
nação do nacional nos termos da exordial acusatória, ou
seja, no delito de tráfico de droga e no delito de falsa
identidade, destacando o amplo conjunto probatório em
seu desfavor. 

Contra-arrazoando o recurso, f. 200/213, sustenta
a defesa o improvimento do apelo e a manutenção do
decisum. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra do ilustre Procurador Gerardus Magela G. Lima
Filho, opinou pela nulidade da sentença, destacando
que esta não analisara pedido ministerial de condenação
do réu no delito do art. 307 do Código Penal, sendo citra
petita (f. 216/218-TJ). 

É o sucinto relatório. 
Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,

conheço do recurso. 
Após minuciosa análise dos autos, acolho prelimi-

nar de nulidade da sentença primeva suscitada pelo
Órgão Ministerial de cúpula, considerando que a
mesma, de fato, é citra petita. 

Ora, vê-se que, por ocasião da denúncia e das
alegações finais, o Ministério Público primevo pediu pela
condenação do nacional Cristiano Eustáquio Jerônimo
nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 307 do
Código Penal Brasileiro. 

No entanto, o Magistrado primevo analisou tão
somente o caderno probatório relativo ao delito de tráfi-
co de drogas, desclassificando tal conduta para o crime
de uso, deixando de fazer qualquer menção quanto ao
delito de falsa identidade, entregando a prestação juris-
dicional de forma incompleta com uma análise citra petita.

A meu ver, diante do recurso ministerial pedindo
pela condenação do réu nos termos da denúncia, even-
tual manifestação desta instância recursal sobre um
crime não analisado pelo Juiz primevo significaria

Sentença - Apreciação de tese da acusação -
Omissão - Vício de fundamentação - Princípio do

contraditório - Inobservância - Nulidade

Ementa: Preliminar. Falta de apreciação das teses minis-
teriais em sua totalidade. Pedido de condenação pelo
delito de falsa identidade. Nulidade. Decisão citra petita. 

- O decreto condenatório que suprime de seus funda-
mentos teses apontadas pelas partes causa sensível pre-
juízo, devendo o ato decisório ser declarado nulo pelo
órgão revisor. A norma constitucional-processual é
garantista, não havendo razão para a subsistência do
ato que não se submeteu à obediência da regra que
assegura às partes o direito ao contraditório.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00222233..0088..225533663355-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo
ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddoo:: CCrriissttiiaannoo
EEuussttááqquuiioo JJeerrôônniimmoo - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª MMAARRIIAA CCEELLEESSTTEE
PPOORRTTOO

AAccóórrddããoo 

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 ACO-
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suprimir um grau de jurisdição, prática essa vedada em
nosso ordenamento jurídico. 

Veja que na r. sentença hostilizada o digno
Magistrado sentenciante se limitou a concluir pela com-
provação da autoria e materialidade dos fatos do delito
de tóxicos, mas em momento algum analisou o pedido
de condenação pelo delito de falsidade, apresentado
pelo Órgão Acusador na denúncia, nas alegações finais
e repisado nas razões recursais. 

Este o entendimento doutrinário, aplicável in casu: 

Nessa perspectiva, o vício de fundamentação abrange, por-
tanto, a hipótese em que existe alguma motivação, mas ela
é insuficiente; assim se o juiz deixa de apreciar questão
importante apresentada pela acusação ou defesa nas razões
finais (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Nulidades no
processo penal. Editora RT, p. 166). 

Como a sentença deve ser completa, é nula se o juiz deixar
de examinar toda a matéria articulada ou de considerar
todos os fatos articulados na denúncia contra o réu [...]. Da
mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não
responde às alegações da defesa, seja de mérito, seja de
preliminares argüidas oportunamente (MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 5. ed.,
Atlas, p. 484). 

A motivação deve-se referir a todas as questões que foram
colocadas pelas partes, assim como também às questões
que, ainda em ausência de comportamento específico das
partes, constituam em concreto objeto da indagação
(AQUINO, José Carlos G. X. e NALINI, José Renato. Manual
de processo penal. Saraiva, p. 246). 

O vício da sentença, por ausência de exame de
todas as teses expostas à apreciação do magistrado,
ofende o dever constitucional de que as decisões judi-
ciais sejam sempre fundamentadas.

E, assim, por ofensa a princípio constitucional, a
nulidade é absoluta, dispensando a comprovação do
prejuízo, que, in casu, é presumido. 

Esse também é o entendimento do extinto Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, confira: 

Processual penal. Sentença. Ausência de análise de teses da
acusação. Supressão de grau de jurisdição. Nulidade abso-
luta. 
Nula a sentença proferida sem que tenham sido apreciadas
todas as teses aventadas, seja pela defesa ou pela acusação,
ainda que sucintamente, por incorrer em vício citra petita,
pois torna-se inaceitável a prestação jurisdicional incomple-
ta, o que não pode ser sanado na instância revisora, sob
pena de suprimir um grau de jurisdição. 
Recurso provido. Sentença anulada (TAMG, Apelação
Criminal 402.964-5, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos,
j. em 16.09.2003).

E de outros tribunais pátrios:

Se o magistrado, ao sentenciar, desconsidera qualquer fun-
damento utilizado por uma das partes, ignorando tese sus-
tentada por um dos litigantes, está descumprindo a exigên-

cia legal e constitucional de fundamentação do julgado, pre-
vista nos arts. 381 do CPP, e art. 93, IX, da CF, tornando a
sentença nula, pois carece de seu requisito estrutural (TJSP, 2ª
Câmara, Ap., j. em 14.12.98, Rel. Canguçu de Almeida, RT
761/604). 

Sentença. Ausência de apreciação de matéria alegada pelas
partes. Nulidade. Ocorrência. - É nula a sentença que deixa
de apreciar matéria alegada pelas partes, de modo que,
havendo interposição de recurso à Segunda Instância, tal
questão não pode ser analisada sob pena de se suprimir um
grau de jurisdição (TACrimSP, AP. Rel. Heitor Prado, RJD
19/165). 

Ex positis, com as razões de decidir acima explici-
tadas, acolho preliminar suscitada pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça para anular a r. sentença
condenatória, pela falta de apreciação da totalidade das
teses apresentadas, em nítida ofensa ao art. 5º, LV, da CF
de 88. Nova decisão deverá ser proferida com integral
observância dos dispositivos legais e constitucionais. 

Porém, antes da prolação de nova decisão, deter-
mino a abertura de vista ao zeloso Dr. Promotor de
Justiça dos documentos juntados pela defesa às f.
141/158, evitando-se nova nulidade do julgado por
ofensa ao contraditório. 

Fica, em consequência, prejudicado o exame do
mérito recursal. 

É como voto. 
Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES HÉLCIO VALENTIM e PEDRO VERGARA. 

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR MINISTERIAL E
ANULARAM A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO. 

. . .

Apropriação indébita - Autoria - Materialidade -
Álibi - Ônus da prova - Crime consumado -

Denúncia - Princípio da correlação - Sentença -
Nulidade - Não ocorrência - Prestação de
serviços à comunidade - Pena de multa -

Alteração das penas - Questão afeta ao juízo da
execução penal - Condenação mantida

Ementa: Apropriação indébita. Fatos narrados na denún-
cia. Princípio da correlação. Atendimento. Nulidade da
sentença não caracterizada. Tipo penal patenteado.
Álibi. Ônus probatório. Encargo não atendido.
Condenação mantida. Penas restritivas de direitos.
Condições pessoais dos acusados. Cumprimento não
obstado. 
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- Não é nula a sentença que foi prolatada em con-
sonância com os fatos narrados na denúncia, por aten-
der ao princípio da correlação, embora seja equivocada
a capitulação jurídica do delito vertida na peça
acusatória. 

- Comprovado que os acusados se apoderaram de mer-
cadorias da vítima, em razão de um contrato de trans-
portes havido com um deles, resulta tipificada a hipótese
penal do art. 168, § 1º, III, do CP. 

- Cabe aos acusados o ônus da prova do fato extintivo
ou modificativo alegado, a teor do art. 156 do CPP, cujo
não cumprimento se erige num óbice à absolvição dos
mesmos. 

- As penas restritivas de direitos estão definidas no orde-
namento jurídico penal (art. 43 do CP) a serem aplicadas
àqueles que cometeram crimes, contando com expressa
previsão na Constituição da República. Assim, as
condições pessoais dos acusados não são óbices ao
cumprimento destas modalidades de reprimendas. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00770022..0066..330088443300-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMaarrccooss
AAllmmeeiiddaa ddee OOlliivveeiirraa,, 22ºº)) MMaannooeell MMaarrcceelloo FFrreeiirree ddaa SSiillvvaa,,
33ºº)) EEdduuaarrddoo MMaarrççaall ddee SSoouuzzaa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS..
DDEELLMMIIVVAALL DDEE AALLMMEEIIDDAA CCAAMMPPOOSS 

AAccóórrddããoo

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM NÃO PROVER OS RECURSOS. 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2009. - Delmival de
Almeida Campos - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS (Convoca-
do) - Cuida-se de três recursos de apelação interpostos
por Marcos Almeida de Oliveira, Manoel Marcelo Freire
da Silva e Eduardo Marçal de Souza, respectivamente,
contra sentença que julgou procedente a denúncia for-
mulada pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, condenando-os a cumprirem, individualmente,
as penas de um ano e quatro meses de reclusão, em
regime aberto, e a pagarem treze dias-multa, por incur-
sos no art. 168, § 1º, III, do CP. Os acusados foram
beneficiados pela substituição de suas penas corporais
por restritivas de direitos, alusivas ao pagamento de
pecúnia e à prestação de serviços à comunidade. 

As razões recursais das partes e o pronunciamento
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça foram explici-
tadas, sucintamente, no relatório de f. 

Conhece-se de todos os recursos, por subsumirem-
se nos seus requisitos de admissibilidade. 

Em preliminar, o apelante Manoel Marcelo Freire
da Silva aponta a nulidade da sentença por estar eivada
do vício extra petita, uma vez que a denúncia lhe
imputou e aos corréus a prática do delito de apropriação
indébita na sua forma tentada, mas o Julgador singular
condenou-os por esta modalidade criminosa consuma-
da. Assim, entende que a existência desta mácula gera a
ineficácia da sentença, determinando que outra seja pro-
ferida nos limites da peça acusatória. 

À minha ótica, não se pode conceder razão ao
apelante, porquanto é doutrinariamente assente o
entendimento de que o réu se defende dos fatos penal-
mente tipificados, conforme deduzidos na denúncia e
não da definição jurídica ali indicada. E, da análise dos
termos da peça acusatória, denota-se que os fatos ali
narrados espelham a prática consumada do crime
delineado no art. 168 do CP, em razão do silêncio do
Parquet sobre o momento e os motivos que levaram à
hipotética interrupção do iter criminis. Assim, infere-se
que a definição jurídica do delito vertida na parte final da
denúncia não corresponde à situação fática estabelecida
no seu bojo, o que possibilitou ao Juiz adequá-la na
capitulação jurídica que considerou devida. 

Sobre o tema, vale-se do elucidativo ensinamento
de Júlio Fabbrini Mirabete, v.g.: 

Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe
na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às
circunstâncias da infração penal, porquanto o réu se defen-
deu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial (Código
de Processo Penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2001, p. 883). 

Trilhando esta senda, é a jurisprudência emanada
deste egrégio TJMG, verbatim:

Preliminar - Nulidade da sentença - Crime contra relações de
consumo - Denúncia por crime doloso - Condenação pelo
mesmo delito em sua modalidade culposa - Circunstância
elementar não contida na denúncia - Mutatio libelli -
Inobservância do art. 384 CPP - Ofensa ao princípio da
ampla defesa - Nulidade absoluta. A sentença deve ter cor-
relação com a denúncia, ou seja, só pode haver conde-
nação pelo fato descrito na peça de acusação. Do contrário,
apurando-se durante a instrução circunstância elementar
não descrita, mesmo que implicitamente na denúncia, o
magistrado deve aplicar as regras do art. 384 do CPP; se a
pena for de gravidade menor ou igual à imputação original,
dá-se vista à defesa; se a pena for mais grave, deve-se dar
vista ao Ministério Público para aditar a denúncia (Apelação
Criminal 1.0080.05.001389-7/001, Rel.ª Des.ª Maria
Celeste Porto, DJ de 29.06.07).

Nesse aspecto, assinale-se que as defesas dos
apelantes não foram prejudicadas por este descompasso
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da peça acusatória, em face da negativa da autoria do
crime focalizado. Dessarte, rejeito a denúncia em epígrafe.

No âmbito meritório, infiro pela possibilidade da
análise simultânea das três apelações no que tange à
negativa da autoria do crime, em razão de incidirem
sobre os mesmos fatos e utilizarem argumentos jurídicos
similares. 

Compulsando o processado, vislumbro que o
apelante Manoel Marcelo Freire da Silva confessou no
inquérito policial (f. 13/14) a sua intenção de apropriar-
se de parte da carga que transportava ao Supermercado
Bretas, localizado na cidade de Uberlândia, oportu-
nidade em que, também, declarou ter solicitado a ajuda
dos ora apelantes, Eduardo Marçal de Souza e Marcos
Almeida de Oliveira, para abrir a carroceria do seu
caminhão, descarregar parte das mercadorias que lá se
encontrava e transportá-la para outro lugar. Este relato
foi confirmado nos depoimentos dos mencionados
Eduardo e Marcos, coletados na fase administrativa às f.
11/12 e f. 15/16, cujos teores espelham, igualmente,
iniludíveis confissões extrajudiciais sobre a matéria de
fato tratada na denúncia. 

Os apelantes, nos seus interrogatórios de f.
167/170 e f. 178/179, embora não neguem os fatos
declarados no inquérito policial, apresentam outra ver-
são à existência dos mesmos, ou seja, trouxeram um álibi
ao acontecido, consistente na ocorrência de problemas
técnicos na carroceria do caminhão que exigiu a retira-
da da carga e o seu transporte por outro veículo ao esta-
belecimento destinatário. Esta operação lícita foi aborta-
da, segundo os apelantes, pela intempestiva chegada da
Polícia. 

Ocorre, todavia, que esta versão dos fatos, ou
álibi, apresentada pelos apelantes a fim de exculparem-
se da prática do delito em epígrafe lhes ocasionou a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do
CPP. Portanto, cabia aos apelantes comprovarem a
veracidade do seu álibi, o que não fizeram na instrução
da lide penal em apreço. 

Sobre o tema, é a jurisprudência: 

Em decorrência da demonstração do fato e da autoria pela
prova da acusação, presume-se ipso facto o dolo, cabendo
ao incriminado demonstrar sua ausência. Impõe-se ao
acionado o ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e
modificativos que interferem na relação jurídico-penal (RT
649/302). 

Nesta seara, verifica-se que nada há no feito a evi-
denciar os propalados problemas técnicos havidos no
caminhão de um dos apelantes, que exigissem o trans-
bordo da sua carga, conforme sustentado por eles. O
laudo de vistoria de f. 146/158 é silente a respeito, o
que não favorece a tese defensiva em tela. 

Ademais, a verossimilhança do álibi dos apelantes
é infirmada pelo depoimento da testemunha Luiz

Fernando Afonso (f. 195/196), no qual corrobora os
fatos que foram coletados no inquérito policial. 

Por conseguinte, denota-se que o dolo dos
apelantes restou patenteado pela prova laborada no
feito, em face da intenção consciente dos mesmos de se
apoderarem de mercadorias pertencentes a outrem e
confiadas a um deles por meio de um contrato de trans-
porte. Enfim, restam delineados na espécie vertente todos
os contornos do tipo penal previsto no art. 168, § 1º, III,
do CP, os quais são delineados na lição de Celso
Delmanto: 

O recebimento deve ter sido em razão, isto é, por causa ou
por motivo de ofício, emprego ou profissão, e não apenas
por ocasião deles. Entendemos ser necessário que haja
relação de confiança, especialmente quanto ao emprego
(Código Penal comentado. 3. ed.  Ed. Renovar, p. 297). 

Dessarte, conclui-se que não se pode conceder
guarida à tese absolutória dos apelantes pela suposta
falta do elemento subjetivo do tipo penal acima indicado. 

No que alude ao argumento defensivo de que os
atos dos apelantes não poderiam ser considerados deli-
tuosos, em razão do seu caráter preparatório, ao meu
aviso, não merece guarida, já que a consumação do
crime focalizado se esgota com a intenção do agente de
ter como sua a coisa que lhe foi confiada. É o que dis-
põem os tribunais pátrios, segundo anotado por Alberto
Silva Franco, verbatim: 

A apropriação indébita, dizem os penalistas, se dá quando o
agente inverte o título de posse, isto é, muda, sem justa
causa, o título, utilizando-o como sua fosse. Vale dizer, incor-
pora-a ao seu patrimônio. O animus do agente é funda-
mental para configurar a natureza jurídica da impontuali-
dade (STJ - 6ª Turma - REsp 105.296 - Rel. Luiz Vicente
Cernicchiaro - j. em 09.03.99 – DJU de 26.04.99, p. 129)
(Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed., Ed.
RT, v. 2, p. 2.744). 

E, in casu, conclui-se que o delito se consumou
quando o apelante Manoel Marcelo Freire da Silva parou
o seu caminhão em local diverso do destinado e, em
companhia dos demais apelantes, começaram a retirar
parte da carga pertencente ao Supermercado Bretas.
Portanto, acertada é a responsabilização penal dos
apelantes por incidirem na conduta preconizada no refe-
renciado art. 168, § 1º, III, do CP. 

De outra face, os apelantes Eduardo Marçal de
Souza e Marcos Almeida de Oliveira afirmam que a pena
restritiva de direito, atinente ao pagamento de pecúnia,
ultrapassa as suas posses financeiras, dificultando o seu
cumprimento. Nesse tocante, o apelante Eduardo Marçal
de Souza sustenta ser caminhoneiro, o que o impedirá de
cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade
e o conduzirá ao cárcere, a exigir a modificação do dis-
positivo sentencial correspondente. 
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Sobre a questão, imperioso salientar que essas
reprimendas impostas aos apelantes estão definidas em
nosso ordenamento jurídico penal (art. 43 do CP), obje-
tivando atingir àqueles que cometeram crimes contra a
sociedade, a fim de obrigá-los a pagar por sua falta. Esta
situação encontra expressa previsão no texto constitu-
cional, assim, verifica-se que os seus efeitos são erga
omnes, não podendo o cidadão se eximir do seu cumpri-
mento. 

Sobre o tema, pronuncia-se Celso Delmanto, v.g.: 

Pena é a imposição da perda ou diminuição de um bem
jurídico, prevista em lei e aplicada pelo órgão judiciário, a
quem praticou ilícito penal. Ela tem finalidade retributiva e
preventiva. Retributiva, pois impõe um mal (privação de um
bem jurídico) ao violador da lei penal. E preventiva, porque
visa a evitar a prática de crimes, seja intimidando a todos,
em geral, com o exemplo de sua aplicação, seja em espécie,
privando da liberdade o autor do crime e obstando que ele
volte a delinqüir (obra citada, p. 60). 

Assim, resulta que os nominados apelantes estão
jungidos ao cumprimento das aludidas penas restritivas
de direitos, entretanto, poderão submeter estes seus
pleitos ao juízo da execução das suas reprimendas, o
qual avaliará a viabilidade de modificá-las. Prematura se
revela essa análise nesta seara recursal. 

Enfim, vislumbro que o Julgador primevo deu cor-
reto desate à presente lide penal, a determinar a
prevalência de sua sentença na íntegra. 

Ante o exposto, nego provimento às apelações em
apreço. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JUDIMAR BIBER e FERNANDO STARLING. 

Súmula - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 

. . .

Código de Trânsito Brasileiro, qual seja a constatação
exata do nível de álcool no sangue, dificultando, assim,
a caracterização do delito. Dessa forma, pode-se afirmar
que se trata de uma novatio legis in melius. 

- O condutor que não for submetido ao exame de
sangue ou ao bafômetro não estará incurso nas iras do
art. 306, pois não restará comprovada a materialidade
delitiva, uma vez que ausente prova sobre elementar do
tipo penal. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00114455..0066..331188443399-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa -  AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, 22ºº)) CCaarrllooss RReennee
PPiillaattii - AAppeellaaddooss:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss,, CCaarrllooss RReennee PPiillaattii - RReellaattoorr:: DDEESS.. HHEERRBBEERRTT
CCAARRNNEEIIRROO 

AAccóórrddããoo 

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, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E JULGAR PRE-
JUDICADO O APELO MINISTERIAL. 

Belo Horizonte, 3 de junho de 2009. - Herbert
Carneiro - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. HERBERT CARNEIRO - Trata-se de apelações
criminais interpostas pelo Ministério Público de Minas
Gerais e Carlos Rene Pilati, inconformados com a r. sen-
tença de f. 100/105, que condenou o segundo apelante
como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº
9.503/97, às penas definitivas de 6 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e
proibição para conduzir veículos automotores, por igual
período. A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade. 

Narra a denúncia que, no dia 08.04.2006, na
Avenida Brasil, próximo ao nº 485, Bairro Barbosa Lage,
na Comarca de Juiz de Fora/MG, o réu conduziu veícu-
lo automotor, em via pública, sob influência de álcool,
expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. 

Consta ainda da exordial que, na data supramen-
cionada, Carlos Rene Pilati se envolveu em um acidente
automobilístico com o veículo Volkswagen/Brasília, placa
GPH-3807/MG, sem vítimas. Os policiais militares, ao
comparecerem ao local do referido acidente, cons-
tataram que o denunciado aparentava estar sob o efeito
de bebida alcoólica. Diante desses fatos, o réu foi con-
duzido à delegacia para ser submetido a exame de
embriaguez. 

Crime de trânsito - Embriaguez ao volante - Nível
de teor alcóolico - Elemento do tipo - Exame de
alcoolemia - Não realização - Lei nova - Lei mais

benéfica - Materialidade - Prova - Ausência -
Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Crime de trânsito.
Embriaguez ao volante. Lei nº 11.705/2008 mais bené-
fica ao réu. Ausência de exame técnico imprescindível
para a configuração do delito. Absolvição. Apelo minis-
terial prejudicado. Recurso defensivo provido. 

- A Lei nº 11.705/2008 introduziu um novo requisito
para a configuração do crime previsto no art. 306 do
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Pleiteia o Ministério Público, termo de interposição
do recurso à f. 107 e razões às f. 112/115, a majoração
das penas impostas ao apelante Carlos. 

A defesa pugna, razões recursais à f. 117/120,
pela absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas
para sustentar um édito condenatório. 

Contrarrazões ministeriais às f. 129/135, manifes-
tando pelo desprovimento do recurso defensivo. 

A defesa requer, em suas contrarrazões, f.
121/124, que seja negado provimento ao apelo inter-
posto pelo Ministério Público. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 153/157,
opina pelo desprovimento dos recursos. 

É o relatório. 
Conheço dos recursos, visto que presentes os re-

quisitos de admissibilidade e processamento. 
Primeiramente, cabe ressaltar que a defesa de

Carlos apresentou duas peças de contrarrazões, f.
121/124 e 141/146. No entanto, somente a primeira
peça será considerada, uma vez que se operou, nesse
caso, a preclusão consumativa. 

Não há questões preliminares arguidas pelas
partes, nem mesmo conhecíveis de ofício. 

Quanto ao mérito, considerando as teses apresen-
tadas, inverto a ordem do julgamento e passo ao exame
da segunda apelação. 

Segunda apelação: Carlos Rene Pilati. 
Pleiteia a defesa de Carlos a absolvição, tendo em

vista a insuficiência do conjunto probatório para susten-
tar uma condenação. Aduz que o acidente automobilís-
tico no qual esteve envolvido o apelante se deu por
razões diversas, e não pelo estado de embriaguez. Por
fim, afirma que o laudo pericial de f. 20 não foi conclu-
sivo, uma vez que não foi certificada a quantidade de
álcool presente no sangue do réu. 

Tenho que assiste razão à defesa. 
Conforme se verifica do laudo constante à f.

19/20, o apelante, após se envolver em um acidente, foi
submetido a perícia médica, a fim de se averiguar se
estava conduzindo veículo automotor sob influência de
álcool. Porém, foi realizado apenas o exame clínico, não
tendo sido colhido material para dosagem do teor
alcoólico. Por conseqüência, não se constatou, com
exatidão, qual a concentração de álcool por litro de
sangue que o apelante possuía no dia dos fatos. 

A Lei nº 11.705/2008, que entrou em vigor a par-
tir de 19.06.2008, alterou o art. 306 da Lei nº
9.503/97, que passou a ter a seguinte redação: 

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública,
estando com concentração de álcool por litro de sangue
igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência
de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência: 
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e sus-
pensão ou proibição de se obter a permissão ou a habili-
tação para dirigir veículo automotor. 

Antes da vigência da Lei nº 11.705/2008, não
havia previsão, no artigo em comento, do teor alcoólico
necessário para a caracterização do crime, bastando,
para tanto, que o condutor do veículo estivesse sob a
influência de álcool. Nesse contexto, o exame de
alcoolemia era prescindível, podendo ser substituído por
outras provas, tais como o depoimento de testemunhas
ou o exame clínico. 

Entretanto, o legislador introduziu uma nova ele-
mentar no tipo penal previsto no art. 306 da Lei nº
9.503/97, ao fazer menção expressa ao quantum de
álcool no sangue necessário para a configuração do
crime, tornando indispensável o referido exame técnico,
sob pena de não restar comprovada a materialidade do
delito. 

Caso o exame de alcoolemia aponte menos de 0,6
decigramas de álcool por litro de sangue, não haverá
infração penal, apenas um ilícito administrativo. Além
disso, o condutor que não for submetido ao exame de
sangue, ou ao bafômetro, também não estará incurso
nas iras do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
pois não restará comprovada a materialidade delitiva,
uma vez que ausente prova sobre elementar do tipo penal.

Para corroborar esse entendimento, observe-se o
seguinte julgado deste egrégio Tribunal: 

Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Absolvição. Lei nº
11.705/2008 mais benéfica ao réu. Retroatividade.
Exigência de comprovação de concentração igual ou supe-
rior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue.
Ausência de prova técnica que não pode ser suprida pela
comprovação indireta. Insuficiência probatória. Absolvição.
Recurso provido. - Com a nova redação do art. 306, caput,
do CTB, passou-se a exigir, como figura elementar do tipo,
que o condutor do veículo automotor transite em via pública
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou
superior a 6 (seis) decigramas. Assim, restou a responsabi-
lização criminal por embriaguez ao volante condicionada à
efetiva comprovação de que o agente tenha conduzido
veículo automotor com a referida concentração de álcool no
sangue para a formação da materialidade. - Ausente, pois,
a prova técnica pertinente, absolve-se o acusado por insufi-
ciência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(Apelação Criminal nº 1.0056.07.137602-6/001, Relator
Des. José Antonino Baía Borges, julgado em 16.04.2009 e
publicado em 08.05.2009.) 

A Lei nº 11.705/2008 introduziu um novo requisi-
to para a configuração do crime previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, qual seja a constatação
exata do nível de álcool no sangue, dificultando, assim,
a caracterização do delito. Dessa forma, pode-se afirmar
que se trata de uma novatio legis in melius. E, pelo princí-
pio da retroatividade das leis penais mais benignas,
tenho que a exigência do exame para constatação do
nível de álcool no sangue deverá alcançar, portanto, os
fatos ocorridos antes de 19.06.2008. 

No caso em comento, não obstante ter o apelante
confessado a ingestão de bebida alcoólica perante as
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autoridades policiais, f. 04, a absolvição é imperiosa,
uma vez que não foi realizado o exame de alcoolemia,
imprescindível para a configuração da materialidade do
delito. 

Ante o exposto, dou provimento ao apelo defensi-
vo e absolvo o apelante Carlos Rene Pilati, com fulcro no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e julgo
prejudicado o apelo ministerial. 

Recolha-se o mandado de prisão expedido em des-
favor do apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FERNANDO STARLING e JÚLIO CEZAR
GUTTIERREZ. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E JULGARAM PREJUDICADO O APELO
MINISTERIAL. 

. . .

AAccóórrddããoo 

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 ACO-
LHER PRELIMINAR DA DEFESA E ANULAR A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Hélcio
Valentim - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. HÉLCIO VALENTIM - Cuida-se de ação penal
pública, promovida pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Uberlândia, contra Venilton Bem Amorim,
William Martins de Lima e Lidiane Barbosa Cardozo,
imputando-lhes a prática dos fatos tipificados como trá-
fico de drogas e associação para o tráfico, nos termos
dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e como
receptação simples, nos termos do art. 180, caput, do
Código Penal. 

Narra a denúncia que, no dia 13 de julho de
2007, por volta das 16h, no Bairro Brasil, em
Uberlândia, policiais militares, ao serem informados por
populares de que um casal estaria vendendo drogas
naquele bairro, fizeram um rastreamento e, ao encon-
trarem os denunciados Willian e Lidiane, realizaram a
abordagem do casal, mas nada encontraram em seu
poder. Logo em seguida, os policiais receberam um novo
comunicado, via Copom, de que Willian e Lidiane teriam
escondido a droga junto à calçada, momento em que,
ao averiguarem a informação, encontraram, no local
indicado, 20 (vinte) pedras de crack e quatro papelotes
de cocaína. Em virtude disso, os milicianos se dirigiram à
residência do casal, onde vive também o denunciado
Venilton, ali apreendendo mais 10 (dez) pedras de crack,
R$244,91 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa
e um centavos), em dinheiro, e vários objetos de origem
ilícita, os quais teriam sido utilizados por usuários como
moeda de troca na aquisição de drogas. 

A inicial acusatória veio acompanhada de inquéri-
to policial (f. 5/50). 

Os réus foram citados (f. 67-v., 68-v. e 69-v.) e
apresentaram defesa preliminar, em conjunto, através de
defensor constituído (f. 63/65). 

Recebida a denúncia (f. 76), os réus foram interro-
gados (f. 144/145, 146/148 e 149/150), ocasião em
que negaram os fatos narrados na inicial. 

Durante a instrução, ouviram-se cinco testemunhas
(f. 151/159). 

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou
pela condenação dos réus, nos exatos termos da denún-
cia (f. 160/168). 

Os acusados, por sua vez, apresentaram alegações

Tráfico de drogas - Laudo toxicológico definitivo -
Juntada tardia - Vista dos autos - Inobservância -
Cerceamento de defesa - Ocorrência - Sentença -

Nulidade

Ementa: Penal e processo penal. Tráfico de entorpe-
centes. Laudo toxicológico definitivo. Imprescindibili-
dade. Juntada posterior às alegações finais, sem abertu-
ra de vista para as partes. Nulidade. 

- Nas infrações de tráfico de entorpecentes ou a ele
equiparadas, é indispensável a juntada aos autos do
laudo toxicológico definitivo, a fim de se comprovar a
materialidade do delito. O laudo de constatação preli-
minar é suficiente apenas para a lavratura do auto de
prisão em flagrante e para a oferta e recebimento da
denúncia, nos termos do art. 50 da Lei nº 11.343/06,
não suprindo a ausência do laudo definitivo. 

- A juntada do laudo toxicológico definitivo após as ale-
gações finais, sem que dele tenha sido aberta vista às
partes, fere os princípios do contraditório e da ampla
defesa, na medida em que não lhes oportuniza manifes-
tação acerca da prova pericial apresentada. 

Preliminar da defesa acolhida, para anular a sentença. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00770022..0077..339922552255-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: VVeenniillttoonn BBeemm
AAmmoorriimm,, WWiilllliiaamm MMaarrttiinnss ddee LLiimmaa,, LLiiddiiaannee BBaarrbboossaa
CCaarrddoozzoo - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. HHÉÉLLCCIIOO VVAALLEENNTTIIMM 
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finais (f. 208/217), nas quais requereram a absolvição,
em relação a todos os delitos a eles imputados.
Pleitearam, ainda, a desclassificação do fato, de tráfico
para posse de droga para uso próprio; a aplicação da
pena no mínimo legal e a restituição dos bens apreendidos. 

Sentença às f. 237/251, restando os réus absolvi-
dos da imputação relativa ao crime previsto no art. 180,
caput, do Código Penal, na forma do art. 386, VI, do
CPP. Venilton foi condenado, como incurso nas iras dos
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir
pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fecha-
do, e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor
unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo.
William e Lidiane foram condenados, como incursos nas
sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
a cumprir, cada um, a pena de 8 (oito) anos de reclusão,
em regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/20 (um vinte avos) do salário-
mínimo.

As partes foram intimadas da sentença (f. 253,
273-v., 274-v. e 275-v.). 

Apelaram os réus (f. 250), arguindo preliminar de
nulidade do processo, por cerceamento de defesa, devi-
do à juntada do laudo toxicológico definitivo após as
alegações finais, sem que tenha sido dada vista para a
defesa. No mérito, requerem a absolvição ou a desclas-
sificação do fato, do crime de tráfico para o delito pre-
visto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Pedem, ainda, a
fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da figura
do tráfico privilegiado e a concessão do benefício da
justiça gratuita. 

Contrarrazões recursais às f. 273/278, pugnando
o Parquet pelo provimento parcial do apelo, para que
seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aos acusados
William e Lidiane. 

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (f. 303/316). 

Eis, do que importa, o relatório. 
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos para a sua admissão. 
Cerceamento de defesa. 
Juntada do laudo toxicológico após as alegações

finais, sem intimação da defesa. 
Com razão o ilustre defensor, ao arguir, em preli-

minar, a nulidade do processo, por cerceamento de
defesa, diante da juntada do laudo toxicológico definiti-
vo após as alegações finais das partes, sem que dele
tenha sido aberta vista para a defesa. 

De fato, infere-se dos autos que os réus foram
denunciados e condenados pela prática dos crimes de
tráfico de droga e associação para o tráfico. É certo que
a prova da materialidade do delito descrito no art. 33 da
Lei nº 11.343/06 depende da constatação segura da
natureza da substância apreendida. 

O art. 50 da Lei nº 11.343/06 determina que,
para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante,
é suficiente a apresentação do laudo de constatação da
natureza e quantidade da droga, firmado por um perito
ou, na falta desse, por pessoa idônea. O § 2º do mesmo
artigo dispõe que o perito que subscreveu o laudo pre-
liminar não fica impedido de participar da elaboração do
laudo definitivo. 

É certo que o laudo de constatação preliminar
resulta do exame da substância por seu aspecto
extrínseco, sem aprofundar-se o experto na análise dos
princípios ativos capazes de causar dependência física
ou psíquica, como exige o dispositivo legal. 

A doutrina assim analisa a questão envolvendo os
laudos preliminares e definitivos nos processos-crime por
tráfico de drogas: 

Em matéria de drogas, dois são os laudos necessários: o de
constatação e o definitivo. O primeiro cumpre o papel de
comprovar a materialidade do delito no momento do auto
de prisão em flagrante (ou no momento da abertura do
inquérito policial, quando este se inicia de outra maneira). O
segundo laudo (o definitivo) é o que comprova, de modo
insofismável, a natureza e a quantidade da droga. O laudo
definitivo deve ser juntado aos autos do processo antes da
audiência de instrução, debates e julgamento. Sem a com-
provação definitiva da natureza da droga não pode o juiz
proferir sentença condenatória (GOMES, Luiz Flávio; BIAN-
CHINI, Alice; CUNHA, Rogério Sanches; OLIVEIRA, Willian
Terra de. Lei de Drogas comentada. 2. ed., Ed. RT, p.
258/259).

Em nosso entender, o laudo de constatação provisório deve
ser justificado segundo o princípio de funcionalização do
processo, uma vez que a perícia toxicológica, realizada pelo
departamento especializado da polícia judiciária, é mais
demorada (e para não cairmos na obviedade sobre a
questão, basta lembrarmos das dificuldades por que passam
nossas polícias). Isto não quer dizer, no entanto, que o laudo
de constatação vá substituir aquela perícia, que, a todas as
luzes, constituirá a prova material do ilícito relacionado à
droga e que sustentará a apreciação judicial dos fatos
(GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Nova Lei Antidrogas comentada
- crimes e regime processual penal. 2. ed., Ed. Juruá,  p.
178/180). 

Exatamente por sua precariedade, o laudo prelimi-
nar é suficiente para a lavratura do auto de prisão em
flagrante e para o recebimento da denúncia, dado que
se presta tão só a evidenciar indícios da materialidade do
delito, não se constituindo em prova definitiva da mate-
rialidade. Essa sim, capaz de, conforme o conjunto pro-
batório, dar lugar a um decreto condenatório por crime
de tráfico de droga. Sem ele, ao revés, não há a certeza
e a segurança exigidas pela lei para a condenação. 

O exame toxicológico definitivo, portanto, é assu-
mido como elemento indispensável para apurar a identi-
dade do material, com vistas a determinar a adequação
do comportamento do acusado ao tipo legal correspon-
dente. 
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Essa é, a respeito, a lição de Renato Marcão, vista
em sua obra Tóxicos - Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006 - Nova Lei de Drogas anotada e interpretada. 4.
ed., Ed. Saraiva, p. 403, em comentários ao disposto no
art. 50 da referida lei:

A lei, entretanto, permite a lavratura do auto de prisão em
flagrante e, a nosso ver, também o oferecimento da denún-
cia, sem a presença do laudo pericial definitivo, desde que
presente o laudo de constatação da natureza e quantidade
do produto, da substância ou droga; firmado por perito ofi-
cial ou, na falta desse, por qualquer pessoa idônea. 
Uma das conseqüências que disso decorre é que não pode
subsistir eventual condenação por tráfico de maconha
baseada apenas no laudo de constatação prévia, para fins
de comprovação da materialidade, ‘uma vez que necessários
exames toxicológicos laboratoriais mais profundos e aptos a
comprovar, estreme de dúvidas, a natureza tóxica da
substância apreendida e a presença de tetrahidrocanabinol,
componente responsável pelos principais efeitos farma-
cológicos da Cannabis sativa L’ (TJCE, RT 780/638). 
Em processos relacionados com porte de entorpecentes já se
decidiu reiteradas vezes que: ‘O auto de constatação é pro-
visório e não tem o condão de substituir a prova técnica
especializada de forma a gerar certeza do caráter toxicológi-
co da substância apreendida. Somente o laudo toxicológico,
subscrito por peritos oficiais, que se valem de aparelhamen-
to técnico adequado e utilizam método de exame científico,
poderá comprovar que a substância apreendida é mesmo
uma daquelas consideradas entorpecentes ou causadora de
dependência física ou psíquica’ (TJSP, RT 710/272 e
714/359; TJMT, RT 549/352). 

No mesmo sentido, o entendimento de Luiz Flávio
Gomes, em outra obra de sua autoria:

[...] é fundamental comprovar a idoneidade tóxica do que foi
apreendido. De outro lado, comprovar que essa substância
acha-se listada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, do Ministério da Saúde). Não se lavra o auto de
prisão em flagrante sem a comprovação da materialidade da
infração (Nova Lei de Drogas comentada. Ed. Revista dos
Tribunais, 2006, p. 223). 

O exame, desse modo, é meio necessário para
determinar a identidade do material, com o objetivo de
apurar a adequação da conduta do agente ao tipo legal
correspondente, como dito. 

Certo é que o laudo toxicológico hábil a compro-
var a materialidade não pode ser suprido por nenhum
outro elemento de prova, sequer pela confissão do acu-
sado, algo que o torna imprescindível, como lembra,
ainda, Damásio E. de Jesus, no seu Lei Antitóxicos ano-
tada, Ed. Saraiva, 1999, p. 143:

[...] a ausência de laudo toxicológico definitivo não pode ser
suprida pela confissão do acusado, nem pelo laudo prelimi-
nar de constatação, nem pela prova testemunhal. 

Confira-se o entendimento deste eg. Tribunal sobre
o tema: 

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar.
Nulidade do feito. Prova da materialidade. Inexistência. Via
imprópria. Prefacial afastada. Mérito. Ausência de apreensão
de drogas. Laudo de exame toxicológico. Imprescindibili-
dade. Delito não configurado. Absolvição decretada. Recur-
so provido. - A preliminar de nulidade do feito, em razão da
ausência de prova da materialidade delitiva, é tema de méri-
to, já que o que se pretende, em última análise, é a
absolvição. Prefacial rejeitada. Para a configuração do deli-
to de tráfico ilícito de entorpecentes, em qualquer de suas
modalidades, é imprescindível a apreensão da droga, bem
como o exame pericial para a comprovação da materiali-
dade, não podendo ser suprido por qualquer outro meio de
prova (ACrim 1.0470.03.013971-6/001, 1ª Câmara
Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, p. em 24.04.07). 

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Laudo
toxicológico definitivo. Ausência. Materialidade não demons-
trada. Absolvição. - Não restou suficientemente comprovada
a prática imputada na denúncia, uma vez que não existem
nos autos elementos concretos que demonstrem a materiali-
dade do tráfico ilícito de entorpecentes, em especial o laudo
toxicológico definitivo. Havendo qualquer dúvida, mesmo
que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro
reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o
contrário, mormente quando a acusação não produz provas
capazes de ensejar o decreto condenatório, levando, dessa
maneira, à absolvição do acusado. Provimento do recurso
que se impõe (ACrim 1.0155.03.004606-6/001, 3ª
Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, p. em
06.07.06). 

Processual penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Laudo toxi-
cológico definitivo inexistente. Auto de apreensão e laudo de
constatação das substâncias apreendidas que não suprem a
prova da materialidade. Absolvição decretada. Recurso
provido (TJMG - 3ª Câmara Criminal - AP
1.0647.04.040.074-7/001 - Rel. Des. Erony da Silva).

Ausente o laudo toxicológico definitivo, prova material do
delito, anula-se de ofício a sentença, ficando o réu absolvi-
do da imputação que lhe foi feita (TJMG - AC - 1299-
7/26.426-2 - Rel. Des. José Arthur - Jurisprudência Mineira
119:281).

A imprescindibilidade do laudo de exame toxi-
cológico definitivo para a comprovação da materiali-
dade do delito de tráfico é ressaltada na jurisprudência
do augusto Superior Tribunal de Justiça, a saber: 

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sentença. Medida sócio-educati-
va de semiliberdade. Ausência de laudo toxicológico defini-
tivo. Nulidade. - É indispensável a juntada aos autos do
laudo toxicológico definitivo, a fim de se comprovar a mate-
rialidade de infração equiparada ao tráfico ilícito de entor-
pecentes (Precedentes). Ordem concedida (HC 46769/RJ, 5ª
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, p. em 13.03.06, p. 345). 

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato
infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Ausência de
laudo toxicológico definitivo. Materialidade delitiva não
comprovada. Precedentes do STJ. 
1. Nos casos em que houver acusação de menor, pela
suposta prática de ato infracional equiparado ao tráfico de
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entorpecentes, afigura-se indispensável a juntada aos autos
do laudo toxicológico definitivo, a fim de se comprovar a sua
materialidade. 
2. Ressalte-se, ainda, que o laudo de constatação provisório
é suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em
flagrante e da oferta de denúncia (art. 20, § 1º, da Lei nº
6.368/1976 e art. 28, § 1º, da Lei nº 10.409/2002), que,
entretanto, não supre a ausência do laudo definitivo (art. 25
da Lei nº 6.368/76 e art. 31, § 1º, da Lei nº 10.409/2002),
cuja ausência gera nulidade absoluta, pois que afeta o inte-
resse público e diz respeito à própria prestação jurisdicional.
Precedentes desta Corte. 
3. Na espécie, verifica-se que a procedência da represen-
tação, imputando ao ora paciente pela prática do ato infra-
cional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes, se
deu sem a juntada do laudo definitivo, restando evidencia-
do, assim, o constrangimento ilegal. 
4. Ordem concedida para determinar a anulação do
decisum que julgou procedente a representação ministerial
oferecida contra o paciente, a fim de que seja procedida a
prévia instrução probatória, devendo, por fim, o menor
aguardar em liberdade assistida o desfecho do processo (HC
41898/RJ, 5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, p. em
07.11.05, p. 319).

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato
infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Medida de
semiliberdade. Atividades externas. Visitas familiares.
Controle judicial. Possibilidade. Ausência do laudo definitivo
de exame da substância apreendida. Materialidade delitiva
não comprovada. Ordem parcialmente concedida. 
1. O disposto no art. 120 da Lei nº 8.069/90 não afasta o
controle e a fiscalização, pelo Magistrado de primeiro grau,
das atividades externas realizadas pelo menor, quando
sujeito à medida de semiliberdade. 
2. Evadindo-se o menor do estabelecimento em que cumpria
medida sócio-educativa de semiliberdade, resta prejudicado
o habeas corpus que impugnava a imposição de restrições
às suas atividades externas. 
3. É indispensável a juntada aos autos do laudo toxicológi-
co definitivo, a fim de se comprovar a materialidade de
infração equiparada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 
4. Ordem parcialmente concedida (HC 38047/RJ, 6ª Turma,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, p. em 11.04.05, p. 392). 

No caso em tela, o laudo toxicológico definitivo,
acostado à f. 226, veio aos autos após as alegações
finais e antes da sentença, mas dele não se abriu vista às
partes, sobretudo para a defesa, o que viola, flagrante-
mente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Data venia dos entendimentos em sentido con-
trário, trata-se, a meu ver, de nulidade absoluta, decor-
rente de grave e patente cerceamento de defesa, já que
os réus não puderam se manifestar sobre a prova defi-
nitiva da materialidade do crime pelo qual estão sendo
condenados, cuidando-se o referido laudo, como dito
alhures, de prova indispensável à prolação de uma sen-
tença condenatória. 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: 

Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Laudo toxi-
cológico. Manifestação das partes sobre a prova. Ausência.

Constrangimento ilegal configurado. Invalidade da prova.
Inexistência. 
1. A inobservância da determinação legal da juntada do
laudo toxicológico definitivo até à audiência de instrução
(art. 25 da Lei 6.368/76) não invalida o processo, quando
não demonstrado o prejuízo. Contudo, por ocasião da sen-
tença condenatória, sua ausência gera nulidade absoluta,
uma vez que a comprovação da materialidade do delito é
condição de validade da própria decisão, matéria de inte-
resse público. 
2. A presença física do laudo nos autos antes da sentença de
nada adianta, caso subtraída das partes a oportunidade de
se manifestarem sobre ele. Precedentes. 
3. Após a anulação da primeira sentença, olvidou-se o Juízo
monocrático de colher a manifestação da defesa acerca da
juntada do laudo toxicológico definitivo, o que, além de oca-
sionar evidente prejuízo ao ora paciente, já que restou con-
denado no processo, violou frontalmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa. 
4. Não há invalidade no laudo toxicológico juntado no
processo, já que a rasura da data do carimbo de autenti-
cação e o pequeno pedaço rasgado no canto inferior direito
da página, onde claramente não havia nada escrito, em
nada contribuíram para a perfeita análise desta prova ou
influíram no resultado do processo. 
5. Writ parcialmente concedido para, reconhecendo o
cerceamento de defesa, anular o acórdão atacado e a sen-
tença de primeiro grau, determinando que outra seja pro-
ferida com prévia intimação das partes, para se mani-
festarem sobre o laudo toxicológico definitivo juntado aos
autos (HC 37682/RS, 5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJ
de 07.03.05, p. 301). 

Processo penal. Tráfico de entorpecentes. Art. 12, Lei
6.368/1976. Laudo toxicológico definitivo. Juntada tardia.
Intimação para as partes se manifestarem. Ausência. Ampla
defesa. Prejuízo. Nulidade do édito condenatório. Prolação
de nova sentença. Prisão cautelar. Excesso de prazo. Ordem
concedida. 
A ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo até a
audiência de instrução não causa a nulidade do processo, se
sanada a irregularidade, com a intimação das partes para
manifestação e requerimentos pertinentes, antes da prolação
da sentença. 
A simples presença física do laudo nos autos antes da pro-
lação da sentença não supre a nulidade decorrente da ofen-
sa ao contraditório e à ampla defesa, se não oportunizado
às partes se manifestarem sobre ele. 
A falta de manifestação das partes acerca do laudo toxi-
cológico definitivo tem o condão de invalidar os atos prati-
cados após sua juntada, pois revelado o prejuízo ocasionado
pela afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Reconhecida a nulidade da condenação torna-se pertinente
a alegação de excesso de prazo, tendo em vista que a
paciente, recolhida cautelarmente, não deu causa à invali-
dade da sentença. 
Ordem concedida para anular a sentença condenatória e
determinar que outra seja proferida, após intimação das
partes para se pronunciarem sobre o laudo toxicológico
definitivo juntado aos autos, e ainda, para que aguarde o
julgamento em liberdade, ante o manifesto excesso de prazo
(HC 53879/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ
1º.08.06, p. 558).

Penal e processual penal. Recurso especial. Art. 12 da Lei nº
6.368/76 (antiga Lei de Tóxicos). Laudo toxicológico juntado
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após encerrada a instrução criminal. Manifestação das
partes sobre ele antes da prolação da sentença. Nulidade
inexistente. Dosimetria da pena. Pena-base. Falta de funda-
mentação. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Ausência de prequestionamento. Crime
equiparado a hediondo. Progressão de regime. Possibili-
dade. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº
8.072/90 declarada pelo STF. 
I - A juntada do laudo toxicológico após o término da
instrução criminal não constitui nulidade processual, se opor-
tunizada às partes a manifestação sobre ele, antes da pro-
lação da sentença condenatória. (Precedentes) (REsp
851915/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
03.09.07, p. 213). 

A respeito, já decidiu este eg. Tribunal: 

Ementa: Ato infracional. Tráfico de drogas. Preliminar.
Juntada de laudo toxicológico definitivo após as alegações
finais. Mera irregularidade. Ausência de abertura de vista às
partes. Circunstância que constitui cerceamento de defesa.
Nulidade dos atos processuais após a juntada do laudo.
Acolhimento. Recurso provido. - A juntada do laudo toxi-
cológico definitivo após as alegações finais e antes da sen-
tença constitui mera irregularidade, mas deve o magistrado
abrir vista às partes do conteúdo da prova técnica, para
evitar cerceamento de defesa (ACrim nº
1.0474.07.029602-2/001, Rel. Des. Herculano
Rodrigues, j. em 18.10.07).

Ementa: Apelação criminal. Arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76.
Laudo toxicológico definitivo. Juntada após as alegações
finais. Falta de ciência às partes. Nulidade. Cerceamento de
defesa. Associação para o tráfico e tráfico. Crimes caracte-
rizados. Autoria e materialidade demonstradas. Regime pri-
sional integralmente fechado. Impossibilidade. Inconstitu-
cionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. - É
absoluta a nulidade consistente na prolação da sentença
condenatória sem a juntada do exame definitivo ou sem que
se dê às partes o necessário conhecimento de seu conteúdo
(Ap. criminal nº 1.0534.05.004020-1/001, Rel.ª Des.ª
Beatriz Pinheiro Caires, j. em 29.03.07). 

Ementa: Tráfico de drogas. Ausência de juntada do manda-
do de citação. Realização de apenas um interrogatório.
Palavra dada à defesa em primeiro lugar, quando da inqui-
rição de suas testemunhas. Excesso de prazo. Sentença pro-
latada sem que as partes tomassem conhecimento do laudo
toxicológico definitivo. Nulidade. [...] Juntado o laudo de
exame toxicológico após a audiência de instrução e a apre-
sentação de alegações finais, por via de memoriais, deve ser
reaberta vista dos autos às partes para que sobre ele se ma-
nifestem, antes que seja proferida a sentença (Acrim nº
1.0473.05.007707-1/001, Rel.ª  Desª. Jane Silva, j. em
25.07.06). 

Isso considerado, acolho preliminar articulada pela
defesa, para anular a sentença condenatória, determi-
nando seja outra proferida, após a intimação das partes
para se manifestarem sobre o laudo toxicológico defini-
tivo juntado aos autos. 

Custas, ex lege. 
É como voto! 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEDRO VERGARA e ALEXANDRE VICTOR DE
CARVALHO. 

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR DA DEFESA E
ANULARAM A SENTENÇA. 

. . .

Agravo de execução penal - Roubo - Crime con-
tinuado - Não caracterização - Ausência de

requisito - Habitualidade criminosa

Ementa: Agravo em execução. Roubos. Continuidade
delitiva. Modo de realização diferente em cada crime.
Reiteração criminosa. Habitualidade. Impossibilidade de
aplicação do art. 71 do Código Penal. Agravo desprovido. 

- Não caracteriza a continuidade delitiva a perpetração
de roubos realizados de modo diferente, inexistindo
similitude no meio de subtração, inclusive no que toca à
forma de subjugação das vítimas e presença de coau-
tores. Ao criminoso habitual não se defere a ficção do
crime continuado. Precedentes jurisprudenciais. 

AAGGRRAAVVOO DDEE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO PPEENNAALL NN°°
11..00000000..0088..448888227744-55//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa -
AAggrraavvaannttee:: RRooddnneeii CCaarrvvaallhhoo SSiillvvaa - AAggrraavvaaddoo:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDII-
WWAALL JJOOSSÉÉ DDEE MMOORRAAIISS 

AAccóórrddããoo

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, à unanimidade de votos, EM
NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 22 de abril de 2009. - Ediwal José
de Morais - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDIWAL JOSÉ DE MORAIS - O presente
agravo em execução é aviado em favor de Rodnei
Carvalho Silva, recuperando que cumpre penas
impostas por diferentes roubos, execução que se proces-
sa na Comarca de Uberaba, neste Estado. 

Busca o culto Defensor Público (razões às f. 04/08)
ver modificada decisão proferida pela nobre autoridade
judicial responsável pela execução penal, cuidando-se
de julgado que indeferiu o pleito de reconhecimento da
continuidade delitiva entre os roubos imputados ao
agravante. 
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Segundo a decisão vergastada (cópia às f. 18/19), o
modo de realização dos delitos seria tão diverso nos casos,
que resta afastada a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Requer a defesa que seja reconhecida a con-
tinuidade entre três dos fatos, ou ao menos entre dois
deles, infrações que teriam sido perpetradas de maneira
semelhante, segundo se atesta. 

Contrarrazões ministeriais às f. 21/28. 
A decisão foi mantida em sede de eventual

retratação, conforme f. 29. 
Opina a douta Procuradoria de Justiça pelo parcial

provimento do recurso, reconhecendo-se a ficção do
crime continuado entre dois dos roubos perpetrados, nos
termos do parecer de f. 32/34. 

O recurso deve ser conhecido, pois atende a seus
pressupostos de admissão. 

Analisando cópia das denúncias oferecidas, bem
como os demais documentos dos autos, pedimos vênia
ao ilustre Defensor Público que recorre para entender
que a disposição do art. 71 do CP não se encontra devi-
damente atendida no caso. 

Constata-se coincidência dos atos ilícitos pratica-
dos, no que toca às condições de tempo e espaço,
cuidando-se de roubos perpetrados dentro de um mês,
no mesmo bairro e em região vizinha, o que ensejaria
satisfação de parte da norma legal. 

Contudo, quando se parte para a apreciação dos
demais requisitos legais, observa-se que o modo de
realização dos crimes realmente é diferente em cada um
dos roubos noticiados, afastando-se a satisfação plena
da norma que beneficia o condenado. 

Em um dos crimes, o acusado teria agido sozinho,
disparando arma de fogo em bar da região, para levar
dinheiro (f. 09). 

Já em outro, valeu-se o agente de uma bicicleta
para, junto de um comparsa, que permaneceu à porta
de estabelecimento comercial, render fregueses e fun-
cionários do comércio, levando diferentes bens das víti-
mas (f. 11/13). 

Em outra ocasião, terceira pessoa teria atuado ao
lado do condenado, simulando compra de bebida alcoóli-
ca para em seguida realizar o assalto, tudo muito diferente
das situações anteriores (ver decisão do Juízo a quo).

Tamanha disparidade impede-nos de considerar
referidos crimes como em continuidade, uma vez que se
trata de condutas autônomas, tendo como comum o
envolvimento do réu e o uso de arma de fogo, sem maior
proximidade quanto a outros aspectos. 

Cabe ressaltar ainda que a variação no concurso
de agentes, ora sendo coautor pessoa indicada pelo
nome Fernando, ora sendo envolvido terceiro não iden-
tificado, já é forte indicativo de circunstância que impede
a aplicação do art. 71 do Código Penal. 

Sobre o tema: 

A circunstância de serem os delitos cometidos de forma dife-
renciada - no primeiro o paciente agiu sozinho e no segun-

do com o concurso de outras pessoas - afasta, de plano, a
similitude do modus operandi, o que descaracteriza a con-
tinuidade delitiva (STJ - 5ª Turma - HC 8.850/SP - Min. José
Arnaldo da Fonseca - DJU 08.11.1999). 

Cumpre ressaltar ainda, como bem argumenta o
zeloso representante ministerial de primeira instância,
que o objetivo da norma que favoreceria o agente é
beneficiar aquele criminoso eventual, que se vê ligado a
dois ou três delitos perpetrados em seguida, por circuns-
tâncias inesperadas, sem maior desejo do condenado de
realizá-los naquele momento, tratando-se de desdobra-
mento não usual. 

Como no caso em debate, se está diante de pes-
soa que utiliza o crime de roubo como meio de vida,
sendo assaltante contumaz e extremamente eficiente na
realização do ilícito, fica afastada a possibilidade de
emprego da norma do art. 71 do CP. 

Destaca-se como doutrina e jurisprudência abali-
zam o que se afirma acima: 

Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem
faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 7 ed. 2 tir.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.418). 

Quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse
uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de
reiteração delitiva, que não se confundem com a da con-
tinuidade delitiva (STF - 2ª Turma - HC 71.940/SP - Min.
Maurício Corrêa - RTJ 160:583). 

Com tais argumentos, nego provimento ao recurso. 
Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ e DOORGAL
ANDRADA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Habeas corpus - Latrocínio - Réu em liberdade -
Sentença condenatória - Trânsito em julgado -

Não ocorrência - Recolhimento à prisão -
Ausência de fundamentação - Prisão provisória -

Impossibilidade - Ausência de requisitos -
Princípio da presunção da inocência - Concessão

da ordem

Ementa: Habeas corpus. Latrocínio. Decisão conde-
natória não transitada em julgado. Pendência de julga-
mento de recurso especial e extraordinário. Execução
provisória da decisão. Inviabilidade. Posicionamento ado-
tado pelo Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida. 
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- Nos termos do novo parágrafo único do art. 387 do
CPP, enquanto não transitada a sentença condenatória,
somente será possível a prisão na sentença em caráter
cautelar, devidamente fundamentada nos requisitos pre-
vistos no art. 312 do CPP. 

- Consoante recente posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal, não havendo nos autos qual-
quer decisão acerca da necessidade da custódia caute-
lar, considerando ainda ter o paciente respondido a todo
o processo em liberdade, inviável se torna sua execução
provisória. 

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..0099..449911001100-66//000000 -
CCoommaarrccaa ddee FFoorrmmiiggaa - PPaacciieennttee:: RRoonnaallddoo AAmmaarraall ddaa
SSiillvvaa - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 11ªª VVaarraa
CCrriimmiinnaall ddaa IInnffâânncciiaa,, JJuuvveennttuuddee ee CCaarrttaass PPrreeccaattóórriiaass ddaa
CCoommaarrccaa ddee FFoorrmmiiggaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. AADDIILLSSOONN LLAA-
MMOOUUNNIIEERR 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONCEDER
A ORDEM. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Adilson
Lamounier - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de habeas
corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo Amaral da Silva, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Formiga. 

Aduz o impetrante que o paciente cumpre pena
pelo delito apurado nos autos nº 0166.06.013507-5,
tendo a execução da pena se processado na Comarca
de Cláudio. Afirma que, em virtude da regressão do
regime para o fechado, foi o paciente recolhido no esta-
belecimento prisional em Formiga; entretanto, antes de
remeter os autos da execução, o d. Magistrado expediu
guia de execução provisória referente ao processo nº
0166.04.005661-5. 

Salienta que o início da execução provisória
somente poderá ter início com o trânsito em julgado da
decisão ou se o réu estiver ou vier a ser preso e que, no
presente caso, os autos do processo ainda se encontram
neste Tribunal, aguardando decisão sobre admissão ou
não de recurso especial e extraordinário. 

Afirma que o paciente respondeu em liberdade
todo o processo, sendo que a sentença condenatória e o
acórdão não determinaram o recolhimento à prisão,
razão pela qual o paciente deve continuar em liberdade. 

Requer a concessão da ordem, em caráter liminar,
para que o paciente seja imediatamente colocado em
liberdade. 

A impetração de f. 02/06-TJ veio instruída com
documentos de f. 07/107-TJ. 

À f. 112-TJ foi indeferida a liminar pleiteada pelo
em. Des. Antônio Armando dos Anjos. 

Às f. 120/121-TJ, foram prestadas as informações
pelo d. Juiz apontado coator, informando a transferência
da execução para a Comarca de Carmo do Paranaíba. 

À f. 133-TJ, foram prestadas informações pelo d.
Magistrado, vindo acompanhadas dos documentos de
f.134/140-TJ. 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Denilson Feitoza Pacheco (f. 130/131-TJ), opina pela
concessão da ordem. 

É o relatório. 
Decido. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do habeas corpus impetrado. 
Resume-se a irresignação do impetrante na expe-

dição de guia de execução provisória pela autoridade
apontada como coatora, ao fundamento de que o
paciente respondeu a todo o processo em liberdade, não
havendo o trânsito em julgado da sentença conde-
natória, ante a interposição de recursos especial e extra-
ordinário. 

Razão assiste ao impetrante. 
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente

foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §
3º, c/c art. 73, ambos do Código Penal, e art. 16 da Lei
6.368/76, pelo delito cometido em 30.03.04, figurado
no processo nº 0166.04.005661-5. 

Conforme consta da sentença de f. 82/88-TJ,
mediante representação da autoridade policial e do
Ministério Público, foi decretada a prisão temporária do
paciente, seguida de prorrogação. Posteriormente, repre-
sentando a autoridade policial pela decretação da prisão
preventiva, o pedido não foi acolhido pelo Juízo, sendo
o paciente colocado em liberdade em 29.05.2004. 

Em 16.01.08, sobreveio sentença condenatória na
qual o d. Magistrado condenou o paciente nos termos da
denúncia, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
pelo delito de latrocínio e 8 (oito) meses de prestação de
serviços à comunidade, pelo delito de porte de substân-
cia entorpecente. 

Em análise da referida sentença, observa-se que
não há em seu bojo qualquer decreto de prisão cautelar
contra o paciente, ou mesmo recomendação na prisão. 

Inconformado com a sentença condenatória, o
paciente interpôs recurso de apelação perante este
Tribunal, na qual, por meio de voto de minha relatoria,
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foi dado, à unanimidade, parcial provimento ao recurso
para declarar extinta a punibilidade pela prescrição
quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei 6.368/76 e
reduzir a pena cominada ao latrocínio para 20 (vinte)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. 

Prosseguindo à análise do feito, verifica-se que o
trânsito em julgado do decisum ainda não ocorreu, pois
que interpostos recursos especial e extraordinário por
parte da defesa, encontrando-se o feito pendente de jul-
gamento acerca da admissibilidade dos recursos neste
Tribunal. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, com o advento
das leis de reformas processuais e em atendimento ao
princípio constitucional da presunção de inocência, é
possível auferir que não há mais previsão de prisão
decorrente de sentença condenatória recorrível. É o que
se extrai, por exemplo, do disposto no novo parágrafo
único do art. 387 do CPP, na qual o juiz decidirá, na sen-
tença, sobre a manutenção ou imposição da prisão pre-
ventiva do réu. 

Assim, enquanto não transitada a sentença conde-
natória, somente será possível a prisão na sentença em
caráter cautelar, devidamente fundamentada nos requisi-
tos previstos no art. 312 do CPP. 

Entretanto, o que se vê no caso em comento é que
até o presente momento não houve, por parte do
Magistrado a quo ou mesmo por este Tribunal, qualquer
fundamentação acerca da necessidade cautelar do con-
denado. 

Veja-se que o apenado permaneceu, por este
processo, qual seja o de nº 0166.04.005661-5, em
liberdade durante toda a instrução processual e mesmo
após o julgamento da apelação por este Tribunal. É o
que se extrai do próprio relatório da sentença conde-
natória, que informa que o paciente foi posto em liber-
dade após o cumprimento de prisão temporária em
29.05.04, não havendo notícia de posterior decreto de
prisão cautelar. 

Assim, tenho que a prisão do paciente por esta
condenação não se reveste de caráter cautelar, mas sim
de execução provisória. 

Cumpre registrar que o paciente está cumprindo
pena por outra condenação, advinda do processo nº
0166.06.013507-5, na qual foi condenado à pena de 8
(oito) meses de reclusão pela prática do delito previsto
no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal. 

Veja-se que esta condenação transitou em julgado,
tendo o paciente inclusive regredido de regime para o
fechado, estando o processo em fase de execução defini-
tiva da pena. 

Assim, não há que se falar em não concessão de
efeito suspensivo do recurso interposto pelo processo de

nº 0166.04.005661-5, visto que, com relação a este, o
paciente respondeu em liberdade a todos os atos proces-
suais, não devendo ter sua execução provisória ordena-
da, salvo se fundamentada sua prisão cautelar. 

Este é, inclusive, o entendimento recente adotado
pelos Tribunais Superiores, ou seja, de que não cabe a
execução provisória após a confirmação da sentença
penal condenatória pelos Tribunais de Justiça, se não
transitada em julgado a decisão. 

Nesse sentido: 

Ementa: Habeas corpus. Inconstitucionalidade da chamada
‘execução antecipada da pena’. Art. 5º, LVII, da Constituição
do Brasil. - 1. O art. 637 do CPP estabelece que [o] recurso
extraordinário não tem efeito suspensivo, e, uma vez arra-
zoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais
baixarão à primeira instância para a execução da sentença.
A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena
privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em
seu art. 5º, inciso LVII, que ‘ninguém será considerado cul-
pado até o trânsito em julgado de sentença penal conde-
natória’. - 2. Daí a conclusão de que os preceitos veiculados
pela Lei 7.210/84, além de adequados à ordem constitu-
cional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao
disposto no art. 637 do CPP. - 3. Disso resulta que a prisão
antes do trânsito em julgado da condenação somente pode
ser decretada a título cautelar. - 4. A ampla defesa, não se
pode visualizá-la de modo restrito. Engloba todas as fases
processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária.
Por isso a execução da sentença após o julgamento do recur-
so de apelação significa, também, restrição do direito de
defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal
de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pre-
tensão. - 5. A antecipação da execução penal, ademais de
incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia
ser justificada em nome da conveniência dos magistrados -
não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitu-
cional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inunda-
dos por recursos especiais e extraordinários, e subsequentes
agravos e embargos, além do que ‘ninguém mais será
preso’. Eis o que poderia ser apontado como incitação à
‘jurisprudência defensiva’, que, no extremo, reduz a ampli-
tude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodi-
dade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF
não pode ser lograda a esse preço. - 6. Nas democracias
mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem
essa qualidade, para se transformarem em objetos proces-
suais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela
afirmação constitucional da sua dignidade. É inadmissível a
sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quais-
quer circunstâncias, as singularidades de cada infração
penal, o que somente se pode apurar plenamente quando
transitada em julgado a condenação de cada qual ordem
concedida (HC 85417/RS, Rel.ª Ministra Ellen Gracie, julga-
mento: 02.09.2008, publicação: DJe-216 de 14.11.08,
ementa no vol. 02341-02,  p. 00260).

Em data recente (5.2.09), o Pleno do Supremo
Tribunal Federal, por sete votos a quatro, ao conceder a
ordem no HC nº 84.078/MG, de relatoria do Ministro
Eros Grau, reafirmou o entendimento de que os réus que
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responderam soltos ao processo somente podem ser presos
após o trânsito em julgado da decisão, salvo a hipótese de
cabimento de decretação da prisão preventiva. 

Assim, diante desse recente posicionamento, con-
sidero que somente se deve permitir a prisão de réus que
responderam soltos ao processo após o trânsito em jul-
gado da decisão, salvo a hipótese de cabimento de
decretação da prisão cautelar. 

Por força dessas razões, no caso em exame, como
o paciente respondeu solto a toda instrução criminal por
este processo, sem qualquer decisão de efeito cautelar,
deve-se assegurar a ele o direito de permanecer em
liberdade, até o trânsito em julgado da decisão conde-
natória. 

Nesses termos, em consonância com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem
impetrada, para determinar o recolhimento da guia de
execução provisória expedida, até o efetivo trânsito em
julgado da sentença condenatória ou eventual
imposição da custódia cautelar do paciente. 

Sem custas. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO e
MARIA CELESTE PORTO. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

. . .

ddaa CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª BBEEAATTRRIIZZ
PPIINNHHEEIIRROO CCAAIIRREESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª 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 DENE-
GAR A ORDEM. 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009. - Beatriz
Pinheiro Caires - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
digno advogado Antônio Ailton Rosa em favor de Weliton
de Resende, objetivando a declaração de nulidade do
julgamento do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a
expedição de alvará de soltura em seu favor. 

O impetrante relata que o paciente foi submetido a
julgamento pelo Júri Popular em 23.04.07. O alegado
constrangimento ilegal estaria caracterizado pela nuli-
dade da sessão de julgamento, já que o Juiz-Presidente
manteve o paciente sob algemas durante todo o procedi-
mento. Sustenta que, antes do início dos trabalhos, a
defesa requereu que fossem retiradas as algemas, o que
foi indeferido, levando em consideração os antecedentes
criminais de Weliton. Argumenta que houve violação ao
princípio de inocência, além de predispor o Conselho
de Sentença a condenar o réu. Aduz que não houve
fundamentação concreta quanto à existência de peri-
culosidade do paciente, ofendendo a Súmula nº 11 do
STF. 

O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Des.
Vieira de Brito (f. 34/35). As informações requisitadas
foram prestadas (f. 40/42), acompanhadas do docu-
mento de f. 44/47. Na oportunidade, esclareceu-se que
o feito se encontra em fase de recurso desde 11.08.07. 

A douta Procuradoria de Justiça opina pela dene-
gação da ordem (f. 49/51). 

A pretensão de nulidade no julgamento não
merece amparo. 

A Súmula Vinculante nº 11 do STF, publicada em
22.08.08 (mais de um ano após o julgamento em
exame), não proíbe o uso de algemas, mas apenas o
limita aos casos em que se comprove a periculosidade
do agente, ou a ocorrência de perigo à integridade
física por parte do preso ou de terceiros. Senão
vejamos:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física

Habeas corpus - Tribunal do Júri - Uso de alge-
mas - Necessidade demonstrada -

Constrangimento ilegal - Ausência - Julgamento -
Nulidade - Reconhecimento - Impossibilidade  -

Denegação da ordem

Ementa: Habeas corpus. Nulidade no julgamento do
Tribunal do Júri. Uso de algemas. Necessidade demons-
trada. Ordem denegada.

- O uso de algemas durante o julgamento do Tribunal do
Júri não configura constrangimento ilegal quando justifi-
cada concretamente a sua necessidade, não havendo
violação à Súmula Vinculante nº 11, que não proíbe a
sua utilização, mas apenas restringe as hipóteses em que
se faz imprescindível. 

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..0099..449944449933-11//000000 -
CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - PPaacciieennttee:: WWeelliittoonn ddee RReesseennddee
- AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 22ªª VVaarraa CCrriimmiinnaall
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própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justifi-
cada a excepcionalidade por escrito, sob pena de respon-
sabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autori-
dade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se
refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

In casu, confirmou-se que o uso de algemas era
necessário para a segurança dos trabalhos, como restou
advertido pelo policial que acompanhava o preso à
sessão de julgamento: 

[...] O pedido foi indeferido pelo MM. Juiz [...] sendo ainda
recomendado pela PM presente que a não utilização de
algemas acarretaria risco à segurança dos trabalhos, tam-
bém pela presença dos familiares e do irmão do acusado,
este respondendo por vários crimes. 

Desse modo, restou concretamente necessário o
uso de algemas, em razão da periculosidade do agente
e da possibilidade de fuga, não havendo constrangi-
mento ilegal por essa razão. 

A propósito, colha-se o entendimento já esposado
pelo STJ: 

Se o magistrado reputou necessária a manutenção das alge-
mas para melhor regularidade do julgamento, não há que se
falar em violação ao princípio da presunção da inocência,
assim como não se pode considerar que tal ato tenha influí-
do no ânimo dos jurados. 
O uso de algemas no plenário não caracteriza constrangi-
mento ilegal, pois, nos termos do art. 251 do CPP, ao juiz
incumbirá prover a regularidade do processo e manter a
ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim,
requisitar força pública. (STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, HC nº 63779/SP, DJ de 29.06.07.) 

Afasta-se, igualmente, o pedido de reconhecimen-
to da nulidade do julgamento, não só porque o uso das
algemas foi corretamente fundamentado, mas também
porque, ainda que não o fosse, seria o caso de se reco-
nhecer a ocorrência de constrangimento ilegal, não de
irregularidade insanável na realização do julgamento. 

A tese de que o uso de algemas influenciou nega-
tivamente o ânimo dos jurados não pode ser apreciada
na presente via estreita, porque requer a profunda
análise do conjunto probatório, situação incompatível
com a restrita amplitude cognitiva do mandamus, deven-
do-se salientar que o processo originário ainda se
encontra em fase de recurso, conforme se verifica por
consulta feita ao site oficial deste Sodalício. 

Pelo exposto, denego a ordem impetrada. 
Sem custas. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES HERCULANO RODRIGUES e JOSÉ ANTONI-
NO BAÍA BORGES. 

Súmula - DENEGARAM A ORDEM. 

. . .

Receptação - Competência pelo lugar da infração
- Nulidade relativa - Preclusão - Denúncia -

Inépcia - Não ocorrência - Princípio da
insignificância - Inaplicabilidade - Crime tentado -

Não ocorrência - Fixação da pena -
Circunstâncias judiciais - Redução - Substituição

por restritiva de direitos - Inadmissibilidade -
Sursis - Não cabimento - Custas - Isenção -

Hipossuficiência

Ementa: Apelação criminal. Receptação. Competência
territorial. Lugar da infração. Preclusão. Inépcia da
denúncia. Inocorrência. Condenação mantida. Penas
reduzidas. Isenção do pagamento das custas proces-
suais. Hipossuficiência caracterizada. 

- A incompetência territorial é matéria que recebe o trata-
mento, em nosso ordenamento processual penal, de
nulidade relativa, vale dizer, exige arguição em tempo
oportuno e modo adequado, operando-se a preclusão e
a prorrogação. 

- Não há inépcia da denúncia se a narrativa ali constante
é suficiente para identificar o fato tido por criminoso, não
havendo, claramente, qualquer prejuízo pela não indi-
cação de data e hora de sua ocorrência. 

- O exame da personalidade e da conduta social não se
confunde com a investigação acerca dos antecedentes
criminais do acusado, sob pena de violação da vedação
de bis in idem. 

- A consideração feita na sentença de que os motivos são
indesculpáveis não pode prevalecer, seja porque se con-
funde com o reconhecimento da reprovabilidade da con-
duta, seja porque efetivamente não restaram esclareci-
dos os motivos que, por sua vez, não se confundem com
o dolo. 

- O réu está sendo patrocinado pelo núcleo de prática
jurídica da Universidade Fumec, fazendo jus à isenção
do pagamento das custas processuais porque ficou evi-
denciada a hipossuficiência legitimadora daquela. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0022..668844885500-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: AAlleexxaannddrree SSooaarreess
ddoo AAmmaarraall - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLEEXXAANNDDRREE VVIICCTTOORR DDEE
CCAARRVVAALLHHOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
REJEITAR PRELIMINARES DA DEFESA E DAR PROVIMEN-
TO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009. - Alexandre
Victor de Carvalho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - Na
Comarca de Belo Horizonte, Alexandre Soares do Amaral
foi denunciado pelo crime do art. 180, caput, do CP.

Consta dos autos que o denunciado, mesmo
sabendo da origem ilícita da res, recebeu, em proveito
próprio, de terceira pessoa de alcunha “Favinho”, três
cheques do Banco Itaú, emitidos por Tarcísio dos Santos,
e um cheque do Unibanco, emitido por Relbert Soares
Machado, sendo todos pertencentes à vítima José
Eleotério dos Santos. O denunciado, tendo total conhe-
cimento da origem ilícita dos cheques, pagou R$50,00
(cinqüenta reais) pelos quatro títulos de crédito supra-
mencionados, tendo, posteriormente, comparecido a
uma agência do Unibanco e os depositado em sua conta. 

O curso do processo, diante da citação por edital
e não comparecimento em juízo foi suspenso, sendo
retomado após a notícia de que estava preso o réu. Após
instrução criminal, vieram as alegações finais do
Ministério Público e da defesa. 

Veio sentença condenatória. O Juízo a quo julgou
procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime de
receptação dolosa. Ao acusado Alexandre Soares do
Amaral foi imposta uma pena de dois anos de reclusão,
regime semi-aberto, e vinte dias-multa. Foram negados
os benefícios da substituição da pena privativa de liber-
dade e da suspensão condicional da pena. 

Inconformada, recorre a defesa, alegando, prelimi-
narmente, a incompetência do Juízo da Comarca de
Belo Horizonte, já que o feito, segundo sustenta, caberia
ao Juízo da Comarca de Contagem, onde ocorreu o
delito. Também em preliminar, busca o reconhecimento
da inépcia da denúncia, que não apontou dia e horário
da suposta prática criminosa, prejudicando a ampla
defesa e o contraditório. No mérito, pugna pela
absolvição já que não há provas cabais da origem ilícita
das folhas de cheques, bem como não há comprovação
da ciência da suposta origem ilícita. Ainda buscando a
absolvição, pede a aplicação do princípio da
insignificância considerando que não houve prejuízo
para a vítima e não houve nenhum recebimento de
quantia referente aos depósitos bancários.
Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a ten-
tativa de receptação e, consequentemente, redução
máxima de 2/3, aplicação de pena mínima, substituição
da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos e, ao final, isenção do pagamento das custas
processuais. 

As contrarrazões estão acostadas às f. 296/310. 
Instada a se manifestar no feito, a ilustrada

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimen-
to do recurso (f. 323/331). 

É o relatório. 
Conheço do recurso em face do ajuste legal. 
A alegada incompetência do Juízo não pode ser

acolhida nesta oportunidade. Refere-se a defesa à
incompetência territorial, matéria que, no nosso trata-
mento processual penal, é tida por relativa, vale dizer,
exige arguição em tempo oportuno. 

A competência relativa é prorrogável, ou seja, há
modificação quando não oposta a exceção de incom-
petência, em oportunidade processual própria. 

O critério territorial atende ao interesse da ativi-
dade probatória, mais interessando às partes e, por esta
razão, está sujeita à preclusão. A inobservância even-
tualmente ocorrida (não se está afirmando-a aqui, mas
apenas sustentando a superação da matéria) não traduz
nulidade processual. 

Nas palavras de Guilherme Souza Nucci: 

Chama-se relativa a hipótese de fixação de competência que
admite prorrogabilidade, ou seja, não invocada a tempo a
incompetência do foro, reputa-se competente o juízo que
conduz o feito, não se admitindo qualquer alegação poste-
rior de nulidade. É o caso da competência territorial, tanto
pelo lugar da infração quanto pelo domicílio ou residência
do réu. (Manual de processo penal e execução penal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 227.) 

A oportunidade de arguição da incompetência ter-
ritorial é pretérita. Não se realizou no tempo certo e
modo adequado (exceção), mas tão somente em sede de
alegações finais. Ainda que houvesse alguma razão no
pleito, ocorreu inequivocamente preclusão. Rejeito a
primeira preliminar. 

No que tange à inépcia da denúncia, observo que
a ausência de referência de data e horário aproximados
não provocou qualquer dúvida acerca do fato imputado
ao agente e, portanto, não inviabilizou ou prejudicou o
exercício amplo do direito de defesa. A narrativa cons-
tante da denúncia é suficiente para identificar o fato tido
por criminoso, não havendo claramente qualquer prejuí-
zo pela não indicação de data e hora de sua ocorrência.
Rejeito também a segunda preliminar. 

A própria narrativa dos fatos, feita em juízo pelo
apelante, evidencia que ele “comprou” cheques, o que,
pela natureza da transação, não permite qualquer dúvi-
da acerca da ilicitude que envolve tanto o “negócio”,
quanto às cártulas. 

Registrou que: 

[...] recebeu três cheques da pessoa conhecida por
‘Favinho’, que não se recorda quanto pagou pelos cheques;
que depositou os cheques em sua conta, sendo eles devida-
mente compensados; que o depoente emprestou a sua conta
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para que os cheques fossem depositados; que se soubesse
que os cheques eram roubados não teria depositado em sua
conta; que, depois que os dois primeiros cheques foram
compensados, o declarante passou para o Favinho a
importância de R$ 50,00; que não se recorda quanto em
dinheiro o declarante levou na transação; que o declarante
nunca mais viu aquele rapaz; que não conhecia os emitentes
dos cheques; que apenas dois dos quatro cheques foram
compensados - f. 145. 

O réu deixou bastante claro que “pagou” pelos
cheques, contrariando, ele próprio, a fala referente ao
desconhecimento da origem ilícita. Como sustentar que
cheques de origem lícita seriam vendidos por valor muito
menor? É louvável o esforço da defesa, mas a tese é
completamente descabida. 

Os cheques são produto de crime. A prova oral
colhida não permite qualquer dúvida sobre isso. Em
juízo, afirmou José Eleotério da Silva:

que o declarante foi vítima de roubo em 09.02.2002; que
foi subtraído seu veículo VW/Fusca, bem como R$ 200,00
em dinheiro; R$ 4.500,00 em cheques e uma nota promis-
sória; que posteriormente tomou conhecimento que os
cheques foram depositados na conta do denunciado, o que
soube porque teve acesso às microfilmagens dos cheques;
que todos os cheques eram de clientes de seu açougue - f.
164. 

O depoimento de Relberth Soares Machado tam-
bém confirma a origem ilícita de um dos cheques - f.
165. 

Assim, afasto a tese da defesa no sentido de que
não há provas nos autos da origem ilícita dos cheques
(leitura dos depoimentos acima), bem como aquela no
sentido do desconhecimento da origem ilícita das cártu-
las, sendo que a própria “transação” realizada não per-
mite qualquer dúvida do dolo. 

A aplicação do princípio da insignificância não tem
como parâmetro, como pretendeu a defesa, o valor do
prejuízo causado à vítima. Se assim fosse, se acompa-
nhássemos o raciocínio da defesa, cairíamos no absurdo
de dizer que é insignificante o furto de um veículo que,
tempos depois, é restituído à vítima sem qualquer dano.
Claro que não. Na receptação, por exemplo, deve-se
considerar o valor do bem, objeto material do crime. Os
cheques, nem de longe, abarcam valores insignificantes,
pelo que rejeito também a tese defensiva. 

O próprio réu afirmou que dois dos quatro cheques
foram compensados - f. 145. Assim, fica incompreensível
a afirmativa contida nas razões recursais sobre o não
recebimento de nenhuma quantia referente aos depósi-
tos bancários. 

Não há que se falar em receptação tentada, uma
vez que o réu inequivocamente recebeu os cheques das
mãos do “Favinho”. Além disso, realizou o depósito
bancário dos mesmos em sua conta. Não vislumbrei,
como deveria ser para acolher a tese, a realização
incompleta do tipo penal. 

A condenação pela receptação dolosa deve ser
mantida. Quanto à aplicação de pena, venho entenden-
do que o exame da personalidade e da conduta social
não se confunde com a investigação acerca dos
antecedentes criminais do acusado, sob pena de vio-
lação da vedação de bis in idem. Sobre a motivação, é
certo que não há qualquer informação sobre o assunto
nos autos. A consideração de que os motivos são indes-
culpáveis não pode prevalecer, seja porque se confunde
o reconhecimento da reprovabilidade da conduta, seja
porque efetivamente não restaram esclarecidos os
motivos que não podem ser extraídos do dolo, não
havendo confusão entre eles. Revistos os conteúdos
dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em um
ano e dois meses de reclusão e doze dias-multa. Pela
agravante da reincidência, majoro-a em 1/8, con-
cretizando em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 13
dias-multa, à razão mínima. 

Mantenho o regime prisional semi-aberto justifica-
do pela reincidência e pelos maus antecedentes do réu.
A substituição da pena privativa de liberdade não tem
cabimento diante da certidão de f. 243/248, que noticia
a existência de várias condenações por crimes patrimo-
niais, restando claramente não recomendada social-
mente a medida substitutiva. Já a suspensão condicional
da pena privativa de liberdade é expressamente vedada
pela reincidência (art. 77, I, CP). 

O réu está sendo patrocinado pelo núcleo de práti-
ca jurídica da Universidade Fumec e faz jus à isenção do
pagamento das custas processuais, porque ficou eviden-
ciada a hipossuficiência legitimadora daquela. 

Com essas considerações, rejeito as preliminares
suscitadas pela defesa e, no mérito, dou parcial provi-
mento ao recurso para reduzir as penas impostas e isen-
tar o apelante do pagamento das custas processuais. 

É como voto. 
Custas, ex lege. 

DES.ª MARIA CELESTE PORTO - De acordo. 

DES. PEDRO VERGARA - No presente feito, coloco-
me de acordo com o il. Relator Des. Alexandre Victor de
Carvalho que rejeitou as duas preliminares, deu parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas impostas e
isentou o apelante do pagamento de custas processuais. 

Todavia, registre-se que o ilustre Desembargador
Relator afastou o princípio da insignificância na espécie,
por entender que 

Na receptação, por exemplo, deve-se considerar o valor do
bem, objeto material do crime. Os cheques, nem de longe,
abarcam valores insignificantes, pelo que rejeito também a
tese defensiva.

Ouso discordar, entretanto, da manifestação de 
S. Ex.ª, porquanto entendo que tal construção doutri-
nária não encontra assento no Direito Penal Pátrio,
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tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei
independentemente do valor da res. 

A admissão de tal princípio estimula a reiteração
de pequenos delitos, instaurando-se na sociedade ver-
dadeiro sentimento de impunidade. 

Sobre o assunto: 

É impossível o reconhecimento da atipicidade do crime de
furto por aplicação do princípio da insignificância ou de
‘furto de bagatela’, não consagrados pela legislação penal
brasileira, de modo que, violada efetivamente norma penal,
deve ser responsabilizado o agente infrator, inimportando o
valor da coisa subtraída e sua insignificância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu, não impli-
cando a ausência de lesão em descriminação, pois, inde-
pendentemente de valores reais econômicos, o que se
preserva com a responsabilização do agente que se dispõe a
burlar a lei penal são os valores morais, cobrados pela
sociedade. (TACrimSP, AC 1330533/5, Rel. Luis Soares de
Mello, 11ª Câmara, DJ de 11.11.2002.) 

Diante do exposto, acompanho o voto do eminente
Desembargador Relator para dar parcial provimento ao
recurso, ressalvando tão somente meu posicionamento
no que concerne à aplicação do princípio da
insignificância. 

É como voto. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES DA DEFESA E
DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

. . .

- Para a consideração do crime privilegiado previsto no
§ 1º do art. 171 do CP, é mister que o réu seja primário
e que seja pequeno o prejuízo imposto à vítima.
Verificado que o dano causado à vítima consubstancia
importe superior ao salário-mínimo, tal hipótese resta
afastada.

- A fixação da pena-base deve ser lastreada com a
avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal. Sendo favoráveis a maioria das cir-
cunstâncias judiciais, não há justificativa para se fixar a
pena-base em metade do quantum máximo cominado
para o delito, devendo ser observados os norteadores da
razoabilidade e da proporcionalidade.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0055..775555009977-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMaauurroo SSiiqquueeiirraa
- AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss
- RReellaattoorr:: DDEESS.. FFEERRNNAANNDDOO SSTTAARRLLIINNGG

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, EM PROVER EM PARTE O
RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de maio de 2009. - Fernando
Starling - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. FERNANDO STARLING - Mauro Siqueira, já
qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do
delito de estelionato.

Finalizada a instrução criminal, o MM. Juiz senten-
ciante, em 30.06.08, julgou procedente a denúncia mi-
nisterial para condenar o réu como incurso nas iras do
art. 171, caput, do Código Penal, e fixou a pena em 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumpri-
mento no regime aberto e pagamento de 24 (vinte e
quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente
corrigido até a data do efetivo pagamento. A pena priva-
tiva de liberdade foi substituída por outras duas restritivas
de direito, consistentes, a primeira, em limitação de fim
de semana, e a segunda, em prestação de serviços à
comunidade (f. 134/145).

Devidamente intimado (f. 164), o réu interpôs
recurso de apelação e apresentou razões às f. 169/182,
pleiteando sua absolvição, pelo fato de o denunciado
não haver obtido vantagem da transação comercial efe-
tivada, bem como pela ausência de dolo por parte dele.
Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do crime
privilegiado e do arrependimento eficaz e pela dimi-

Estelionato - Autoria - Materialidade - Prova -
Tipicidade - Arrependimento eficaz - Não ocor-

rência - Crime privilegiado - Não caracterização -
Arrependimento posterior - Configuração -

Circunstâncias judiciais - Fixação 
da pena - Redução

Ementa: Apelação criminal. Estelionato. Autoria e mate-
rialidade comprovadas. Crime privilegiado.
Arrependimento eficaz. Inocorrência. Pena-base.
Diminuição. Possibilidade. Análise das circunstâncias
judiciais. Primariedade. Proporcionalidade. Recurso par-
cialmente provido.

- Restando evidenciadas a materialidade e a autoria do
delito, que de forma induvidosa ressaem do contexto
probatório dos autos, a condenação se impõe.

- Para o reconhecimento da figura do arrependimento
eficaz, previsto no art. 15 do CP, é necessário que o deli-
to não se consume.
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nuição da pena em razão da análise das circunstâncias
judiciais.

Contrarrazões às f. 184/190, pugnando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvi-
mento.

Ouvida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (f. 194/200).

É, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os

pressupostos de sua admissibilidade.
Não há preliminares arguidas pelas partes, tam-

pouco que devam ser declaradas de ofício.
Consta na peça acusatória que, na data de

1º.12.03, a vítima Hamilton Cassemiro de Sousa tomou
conhecimento, através do Jornal Negócio Fechado, em
Ipatinga/MG, de uma oferta de venda de motocicleta
Twister, mediante o pagamento de uma entrada de R$
530,00 (quinhentos e trinta reais), mais 50 prestações de
valor não especificado, anunciada pela empresa Yellow
Car, situada na Rua Timbiras, nº 2.611, Bairro
Funcionários, em Belo Horizonte.

Consta, ainda, que a vítima telefonou para o
número indicado no anúncio e falou com o denunciado,
sendo fechado o negócio. A partir daí a vítima depositou
sucessivas quantias na conta de nº 1017246-2, agência
2640, Banco Bradesco, sendo titular Aelson Gomes dos
Santos, consistentes, respectivamente, nos valores de R$
530,00, R$ 750,00, R$ 440,00 e R$ 330,00, que se-
riam para pagar as despesas com a compra, sendo que
o denunciado ludibriava a vítima afirmando sempre que
o bem estava por chegar. Ao perceber a fraude, a vítima
foi até a empresa e lá ficou sabendo que o titular da
conta em que efetuava os depósitos não era o gerente
da empresa e que o denunciado havia sido demitido em
razão de ter realizado operações fraudulentas usando o
nome do estabelecimento comercial.

Decido.
A materialidade ressai das fotocópias dos anúncios

de venda de motos (f. 34 e 37), do termo de confissão
de dívida (f. 35), das fotocópias autenticadas dos recibos
de depósitos bancários (f. 36 e 38) e do termo e acordo
de f. 50.

Quanto à autoria, estou que também restou devi-
da e suficientemente evidenciada nos autos, mormente
quando o denunciado assume haver recebido os valores
depositados pela vítima, sem que o bem prometido fosse
entregue.

Não merece prosperar a tese da defesa do
apelante em relação à inexistência do delito de estelio-
nato por ele praticado, ante a ausência de dolo, bem
como pelo fato de não ter auferido vantagem ilícita, em
razão de haver ressarcido à vítima os valores indevida-
mente recebidos.

Nas declarações prestadas à autoridade policial, o
apelante relata que vendeu um crédito à vítima Hamilton,
tendo recebido o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezen-
tos reais) como entrada para a negociação. Afirma que,
em razão de não haver conseguido a cota contemplada
na época dos fatos, devolveu para a vítima o valor de R$
600,00 (seiscentos reais), sendo que, por ocasião de sua
oitiva na unidade policial, teria pago o restante do
débito, ou seja, o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos
reais), conforme termo de acordo por ele firmado à f. 50.
Assinala, ainda, que Aelson Gomes dos Santos é uma
pessoa conhecida, que emprestou a conta bancária para
recebimento dos valores da negociação (f. 49).

Estranhamente, apesar de ter concretizado o acor-
do com a vítima, sob o crivo do contraditório, o apelante
nega os fatos noticiados na denúncia (f. 79/80):

[...] que a denúncia não é verdadeira, não tendo prometido
à vítima a concessão de uma cópia contemplada; que não
exigiu da vítima mais R$ 750,00 para liberar a motocicleta,
nem os demais valores de R$ 440,00 e R$ 330,00; que tra-
balhou pouco tempo na empresa Yellow Car e não mencio-
nou para a vítima que o veículo estava a caminho; que,
quando foi trabalhar na empresa, a vítima já havia contac-
tado outras pessoas, não tendo o interrogando conhecimen-
to de que teria sido prometido à vítima o veículo imediata-
mente; [...].

Contrariando as últimas afirmações do apelante,
ouvida em juízo, a vítima apresenta uma versão oposta,
confirmando as informações anteriormente prestadas à
autoridade policial (f. 39/45) e apontando o apelante
como a pessoa com a qual efetuou o negócio da com-
pra da motocicleta (f. 91/92):

[...] que entregou ao acusado um total de dois mil e trezen-
tos reais em diversos depósitos; que primeiramente contatou
o acusado por telefone e depositou alguns valores na conta
indicada por ele; que posteriormente o procurou na agência
Yellou Car em Belo Horizonte, ocasião em que o mesmo rati-
ficou o negócio prometendo a entrega da moto mediante
mais um depósito; que o depoente efetuou o último depósi-
to e não recebeu a moto; que, depois que acionou a polícia,
o acusado o ressarciu apenas parcialmente, restando um
prejuízo de trezentos e oitenta reais ao declarante; que o
acusado se identificou como vendedor da loja e, inclusive, o
encaminhou ao gerente Marcone [...].

Vê-se, portanto, que as declarações da vítima são
confirmadas pelo próprio apelante, não obstante o teor
de suas declarações prestadas em juízo, mormente quan-
do até firma acordo com ela para restituir os valores
indevida e ilicitamente recebidos.

Nessa vertente, ressalto os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci quanto à tipificação da con-
duta do agente, no delito noticiado na denúncia:

[...] Análise do núcleo do tipo: a conduta é sempre compos-
ta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém
em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito
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em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora
com o agente sem perceber que está se despojando de seus
pertencentes. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter
significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a
obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a víti-
ma permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozi-
nha [...] (Código Penal comentado, 7. ed. revista, atualizada
e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007,
p. 729).

É o caso dos autos. O apelante induziu a vítima a
erro, prometendo a entrega de um bem, obtendo para si
vantagem alheia, através de depósitos bancários que a
vítima fazia em conta de terceiro, previamente destinada
a esse fim.

Insta ressaltar que, se fosse o caso em análise um
simples revés comercial, nada obstaculizaria que o
apelante procurasse a vítima e com ela desfizesse o con-
trato, o que não ocorreu, mormente quando o apelante,
pressionado pela vítima, que não recebia o bem prometi-
do, deliberadamente e com ímpeto próprio, a mantinha
em erro, alegando a superveniência de novas taxas e
despesas, para que fossem por ela desembolsados novos
valores em seu favor, estes que sempre eram depositados
na conta de terceiro, identificado para a vítima como
gerente da empresa Yellow Car.

A convicção da ocorrência do delito de estelionato
não se funda tão somente nas coesas e firmes palavras
da vítima, estas que nos delitos contra o patrimônio,
cometidos geralmente na clandestinidade, assumem
grande valor probatório. É de se observar o modus
operandi do autor, a perspicácia com a qual envolve a
vítima, passando a ligação para terceiros já previamente
orientados, que confirmam a validade do negócio con-
cretizado. Da mesma forma, a menção até de suposto
motorista fictício que, também em contato com a vítima,
afirma já estar com o veículo negociado em transporte
para entrega, são evidências claras do crime noticiado
na denúncia.

Certo é que o apelante somente procurou a vítima
para tentar ressarcir os valores indevidamente recebidos,
após os fatos terem sido por ela comunicados à autori-
dade policial. Por isso, não há que se falar em ausência
de dolo ou inexistência do crime. O ressarcimento de
parte do valor obtido ilicitamente, antes do recebimento
da denúncia, não afasta a tipicidade da conduta do
apelante, tampouco autoriza sua absolvição. Tão
somente enseja a redução da pena, na forma do art. 16
do Código Penal, circunstância observada quando da
prolação da sentença.

Portanto, se o apelante obteve para si vantagem
ilícita em prejuízo alheio, até porque o dinheiro recebido
não foi totalmente restituído, induzindo e mantendo a
vítima em erro, mediante artifício fraudulento, resta
caracterizado o delito de estelionato previsto no art. 171
do Código Penal.

Também não merece amparo a tese apresentada
pela defesa acerca da ocorrência do arrependimento efi-
caz, previsto no art. 15 do Código Penal, uma vez que,
para o reconhecimento de tal hipótese, é necessário que
o delito não se consume, o que não ocorreu no caso pre-
sente, sendo certo que não foi o apelante quem resolveu
interferir para evitar a concretização do delito.

Da mesma forma, in casu, não prospera a hipótese
do crime privilegiado, previsto no § 1º do art. 171 do CP.
É que, não obstante o apelante ser primário, não vejo
que o valor do prejuízo com o qual arcou a vítima seja
irrisório ou diminuto. Conforme bem assinalado no
douto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (f.
194/200), o prejuízo causado à vítima, no importe de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais), é superior ao salário-
mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais), parâmetro que adoto para a
verificação da possibilidade de aplicação do diploma
supramencionado.

Contudo, tenho que o Magistrado primevo não
agiu com o costumeiro acerto quando da análise das cir-
cunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, fato que exacerbou exageradamente a pena-base
aplicada.

Não vejo que as circunstâncias judiciais sejam des-
favoráveis, como assinalado na análise feita pelo
Magistrado primevo, tampouco que elas tivessem o
condão de elevar a pena-base à metade do quantum
máximo admitido para o delito, até porque, in casu, vis-
lumbro não serem favoráveis apenas as consequências
do delito, razão pela qual a dosimetria da pena deve ser
refeita, data venia.

Da mesma forma, a pena de multa deve ser fixada
na forma do art. 60 do CP, em razão da situação
econômica do réu. Se na sentença hostilizada o dia-
multa foi fixado no mínimo legal, é certo que, em razão
da proporcionalidade que deve ser verificada na fixação
da reprimenda, a pena de multa também deve tender
para esse patamar.

Passo então à fixação da pena.
Atento ao prescrito nos arts. 59 e 68 do Código

Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais e à
dosimetria da pena, observando o critério trifásico de
fixação:

a) a culpabilidade não ultrapassa os limites do
próprio delito, não havendo elementos nos autos que
possam torná-la desfavorável, ante a ausência de maior
frustração em razão do que se esperava da autodetermi-
nação do agente;

b) o apelante é primário, uma vez que não se vê na
CAC de f. 58/59 que ele tenha condenação anterior à
data dos fatos narrados na inicial, com sentença transi-
tada em julgado, tampouco que tenha sido condenado
com sentença transitada em julgado durante a instrução
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do presente feito, por delito praticado anteriormente
àquele narrado na inicial acusatória;

c) não há elementos nos autos que possam dar
suporte à análise da conduta social do apelante, que
deve ser examinada em razão do desempenho do agente
na sociedade, na família, no trabalho, na religião, no
grupo comunitário, circunstâncias essas que darão
suporte à averiguação se o delito é consequência de má
educação ou se revela, de fato, sua propensão ao
desvalor social;

d) inexistentes nos autos informações que caracteri-
zem sua personalidade, uma vez ausentes elementos que
possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a pre-
sença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo
de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas
habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essen-
ciais à análise da presente circunstância;

e) as circunstâncias do delito também são próprias
do tipo, visto que o fato narrado na peça acusatória não
possui singularidade residual;

f) as consequências extrapolam um pouco a con-
duta típica, uma vez que o valor ilicitamente obtido pelo
apelante não foi totalmente ressarcido à vítima, tratan-
do-se de quantia relevante para um cidadão comum,
que tentava adquirir um veículo popular em várias parce-
las;

g) também os motivos de agir do agente não se
apresentam mais reprováveis que aqueles normais à
própria espécie delitiva, não lhe devendo ser considera-
dos desfavoráveis;

h) por fim, quanto à contribuição da vítima, não se
vê dos autos que tenha ela facilitado ou contribuído para
o fato delituoso.

Ante a análise das circunstâncias judiciais não
totalmente favoráveis ao apelante, fixo a pena-base
acima do mínimo legal, qual seja 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há atenu-
antes ou agravantes. Reduzo a pena em 1/3 (um terço),
em razão da previsão inserta no art. 16 do CP, finalizan-
do a pena, ante a inocorrência de causas de aumento,
em 01 (um) ano de reclusão, para cumprimento em
regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, c, do CP, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa
no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, feitas as devidas correções e
atualizações.

Mantenho a substituição da pena privativa de liber-
dade por uma restritiva de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, nos termos da Lei 9.714/98, pelo tempo de
condenação, ficando as condições a serem impostas a
critério do Juízo da Execução.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos
consta, dou parcial provimento ao recurso para diminuir
a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão,

para cumprimento no regime inicial aberto, e pagamen-
to de 10 (dez) dias-multa, com o valor do dia-multa à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à época dos fatos, com as atualizações devidas, man-
tendo a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito. Mantenho, ainda, a sentença de
f. 134/145 nos demais termos.

Custas, como de lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MÁRCIA MILANEZ e EDUARDO BRUM.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Crime de trânsito - Homicídio culposo na direção
de veículo automotor - Imprudência - Autoria -

Materialidade - Prova - Condenação - Embriaguez
ao volante - Causa de aumento de pena -

Exclusão - Lei nova - Aplicação da lei mais bené-
fica - Pena privativa de liberdade - Substituição -

Pena restritiva de direitos

Ementa: Apelação. Acidente de trânsito. Homicídio cul-
poso. Absolvição. Impossibilidade. Conduta culposa ca-
racterizada. Majorante. Decote. Novatio legis in melius.
Penas restritivas de direitos. Aplicação. Possibilidade.

- Restando comprovado, pelas provas coligidas, que o
réu foi imprudente ao imprimir em seu veículo velocidade
superior à permitida na via em que trafegava, desobe-
decendo às regras de trânsito, acarretando por sua
imprudência uma colisão e, por consequência, o faleci-
mento de duas pessoas, a sua condenação por homicí-
dio culposo apresenta-se imperiosa. 

- Inaplicável a majorante esculpida no inciso V do pará-
grafo único do art. 302, CTB, uma vez que a novel Lei
11.705/08 a revogou, ensejando, portanto, uma nova-
tio legis in melius, que deve ser aplicada imediatamente,
a teor do art. 2º do Diploma Penal Brasileiro.

- Preenchidos pelo réu os requisitos subjetivos e objetivos
do art. 44, CP, substituída deve ser a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.      

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00337722..0088..003322001188-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee LLaaggooaa ddaa PPrraattaa - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, 22ºº)) MMáárrcciioo AAnnttôônniioo
FFeerrrreeiirraa JJúúnniioorr - AAppeellaaddooss:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo
ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, MMáárrcciioo AAnnttôônniioo FFeerrrreeiirraa JJúúnniioorr -
RReellaattoorr:: DDEESS.. VVIIEEIIRRAA DDEE BBRRIITTOO 
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AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA, PREJUDICADO O
RECURSO MINISTERIAL. 

Belo Horizonte, 2 de abril de 2009. - Vieira de Brito
- Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. VIEIRA DE BRITO - Márcio Antônio Ferreira
Júnior foi denunciado pelo Parquet às f. 02/04, como
incurso nas penas do art. 302, parágrafo único, incisos I
e V (por duas vezes), da Lei 9.503/97. 

Quanto aos fatos, narra a denúncia que 

[...] no dia 17 de fevereiro de 2008, por volta das
22h45min, na Avenida Antônio Luciano Pereira Filho, mais
conhecida como Avenida do Contorno, Bairro Cel. Luciano,
nesta cidade de Lagoa da Prata, o ora denunciado Márcio
Antônio Ferreira Júnior, na direção imprudente e negligente
de veículo automotor, deu causa à morte de Alone Ferreira
Miranda e Maira de Ávila Misael [...]. 

Processado, encerrada a instrução, foi a denúncia
julgada procedente (f.178/183), para condenar o acu-
sado à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezes-
sete) dias de detenção, em regime semi-aberto, ficando
proibido de dirigir veículo automotor pelo mesmo período. 

Inconformada, apelou a defesa às f. 201/210,
requerendo, em síntese, a absolvição do acusado, ale-
gando insuficiência de prova incriminatória.
Ultrapassada a tese absolutória, pleiteou a redução da
pena-base, o decote da majorante do inciso V do pará-
grafo único do art. 302 do CTB e, consequentemente, a
substituição da pena corporal por penas restritivas de
direitos. 

O Parquet apelou às f. 221/227, objetivando, em
resumo, a exasperação da pena privativa de liberdade e
a modificação do regime prisional. 

Contrarrazões apresentadas, as partes pugnaram
pelo conhecimento e desprovimento do recurso adverso
(f. 215/220 e f. 253/262). 

Instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial, em
parecer da lavra do Dr. Antônio Sérgio Tonet, opinou
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial
provimento do recurso ministerial (f. 231/244). 

Em síntese, é o relatório. 
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos

de sua admissibilidade, conheço dos recursos. 
Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislum-

brando qualquer irregularidade na prestação jurisdi-
cional, passo ao exame do mérito. 

I - Do recurso da defesa. 

Em que pese a laboriosa argumentação da douta
defesa, tenho que o pleito absolutório formulado em
favor do acusado não pode ser acolhido, haja vista que
sua condenação encontra amplo respaldo na prova dos
autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua culpa-
bilidade pelo evento danoso que ceifou a vida das víti-
mas Alone Ferreira Miranda e Maira de Ávila Misael. 

O acusado, em juízo, disse que acredita que a
ocorrência do fatídico acidente narrado na peça de
intróito se deu por causa de areia existente na pista. 

O laudo pericial de f. 106/116 não fora conclusi-
vo, todavia, ainda assim, após examinar as demais
provas postadas aos autos, não me resta dúvida de que
o ora apelante não observou o dever de cuidado objeti-
vo - imprudência -, ao conduzir seu veículo automotor
em velocidade excessiva. 

Sabrina Aparecida Brasil de Paula, passageira do
veículo acidentado, perante a autoridade judicial, teceu
os seguintes comentários, in verbis: 

[...] Márcio conduziu o veículo em velocidade normal; que
somente depois que Márcio abasteceu o carro e seguiu em
direção à Avenida do Contorno, é que ele passou a imprimir
velocidade alta; que Márcio não atendia aos pedidos de
parada nem de diminuição de velocidade, também não
indagou das pessoas se queriam descer [...] (f. 189).  

No mesmo sentido foram as declarações de Bruna
Carolina Matos Barbosa. Confira-se: 

[...] que somente depois do réu ter abastecido o carro é que
ele passou a imprimir uma velocidade superior [...] (f. 190). 

Das fotos integrantes do laudo pericial, afere-se
que o veículo conduzido pelo réu ficou bastante danifi-
cado, o que denota que, no momento do acidente, trafe-
gava em velocidade elevada. 

A meu ver, o conjunto probatório é contundente em
apontar a culpa do réu pelo sinistro, visto que, ao
empreender em seu veículo velocidade incompatível com
a via na qual trafegava, deixou incontroverso que não
observou o dever objetivo de cuidado que lhe era exigi-
do, consistente em conduzir seu veículo de forma pru-
dente e perita. 

Na lição de Mirabete, tem-se conceituado o crime
culposo como 

a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resulta-
do antijurídico não querido, mas previsível, e excepcional-
mente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. 

Logo, para a caracterização do delito culposo, é
necessária a conjugação dos seguintes elementos: 

a) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; 

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado
(negligência, imprudência ou imperícia); 
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c) resultado lesivo não desejado, tampouco
assumido, pelo agente; 

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente,
que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resul-
tado lesivo dela advindo; 

e) previsibilidade; 
f) tipicidade. 
No caso em apreço, estão presentes todos estes

elementos, tendo havido a violação da norma objetiva
de cuidado estatuída no art. 28 da Lei 9.503/97, que
preconiza: 

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispen-
sáveis à segurança do trânsito.

Portanto, a culpa do apelante consistiu na ausência
de adoção das cautelas exigíveis, já que, agindo de
forma imprudente, não conseguiu manter o controle do
veículo, dando causa, por conseguinte, ao evento cons-
tante da peça de intróito. 

Assim, verifica-se que o comportamento do senten-
ciado se subsume aos elementos que integram o tipo
penal previsto no art. 302 da Lei 9.503/97, sendo que a
inobservância do dever objetivo de cuidado, no caso em
comento, foi a imprudência. 

Dessarte, torna-se impossível a absolvição do
apelante, já que a sua imprudência foi fator determi-
nante da ocorrência do malfadado acidente e, por via de
consequência, do resultado morte, revelando-se acerta-
do o juízo condenatório esposado na decisão proferida
na instância primeva. 

Noutro giro, pugnou a combativa defesa pelo
decote da causa de aumento de pena, delineada no
inciso V do parágrafo único do art. 302, CTB. 

Acerca da referida majorante, penso que a men-
cionada causa de aumento de pena não pode sobreviver
na hipótese dos autos, em razão de a novel Lei
11.705/08 tê-la revogado. 

Logo, não me resta dúvida de que estamos frente a
uma novatio legis in melius, em que deve ser aplicada a
figura do parágrafo único do art. 2º do CP, que preesta-
belece que a lei posterior que beneficiar o acusado deve
retroagir para ser aplicada às situações anteriores
cometidas sob a égide da lei revogada. 

De tal sorte, com fundamento no § 2º do art. 654
do CPP, decoto a majorante do inciso V do parágrafo
único do art. 302, CTB. 

Embora se afigure correto o juízo de culpabilidade
firmado pelo preclaro Magistrado singular, em face da
exclusão da majorante acima referida, a reprimenda
aplicada ao denunciado merece sofrer pequenos ajustes,
que devem ser feitos a partir da terceira fase de apli-
cação da pena. 

Neste oportuno, em sendo dois os delitos perpetra-
dos pelo acusado, em sendo idênticas as penas apli-

cadas, farei a reestruturação de apenas uma delas,
sendo o resultado alcançado inerente a cada uma de
forma individualizada. 

Assim, na terceira fase de aplicação da pena, pre-
sente a majorante do inciso I do parágrafo único do art.
302, CTB, majoro a reprimenda no importe de 1/3 (um
terço), para concretizá-la em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de detenção. 

Aplicando-se a regra do concurso formal, aplico
uma das penas, visto que idênticas, acrescida de 1/6 (um
sexto), para estabelecê-la em 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de detenção. Fica o réu proibido
de obter a permissão para dirigir pelo mesmo tempo da
pena privativa de liberdade. 

Nos termos do art. 33, CP, fixo-lhe o regime pri-
sional aberto. 

Atendendo o réu aos requisitos objetivos e subje-
tivos exigidos pelo art. 44, CP, substituo a pena privativa
de liberdade que lhe foi infligida por duas penas restriti-
vas de direitos, no caso, prestação de serviços à comu-
nidade, com mesma duração da pena substituída, e limi-
tação de fim de semana. 

O local da prestação de serviços será designado
pelo juízo da execução. 

Em face do acima posto, dou por prejudicado o
recurso ministerial. 

Mediante tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso defensivo e, por consequência, dou
por prejudicado o recurso ministerial. 

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RENATO MARTINS JACOB e BEATRIZ PI-
NHEIRO CAIRES. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DA DEFESA, PREJUDICADO O RECURSO
MINISTERIAL. 

. . .

Violência doméstica e familiar contra a mulher -
Lei Maria da Penha - Nulidade da audiência de
instrução e julgamento - Conversão em audiên-
cia para oitiva da vítima - Renúncia à represen-

tação - Possibilidade - Não recebimento da
denúncia - Arquivamento 

dos autos - Decisão - Validade

Ementa: Recurso em sentido estrito. Lei Maria da Penha.
Retratação da vítima. Previsão legal. Reforma da decisão
que determinou o arquivamento do processo.
Impossibilidade. 
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- Retratando-se a vítima dentro dos trâmites legais,
impossível acolher o pleito ministerial, visto que a
decisão de arquivamento do processo se encontra em
conformidade com o rito processual previsto na Lei Maria
da Penha. 

Desprovimento ao recurso que se impõe. 

RREECCUURRSSOO EEMM SSEENNTTIIDDOO EESSTTRRIITTOO NN°°
11..00226611..0077..004488003388-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee FFoorrmmiiggaa -
RReeccoorrrreennttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss
- RReeccoorrrriiddoo:: MMaarrcceelloo BBrreeddaa ddee MMeelloo - RReellaattoorr:: DDEESS..
AANNTTÔÔNNIIOO CCAARRLLOOSS CCRRUUVVIINNEELL 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O
RECURSO. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2009. - Antônio
Carlos Cruvinel - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Presentes os
pressupostos para a sua admissibilidade, conhece-se do
recurso. 

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Representante do Órgão Ministerial contra decisão
de f. 17/18, que determinou o arquivamento do proces-
so movido em desfavor do recorrido, pela prática dos
delitos descritos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código
Penal, na forma da Lei 11.340/2006, em razão da
retratação manifestada pela vítima. 

Nas razões de f. 03/07, sustenta-se, que “[...] em
nenhum momento as vítimas manifestaram interesse em
se retratar antes do oferecimento da denúncia. Assim,
incabível a designação de audiência nos termos do art.
16 da Lei 11.340. Destarte, já tendo a denúncia sido
recebida, não mais era cabível a renúncia (retratação) da
representação [...]”, pugnando pela determinação do
prosseguimento do feito. 

Exsurge dos autos que o recorrido fora denunciado
como incurso na sanção dos arts. 147 e 129, § 9º, do
Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. 

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o
MM. Juiz a quo tenha recebido a denúncia, o fez sem
observar o disposto no art. 16 da Lei Maria da Penha, in
verbis: 

Nas ações penais públicas condicionadas à representação
da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renún-
cia à representação perante o juiz, em audiência especial-

mente designada com a finalidade, antes do recebimento da
denúncia e ouvido o Ministério Público.

Diante disso, na audiência de instrução e julga-
mento, visando evitar a nulidade do feito, determinou

a nulidade de todos os atos processuais praticados até a pre-
sente data mormente o recebimento da denúncia, conver-
tendo a presente audiência na audiência do artigo 16 da
mencionada lei. Sendo assim, homologo a desistência de
representação das vítimas, determinando o arquivamento
provisório do feito [...] (f. 17). 

Pelo que se vê, a retratação da vítima se deu den-
tro dos trâmites legais, não havendo condições para o
acolhimento do pleito da ilustre Representante do
Parquet. 

Ademais, há de se considerar, da simples leitura do
art. 41 da Lei Maria da Penha percebe-se, que não foi a
intenção do legislador impedir a retratação da vítima. 

Nesse sentido, tem-se manifestado a doutrina. 
Leciona Damásio Evangelista de Jesus: 

A Lei n. 11.340/2006, no que se refere à ofensa à incolu-
midade física e à saúde da mulher quando provocada no
ambiente doméstico ou familiar, a qual configura um tipo
qualificado (§ 9º do art. 129), não teve a intenção de alte-
rar o princípio do art. 88 da Lei n. 9.099/95 (Lei dos
Juizados Especiais Criminais), de que a ação penal por crime
de lesão corporal leve é pública condicionada à represen-
tação (Da exigência de representação da ação penal públi-
ca por crime de lesão corporal resultante de violência
doméstica e familiar contra mulher - Revista Magister de
Direito Penal e Processual Penal nº 13 - Ano 03 - p. 87/89 -
Porto Alegre). 

Igualmente vem se postando a jurisprudência deste
Tribunal: 

Recurso em sentido estrito - Lesões corporais leves em con-
texto de violência doméstica - Denúncia rejeitada - Preliminar
de nulidade da audiência na qual a vítima confirmou sua
retratação anterior - Inexistência de vício - Inteligência dos
arts. 565 e 572 do CPP - Diligência designada com lastro no
art. 16 da Lei nº 11.340/06 - Mérito - Recebimento tácito da
denúncia - Inocorrência - Delito referente a ação penal
pública condicionada à representação - Art. 41 da Lei Maria
da Penha que não alterou a natureza da ação penal por
crime de lesão corporal leve, visando apenas afastar os insti-
tutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais e não
reduzir a autonomia da vontade da ofendida - Precedentes
desta Corte - Recurso conhecido e desprovido, com a
rejeição da preliminar argüida. (RSE n° 1.0024.06.256037-
0/001 - Comarca de Belo Horizonte. Relatora Exm.ª Sr.ª
Des.ª Márcia Milanez.) 

Em atendimento ao princípio da intervenção míni-
ma, não seria plausível ampliar a intervenção estatal no
ambiente familiar, impedindo nesses casos a retratação
da vítima, visto que implicaria violação aos direitos à
liberdade e privacidade. 
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Finalmente, deve ser ressaltado que é de ser
aplicável ao caso de lesões corporais leves no âmbito
familiar o art. 16 da Lei Maria da Penha. 

A decisão de não recebimento da denúncia encon-
tra-se em conformidade com o rito processual previsto
na Lei Maria da Penha. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso mi-
nisterial, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO ARMAN-
DO DOS ANJOS. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO. 

. . .

DES. PAULO CÉZAR DIAS - O Ministério Público
ofereceu denúncia contra Adriano Rodrigues dos Santos,
Sulivan Gil de Souza, Cláudio Afonso Pereira Rodrigues,
Tiago Teodoro França, Paulo Sérgio Saldanha e José
Paulo de Oliveira como incursos nas sanções do art.
121, § 2º, inciso I, duas vezes o inciso III e o inciso IV, do
CP. Houve desmembramento do feito com relação a
Sulivan Gil de Souza, Tiago Teodoro França e Adriano
Rodrigues dos Santos. Após o devido processo legal,
Sulivan Gil de Souza foi condenado a 12 (doze) anos de
reclusão, regime fechado, e Tiago Teodoro França foi
condenado a 13 (treze) anos de reclusão, regime fechado. 

O apelante, razões de f. 988/1003, sustenta a
nulidade do Júri, pois a “vedação de se conseguir a
separação dos processos através do procedimento novo
trouxe prejuízo à defesa do apelante Tiago Teodoro
França, porque, conforme se disse, pretendia a sepa-
ração dos julgamentos para que fosse julgado sozinho,
tendo em vista a complexidade do feito, além de ter divi-
dido o tempo para os debates orais, teve que se defen-
der também da tese apresentada pelo patrono do outro
acuado, e, ao final, foi condenado; tudo isso ofendeu o
princípio da irretroatividade da Lei Penal (e processual
penal) mais gravosa, nos termos do que prevê o art. 5º,
XL, CF e art. 2º do CP, gerando, por conseguinte, prejuí-
zos à defesa ampla, cânon também expresso no art. 5º,
XXXVIII, a, da CR”. Sustenta ainda a nulidade por ofensa
ao princípio da ampla defesa, uma vez que “o apelante
apresentou durante toda a fase de instrução do proces-
so, seja no juízo sumariante, seja no plenário do júri, ver-
são manifestamente antagônica daquela prestada pelo
co-acusado Sulivan Gil, também julgado naquela assen-
tada”. Aduz ainda a nulidade por ofensa ao princípio
acusatório, pois “o eminente Juiz-Presidente daquele e.
Tribunal do Júri, em cumprimento da formalidade pre-
vista no parágrafo único do art. 472 Código de Processo
Penal (NR dada pela Lei 11.689/08) [...]”, “[...] exerceu
função estranha ao ofício jurisdicional, deixando de lado
o apego de observância das garantias constitucionais
dos acusados (função genuína do juiz), e passou a ocu-
par a tribuna da acusação”. Por fim, sustenta a redução
da pena privativa de liberdade para o mínimo legal. 

Contrarrazões do Ministério Público às f.
1.005/1.013 rebatendo os argumentos da defesa e
pedindo seja o recurso desprovido. 

Em seu parecer de f. 1.031/1.034, o Procurador
de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recur-
so, dele conheço. 

I) Preliminares. 
Quanto ao pedido de nulidade por não aplicação

do procedimento anterior à Lei nº 11.689/08, razão
alguma assiste ao recorrente. 

Conforme claramente determina o art. 2º do
Código de Processo Penal, “A lei processual penal

Homicídio qualificado - Tribunal do Júri -
Julgamento posterior à Lei nº 11.689/08 -

Procedimento novo - Aplicabilidade - Nulidade -
Não ocorrência

Ementa: Júri. Homicídio qualificado. Julgamento poste-
rior à Lei nº 11.689/08. Procedimento novo. Aplicabi-
lidade. 

- Conforme determina o art. 2º do Código de Processo
Penal, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior. Não há que se falar em nulidade
no processo penal quando não comprovado qualquer
prejuízo para a defesa ou acusação. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0088..007744114455-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: TTiiaaggoo TTeeooddoorroo
FFrraannççaa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - CCoorrrrééuu:: SSuulliivvaann GGiill ddee SSoouuzzaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
PPAAUULLOO CCÉÉZZAARR DDIIAASS 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMI-
NARES E PROVER EM PARTE O RECURSO. 

Belo Horizonte, 2 de junho de 2009. - Paulo Cézar
Dias - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, o Dr.
Leonardo Avelar Guimarães. 
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aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior”. 

A exceção estaria nas normas de conteúdo misto,
ou seja, aquelas que contenham disposições de Direito
Penal e de Direito Processual Penal, onde deverá prevale-
cer o conteúdo normativo das primeiras. 

Ao tratar das leis processuais no tempo, mais
especificamente das modificações trazidas pela Lei
11.689/08, que revogou expressamente o protesto por
novo Júri, Eugêncio Pacelli de Oliveira, mais uma vez
com maestria, ensina que: 

A irretroatividade da lei penal tem fundamentação absoluta-
mente distinta daquela atinente à legislação processual
penal. Na primeira (lei penal), parte-se da idéia de que o
agente do crime, ao praticar a infração, possa avaliar as
conseqüências de sua ação no campo jurídico, de tal
maneira que a pena, eventualmente aplicada a ele, possa
ser entendida como o custo correspondente ao benefício
alcançado (ou tentado). De todo modo, já que a lei presume
o conhecimento dela (consciência da ilicitude), há de pre-
sumir que a pena se encontre também nas cogitações do
autor do fato delituoso. Por isso, uma vez praticado o crime,
não se pode alterar a punição. 
O mesmo não ocorre, porém, em relação ao procedimento
criminal. As garantias individuais dizem respeito ao direito de
participação e ao direito a uma decisão que seja fruto de
amplo conhecimento judicial, por autoridade materialmente
competente e por meio de procedimento adequado à apu-
ração dos fatos. Mudanças de prazos recursais, por exemplo,
ainda que para diminuí-los, não afetam direitos subjetivos;
modificam apenas garantias processuais, aceitáveis se e
quando válida, em tese, a modificação legislativa em face do
texto constitucional. O tempo do crime não pode determinar
maiores ou menores proveitos procedimentais ao respectivo
agente. O novo procedimento, se constitucional, deve ser
aplicável a qualquer autor, respeitando apenas as regras ati-
nentes a cada ato processual (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de processo penal. 11. ed., Editora Lumen Juris, p.
17/10). 

No caso dos autos, como se vê, não se trata de
norma de conteúdo misto, e o ato realizou-se após a
entrada em vigor da Lei 11.689/08, não havendo qual-
quer irregularidade no procedimento adotado pelo MM.
Juiz primevo. 

Assim, rejeito a preliminar. 
Também não lhe assiste razão quanto à tese das

defesas conflitantes. 
Conforme facilmente se comprova da simples leitu-

ra dos autos, não há qualquer conflito entre as teses
apresentadas. 

Na verdade, o corréu Sulivan Gil de Souza, ao ser
questionado acerca da autoria do delito, informa que
Tiago no momento do crime estava desorientado, uma
vez que nunca tinha presenciado fato semelhante, salien-
tando que os autores foram José Paulo, Adriano de
Souza, Cláudio Afonso e também ele. 

Que Tiago não tem muita participação; que na hora ele
estava desorientado porque nunca viu; [...] Que o depoente

deu um soco na vítima e ela desmaiou e as pessoas
aproveitaram que na hora que deu o soco é que começou o
desembolo, desembolo é geral, desembolar o que está
pegando;[...] Que quem mais bateu na vítima foi José Paulo,
Adriano de Souza e Cláudio Afonso; que foram eles que
dependuraram a vítima; que os dois levantaram ele e o
Adriano que estava em cima da rede segurou a corda e
amarrou (f. 941/943). 

O recorrente, por sua vez, não nega seu envolvi-
mento no ocorrido, afirmando que não bateu na vítima,
mas segurou seu pé. 

“Que, se o depoente não segurasse o pé da vítima,
iria morrer; que o depoente segurou o pé da vítima e
soltou e eles falaram que se não segurasse iria morrer”
(f. 944/945). 

Ora, como se vê, não há teses de defesa confli-
tantes, não acarretando qualquer prejuízo para o recor-
rente as afirmações feitas pelo corréu Sulivan, motivo por
que rejeito também essa preliminar.

Quanto à terceira e última preliminar, mais uma
vez razão alguma assiste ao apelante. 

O Código de Processo Penal ao tratar das nuli-
dades estabelece em seu art. 563 que:

“Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 

Como muito bem tratado por Eugênio Pacelli:

Toda matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à
luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tare-
fas atribuídas aos atos e formas processuais e\ou procedi-
mentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das
formas, tradução do antigo pás de nullité sans grief, segun-
do o qual para o reconhecimento e declaração de nulidade
de ato processual haverá de ser aferida a sua capacidade
para a produção de prejuízos aos interesses das partes e\ou
ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP) (OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 11. ed. Belo
Horizonte: Ed. Del Rey, p.693). 

O relatório de f. 936 em nada interferiu no julga-
mento, não trazendo qualquer nulidade ao processo,
não tendo o Juiz primevo em momento algum assumido
a qualidade de acusador ou perdido sua imparcialidade
como quer fazer crer a defesa. Não há qualquer indício
de que o juiz tenha influenciado na decisão dos jurados. 

Assim, mais uma vez, por não visualizar qualquer
prejuízo para a defesa, afasto a preliminar. 

No mérito, não há dúvida acerca da autoria e da
materialidade do delito, tendo os jurados decidido, a
meu ver, acertadamente ao condenar o apelante. 

A materialidade do delito encontra-se devidamente
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante
delito de f. 06/32 e auto de corpo de delito - laudo de
necropsia f. 194/215.

A autoria por sua vez também restou provada, visto
que ficou demonstrado que o acusado teve participação
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na morte da vítima, tendo inclusive ajudado a suspendê-
la após a agressão. 

A decisão dos jurados possui fundamento nas
provas dos autos, e, como é sabido, os veredictos popu-
lares, por imposição constitucional, são soberanos,
somente podendo ser desconstituídos quando aviltantes
à prova relativa ao fato criminoso, não sendo esse o
caso dos autos. 

Penso, porém, que a sentença merece um pequeno
reparo no que diz respeito à pena aplicada. 

Após a análise das circunstâncias judiciais, penso
que a pena-base não poderá ficar além do mínimo legal,
devendo ser reduzida para 12 (doze) anos de reclusão.
Em um segundo momento, reconheço a atenuante da
menoridade, mas mantenho a pena no mesmo patamar,
uma vez que não poderá ficar aquém de seu mínimo,
conforme determina a Súmula 231 do STJ. 

A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, uma vez que ausentes causas de aumento
e diminuição, concretizo a pena privativa de liberdade
em 12 (doze) anos de reclusão, regime inicialmente
fechado. 

Por tais fundamentos, rejeito as preliminares e dou
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena priva-
tiva de liberdade, concretizando-a em 12 (doze) anos de
reclusão regime inicialmente fechado.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De
acordo. 

DES. FORTUNA GRION - De acordo. 

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE,
REJEITADAS PRELIMINARES.

. . .

- A quantidade de droga apreendida e a informação dos
vizinhos de que a casa se destinava ao comércio da
droga afastam o destino do próprio uso pelo réu. 

Preliminar rejeitada. 

Negado provimento aos recursos. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00222233..0088..224433550000-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) GGuuii MMaaddssoonn
LLooppeess,, 22ºº)) FFaabbiiaannoo ddooss SSaannttooss - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª
JJAANNEE SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

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 con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM NÃO PROVER OS
RECURSOS. 

Belo Horizonte, 3 de abril de 2009. - Jane Silva -
Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª JANE SILVA - Temos dois recursos. 
O primeiro foi interposto por Gui Madson Lopes,

inconformado com a sentença que o condenou a cinco
anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fecha-
do, e ao pagamento de quinhentos e setenta dias-multa,
o valor da unidade no mínimo legal, e a três anos e sete
meses de reclusão, em regime fechado, e setecentos
dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo, por ter
sido considerado respectivamente incurso nas penas dos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
recurso, arguindo, preliminarmente, a existência de vício
sobre a prova derivada da apreensão policial realizada
sem mandado de busca e apreensão. No mérito,
requereu a absolvição por ausência de provas da auto-
ria, alternativamente, a devolução dos bens apreendidos. 

O segundo apelo foi aviado por Fabiano dos
Santos, o qual, inconformado com a sentença que o con-
denou a quatro anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e a quatrocentos dias-multa, fixado o valor da
unidade no mínimo legal, e a três anos de reclusão, em
regime fechado, e setecentos dias-multa, valor da
unidade no mínimo legal, por ter sido considerado,
respectivamente, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 da Lei
11.343/2006, interpôs o presente recurso, pretendendo
a desclassificação do tráfico para o delito de uso de dro-
gas e a absolvição do crime de associação para o tráfico.

Contrarrazões ministeriais, às f. 215/228, pelo não
provimento dos apelos. 

Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Invasão
de domicílio - Não ocorrência - Autoria -

Materialidade - Prova - Desclassificação do
crime - Uso próprio - Impossibilidade

Ementa: Penal. Apelação. Tráfico de drogas. Invasão de
domicílio. Estado de flagrância. Desclassificação.
Preliminar rejeitada, negado provimento aos recursos. 

- Preso o réu cometendo a infração penal, que por sua
vez é de natureza permanente, tráfico de drogas, não
constitui ilegalidade o ingresso dos policiais em sua
residência, ainda que sem mandado de busca e apreen-
são. (Inteligência do art. 5º, XI, da Constituição da
República.) 
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Quanto aos fatos, narram os autos que, no dia 9
de janeiro de 2008, por volta das 22h, na Rua
Anhanguera, 991, bairro Jardim Candidés, Comarca de
Divinópolis, policiais militares surpreenderam os réus Gui
Madson Lopes, Fabrício Ribeiro Rosa, Agnaldo Pereira
Neves e Fabiano dos Santos vendendo e guardando,
para fins de mercancia, 15,8 g de crack.

Consta dos autos que a Polícia Militar, após rece-
ber inúmeras informações anônimas dando conta de que
os réus desenvolviam comércio de drogas, diligenciou
até o local e abordou Aguinaldo no exato momento em
que efetuava a venda da droga ao usuário Cleyton. Ao
perceberem a chegada da Polícia, os réus dispensaram a
droga pela janela do banheiro, sendo sessenta e três
pedras de crack aptas ao pronto consumo. Dado o esta-
do de flagrância, os policiais realizaram busca na casa,
apreendendo diversos objetos provenientes do comércio
da droga e uma munição calibre 38. 

A denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de
2008, e a sentença foi publicada em mãos do escrivão
no dia 7 de maio de 2008. 

O feito transcorreu nos termos da sentença, que
ora adoto, tendo sido os réus dela pessoalmente intima-
dos (f. 199/200). 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provi-
mento de ambos os recursos. 

Conheço dos recursos, porque previstos em lei,
cabíveis, adequados, e os recorrentes têm interesse
recursal, bem como por verificar que se encontram pre-
sentes os requisitos indispensáveis aos seus processa-
mentos. 

Preliminar arguida por Gui Madson Lopes (1º) de
vício na prova colhida sem mandado de busca e apreen-
são. 

Embora a defesa de Gui Madson Lopes não tenha
suscitado expressamente a pretensão de análise da vali-
dade da prova colhida por meio da apreensão policial
em forma de preliminar, tratarei da questão nesse
momento, uma vez que o reconhecimento de um even-
tual vício nesse meio de prova ocasionaria a declaração
de nulidade do procedimento em matéria preliminar. 

Conforme exsurge dos autos, os policiais militares
receberam informação anônima de que, na rua
Anhanguera, 991, bairro Jardim Candidés, Comarca de
Divinópolis, estava ocorrendo o comércio ilícito de
droga; com a finalidade de apurar a informação, os poli-
ciais dirigiram-se ao citado endereço e, lá chegando,
depararam com os réus vendendo droga a um usuário e
jogando pela janela do banheiro o restante da droga,
visto que perceberam a presença dos agentes do Estado. 

Diante do estado de flagrância, foi que os policiais
ingressaram na residência, ao que parece depois das
18h, sem mandado de busca e apreensão. 

Analisando os documentos acostados, vejo que
realmente a operação policial se desenvolveu sem man-
dado de busca e apreensão, contudo o crime pelo qual
foram os agentes presos trata, a princípio, de tráfico de
drogas, delito este permanente, que prolonga sua con-
sumação no tempo, portanto, enquanto detinham a
droga em depósito dentro de sua residência, estavam em
estado de flagrância, art. 302, I, do Código de Processo
Penal, cometendo a infração penal; logo, se em estado
de flagrância, poderiam ser presos, ainda que sem
ordem judicial. 

Agiram os policiais amparados pela exceção pre-
vista pelo próprio texto constitucional, art. 5º, XI, segun-
do o qual a casa é asilo inviolável do homem, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo, dentre outros, em caso de flagrante delito. 

A prova colhida, derivada dessa operação policial,
não é, pois, ilegal. 

Ademais, ela não é a única dos autos, as quais
serão analisadas no mérito deste recurso. 

Preliminar rejeitada. 
Quanto ao mérito. 
Recurso de Gui Madson Lopes (1º). 
Analisei atentamente as razões defensivas, as con-

trarrazões acusatórias, o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça e, atenta às provas dos autos, entendo que sua
pretensão não merece ser provida, pelos motivos que
passo a expor: 

Existência do crime provada pelo auto de apreen-
são, f. 24, e exame toxicológico definitivo, f. 115. 

Pretende a parte a absolvição por ausência de
provas da autoria delitiva, todavia os elementos coligidos
apontam em sentido inverso. 

Embora Gui tenha retificado seu interrogatório na
fase judicial, daí não derivando, por óbvio, qualquer pre-
sunção de que estivesse mentindo, as demais provas per-
mitem ligá-lo ao comércio clandestino da droga. 

Cleyton Carlos, pessoa que se encontrava no
momento da apreensão do lado de fora da casa com-
prando droga, afirmou, f. 112, corroborando a versão
por ele apresentada na Polícia, que estava acostumado
a adquirir droga na casa de Gui, que, inclusive, Gui
havia lhe prometido, no dia em que se efetuou a prisão,
que iria dar-lhe um DVD e ganharia também de Gui uma
pedra de crack.

Cleyton ainda afirmou que todos na vizinhança
sabiam que “a casa de Gui era ponto de venda de
droga”. 

O policial militar Jean Carlo Alves da Fonseca, f.
118, também frisou que já abordou Gui em datas ante-
riores, uma vez que contra ele há cotidianamente várias
informações ligando-o ao tráfico de drogas. 

Todos os corréus, inclusive os que foram absolvi-
dos, afirmaram que havia droga na casa, que todos
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eram usuários, exceto Gui, e que moravam em sua
residência. 

As diversas informações anônimas foram ratifi-
cadas pela apreensão de considerável quantidade de
droga na casa de Gui. 

É impossível acreditar que o recorrente não
soubesse do comércio clandestino em sua residência se
toda a vizinhança sabia que lá, rotineiramente, se vendia
droga, assim como nos parece demasiadamente fanta-
sioso pensar que Gui não traficasse droga mesmo diante
do depoimento de um usuário afirmando que ele havia
lhe prometido uma pedra de crack. O usuário ainda se
lembrou de salientar que a droga lhe seria dada em
“troco de nada não”. 

Ainda que acreditássemos na falácia, pedras de
crack sendo distribuídas gratuitamente na vizinhança, de
nada adiantaria para ilidir o crime, visto que, como é
cediço, a entrega gratuita da droga constitui, tal qual a
venda, o crime apenado pelo art. 33 da Lei
11.343/2006. 

Embora os comparsas se tenham apressado em
chamar para si a responsabilidade pela droga, os
demais elementos probatórios, aliados a todos os fortes
indícios, permitem a conclusão de ser a casa de Gui
Madson Lopes ponto organizado de venda de drogas,
tão organizado que, na maior parte das vezes, nem era
ele que, pessoalmente, realizava a venda. 

Os traficantes encontravam em sua residência
ponto seguro para desenvolver o comércio, uns prepa-
ravam a droga, outros vendiam, e ele comandava o
grupo, permitindo que sua casa fosse o ponto do comér-
cio ilícito. 

Não há, pois, que se questionar a existência ampla
de provas da autoria do delito. 

De igual maneira, resta induvidoso que a moto
apreendida na residência, assim como informado pelos
populares do local, destinava-se à traficância. Era meio
de disseminar com maior rapidez a droga sempre pre-
sente na casa, tanto que a vizinhança estava acostuma-
da com a constante movimentação no local. 

Quanto ao recurso de Fabiano dos Santos (2º). 
Da igual maneira, analisei atentamente as razões

recursais do segundo apelo e, comparando-as com as
provas dos autos, vejo que as pretensões não merecem
prosperar, pelo que passo a expor: 

Fabiano afirmou, f. 103, que trabalha em uma
fábrica de tijolos e ganha R$ 380,00 por mês e que,
mesmo assim, comprou, de uma única vez para seu
próprio consumo, sessenta e três pedras de crack pela
quantia de R$ 400,00 e que mora na rua. 

O celular que Gui havia passado para Fabiano
tocou na Polícia mais de uma vez, sendo que o inter-
locutor procurava por droga; Fabiano, segundo os cor-

réus, estava picotando a droga momentos antes de a
Polícia aparecer, que foi Fabiano quem jogou a droga
pela janela quando a Polícia apareceu. 

A quantidade excessiva de droga, aliada às infor-
mações de tráfico no local, denota que as sessenta e três
pedras de crack não se destinavam ao consumo exclusi-
vo pelo apelante, mesmo porque ele não poderia se dar
ao luxo de comprar, por si só, quantidade de droga cor-
respondente a valor superior a seu salário e ainda ofer-
tá-la gratuitamente a seus companheiros. 

Também o fato de o seu telefone ter tocado na
delegacia várias vezes, sendo procurado por usuários
para a venda de droga, denota que a droga apreendida
se destinava ao comércio, e não ao uso exclusivo. 

Não se exclui que o réu pudesse usar algumas
pedras da droga apreendida, mas aceitar que toda ela
se destinava a seu consumo exclusivo não encontra
amparo nos demais elementos coligidos. 

De igual maneira, pensamos estar provado o crime
do art. 35 da Lei 11.343/2006, isso porque a letra
expressa da regra jurídica citada incrimina a associação
para a prática reiterada ou não de ilícitos relativos às
drogas. A lei não exige que os crimes sejam praticados
com reiteração, mas que a associação seja estável e per-
manente. 

A estabilidade pode ser provada pelo fato de todos
se terem mudado para a casa de Gui, local em que a
mercancia era largamente efetuada; um “picotava” a
droga, o outro vendia. Ao serem presos, apressaram-se
em retirar, o máximo possível, a culpa do chefe,
aparentemente Gui, chamando para eles a responsabili-
dade da propriedade da droga. 

A divisão de tarefas é clara, e o animus de unirem-
se permanentemente para o tráfico também exsurge dos
elementos coligidos, pelos fundamentos já expostos. 

A pena privativa de liberdade foi adequadamente
fixada para os dois apelantes. A pena-base de ambos
distanciou-se um pouco do mínimo, devido à análise
desfavorável de algumas circunstâncias judiciais; as
atenuantes existentes foram aplicadas, salientando-se
que até mesmo indevidamente aplicadas em alguns
casos, uma vez que conduziram a pena para aquém do
mínimo, mas, ante a ausência de recurso do Ministério
Público, nada pode ser feito. 

O regime foi fixado no inicial fechado devido à
quantidade de pena imposta, análise das circunstâncias
judiciais e porque o crime foi praticado após a Lei
11.464/2.007. 

A substituição da pena por restritiva de direitos
também ficou obstada pela quantidade de pena e pela
vedação expressa da Lei 11.343/2006. 

Ante a condenação dos réus nas iras do crime de
associação permanente para o tráfico de drogas, cons-
tatamos que a aplicação da causa de diminuição de
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pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 também

não tem lugar, visto que o envolvimento constante na

atividade criminosa do tráfico pelos apelantes ficou

demonstrado nos autos. 

Posto isso, rejeito a preliminar e nego provimento aos

dois recursos, mantendo-se in totum a sentença guerreada.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e ANTÔNIO
ARMANDO DOS ANJOS. 

Súmula - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

. . .
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Conflito negativo de competência - Ação civil de
improbidade administrativa proposta pelo MP

contra servidores militares - Agressões físicas e
morais contra menor infrator no exercício da

função policial - Emenda 45/05 - Acréscimo de
jurisdição cível à Justiça Militar - Ações contra

atos disciplinares militares - Interpretação -
Desnecessidade de fracionamento da competên-
cia - Interpretação do art. 125, § 4º, in fine, da
CF/88. Precedentes do Supremo - Competência

da Justiça Comum do Estado

1. Conflito negativo suscitado para definir a competên-
cia - Justiça Estadual Comum ou Militar - para julga-
mento de agravo de instrumento tirado de ação civil por
improbidade administrativa proposta contra policiais mi-
litares pela prática de agressões físicas e morais a menor
infrator no âmbito de suas funções, na qual o Ministério
Público autor requer, dentre outras sanções, a perda da
função pública.

2. São três as questões a serem examinadas neste con-
flito: (a) competência para a causa ou competência para
o recurso; (b) limites da competência cível da Justiça
Militar; e (c) necessidade (ou não) de fracionar-se o jul-
gamento da ação de improbidade.

3. Competência para a causa ou competência para o
recurso:

3.1. O julgamento do conflito de competência é realiza-
do secundum eventum litis, ou seja, com base nas partes
que efetivamente integram a relação, e não aqueles que
deveriam integrar. De igual modo, o conflito deve ser
examinado com observância ao estágio processual da
demanda, para delimitar-se, com precisão, se no inci-
dente se discute a competência para a causa ou a com-
petência para o recurso.

3.2. Na espécie, o juízo estadual de primeira instância
concedeu em parte o requerimento de suspensão caute-
lar dos réus na ação de improbidade, o que gerou recur-
so de agravo interposto pelo MP perante a Corte
Estadual que, sem anular a decisão de primeira instân-
cia, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Militar.

3.3. Discute-se, portanto, a competência para o recurso,
e não a competência para a causa. Nesses termos,
como o agravo ataca decisão proferida por juiz esta-
dual, somente o respectivo Tribunal de Justiça poderá

examiná-lo, ainda que seja para anular essa decisão,
encaminhando os autos para a Justiça competente.
Precedentes.

4. Neste caso, excepcionalmente, dada a importância
da matéria e o fato de coincidirem a competência para
o recurso e a competência para a causa, passa-se ao
exame das duas outras questões: especificamente, os
limites da jurisdição cível da Justiça Militar e a necessi-
dade (ou não) de fracionar-se o julgamento da ação de
improbidade.

5. Limites da jurisdição cível da Justiça Militar:

5.1. O texto original da atual Constituição, mantendo a
tradição inaugurada na Carta de 1946, não modificou
a jurisdição exclusivamente penal da Justiça Militar dos
Estados, que teve mantida a competência apenas para
“processar e julgar os policiais militares e bombeiros mi-
litares nos crimes militares, definidos em lei”.

5.2. A Emenda Constitucional 45/04, intitulada
“Reforma do Judiciário”, promoveu significativa alte-
ração nesse panorama. A Justiça Militar Estadual, que
até então somente detinha jurisdição criminal, passou a
ser competente também para julgar ações civis pro-
postas contra atos disciplinares militares.

5.3. Esse acréscimo na jurisdição militar deve ser exa-
minado com extrema cautela por duas razões: (a) trata-
se de Justiça Especializada, o que veda a interpretação
tendente a elastecer a regra de competência para abar-
car situações outras que não as expressamente tratadas
no texto constitucional, sob pena de invadir-se a juris-
dição comum, de feição residual; e (b) não é da tradição
de nossa Justiça Militar estadual o processamento de
feitos de natureza civil. Cuidando-se de novidade e
exceção, introduzida pela “Reforma do Judiciário”, deve
ser interpretada restritivamente.

5.4. Partindo dessas premissas de hermenêutica, a nova
jurisdição civil da Justiça Militar Estadual abrange, tão-
somente, as ações judiciais propostas contra atos disci-
plinares militares, vale dizer, ações propostas para exa-
minar a validade de determinado ato disciplinar ou as
consequências desses atos.

5.5. Nesse contexto, as ações judiciais a que alude a
nova redação do § 4º do art. 125 da CF/88 serão sem-
pre propostas contra a Administração Militar para exa-
minar a validade ou as consequências de atos discipli-
nares que tenham sido aplicados a militares dos respec-
tivos quadros.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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5.6. No caso, a ação civil por ato de improbidade não
se dirige contra a Administração Militar, nem discute a
validade ou consequência de atos disciplinares militares
que tenham sido concretamente aplicados. Pelo con-
trário, volta-se a demanda contra o próprio militar e dis-
cute ato de “indisciplina” e não ato disciplinar.

6. Desnecessidade de fracionar-se o julgamento da ação
de improbidade: 

6.1. Em face do que dispõe o art. 125, § 4º, in fine, da
CF/88, que atribui ao Tribunal competente (de Justiça ou
Militar, conforme o caso) a tarefa de “decidir sobre a
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças”, resta saber se há, ou não, necessidade de
fracionar-se o julgamento desta ação de improbidade,
pois o MP requereu, expressamente, fosse aplicada aos
réus a pena de perdimento da função de policial militar. 

6.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou que a competência para decidir sobre perda do
posto ou da patente dos oficiais ou da graduação dos
praças somente será da competência do Tribunal (de
Justiça ou Militar, conforme o caso) nos casos de perda
da função como pena acessória do crime que à Justiça
Militar couber decidir, não se aplicando à hipótese de
perda por sanção administrativa, decorrente da prática
de ato incompatível com a função de policial ou
bombeiro militar. Precedentes do Tribunal Pleno do STF e
de suas duas Turmas.

6.3. Nesse sentido, o STF editou a Súmula 673, verbis:
“O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda
da graduação de militar mediante procedimento admi-
nistrativo”.

6.4. Se a parte final do art. 125, § 4º, da CF/88 não se
aplica nem mesmo à perda da função decorrente de
processo disciplinar, com muito mais razão, também não
deve incidir quando a perda da patente ou graduação
resultar de condenação transitada em julgado na Justiça
comum em face das garantias inerentes ao processo
judicial, inclusive a possibilidade de recurso até as
instâncias superiores, se for o caso.

6.5. Não há dúvida, portanto, de que a perda do posto,
da patente ou da graduação dos militares pode ser apli-
cada na Justiça Estadual comum, nos processos sob sua
jurisdição, sem afronta ao que dispõe o art. 125, § 4º,
da CF/88.

7. Conflito conhecido para declarar competente o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o susci-
tado.   

CCOONNFFLLIITTOO DDEE CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA NNºº 110000..668822-MMGG -
RReellaattoorr:: MMIINNIISSTTRROO CCAASSTTRROO MMEEIIRRAA 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Réu: Geraldo Fernandes de Oliveira Filho.  Réu: Everson
Roberto Rocha.  Suscitante: Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais.  Suscitado: Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.  

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por una-
nimidade, conhecer do conflito e declarar competente o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o susci-
tado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sr.ª
Ministra Denise Arruda e os Srs. Ministros Humberto
Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Eliana Calmon e Francisco Falcão
votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificada-
mente, o Sr. Ministro Luiz Fux.  

Brasília, 10 de junho de 2009 (data do julgamen-
to). - Ministro Castro Meira - Relator.

RReellaattóórriioo

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator)
- O Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs
ação civil por ato de improbidade administrativa em face
de Geraldo Fernandes de Oliveira Filho e Everson
Roberto Rocha, cabos da Polícia Militar, pela suposta
prática de agressões físicas e morais contra adolescente
infrator.

Consta da petição inicial que os réus, no dia 05 de
outubro de 2007, submeteram o adolescente Werickson
Rosa de Andrade a intenso sofrimento físico e mental,
com socos, tapas, chutes e golpes de cassetete, em
razão de delito - furto de quantia em dinheiro - cometi-
do na zona rural do município de Felício dos Santos/MG.

Segundo o MP, os réus, “além de cometerem o
delito elencado no artigo 1º, II, e § 4º, I, da Lei
9.455/97 c/c art. 29 do Código Penal, ofenderam
princípios constitucionais que evidenciam o cometimento
de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11
da Lei n.º 8.429/92” (fl. 20).

Nesse contexto, a ação fundou-se na con-
trariedade a diversos princípios da Administração
Pública, elencados no art. 11 da Lei 8.429/92, dentre
eles:

(a) princípio da legalidade;
(b) princípio da moralidade;
(c) princípio da dignidade humana; e
(d) princípio da probidade administrativa.
Por fim, o Ministério Público pediu o seguinte:
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Requer, ao final, seja julgada procedente a presente deman-
da a fim de condenar os réus nas sanções previstas na Lei
n.º 8.429/92, especialmente aquelas estabelecidas no
inciso III, do art. 12, diante do cometimento de atos de
improbidade administrativa elencados no art. 11 caput e
inciso I, da referida lei, impondo as sanções de perda do
cargo público, suspensão dos direitos políticos por prazo
não inferior a cinco anos, pagamento de multa civil de cem
vezes o valor de sua remuneração e a proibição em con-
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incen-
tivos fiscais e creditícios (fl. 35).

Consta dos autos que o Ministério Público, simul-
taneamente à ação de improbidade,  ofereceu denúncia
criminal contra os réus (fls. 40-43).    

A ação civil foi proposta, inicialmente, perante o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Diamantina/MG, que
deferiu parcialmente o pedido de afastamento cautelar
dos réus nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento para
determinar o afastamento cautelar dos réus Geraldo
Fernandes De Oliveira Filho E Everson Roberto Rocha de
suas funções policiais no Município de Felício dos
Santos/MG, sem prejuízo do aproveitamento dos mesmos
em outra unidade policial fora do referido Município, até que
sejam ultimados os atos de instrução da presente ação civil
pública (fl. 116 - original sem grifos).         

Contra essa decisão, que deferiu apenas em parte
o pedido de afastamento cautelar, permitindo “o
aproveitamento dos réus em outra unidade policial” fora
do Município de Felício dos Santos, o MP interpôs recur-
so de agravo de instrumento, dirigido ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (fls. 02-13).

A Corte Mineira, à consideração de que um dos
pedidos formulados na ACP foi a perda do posto militar
dos então agravados, declinou da competência, “pois a
Emenda Constitucional 45/2004, com a nova redação
dada ao art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da
República, atribuiu à Justiça Especializada Militar a com-
petência para a apreciação e julgamento de matéria re-
lativa a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças” (fl. 133).

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais tam-
bém declinou da competência e suscitou o conflito com
base nos seguintes argumentos:

(a) a jurisdição cível da Justiça Militar, conferida
pela EC 45/04, limita-se ao julgamento das ações judi-
ciais contra atos disciplinares militares, o que não atrai
a competência para processar, indistintamente, qualquer
ação civil;

(b) “(...) não se pode confundir o ato disciplinar
que constitui pressuposto para a competência da Justiça
Militar com ato indisciplinado praticado pelos militares.
Vale observar que a Justiça Militar não possui com-
petência para aplicar sanções pela prática de infrações
disciplinares, mas sim para analisar a validade jurídica

de sanções que são aplicadas pela administração mili-
tar” (fl. 155);        

(c) não há óbice em desmembrar o julgamento da
ação de improbidade, cabendo à Justiça comum de
primeiro grau apreciar e julgar a ação de improbidade,
aplicando aos réus as sanções que entender cabíveis, e
ao Tribunal de Justiça Militar decretar a perda do cargo
ou função pública do policial militar, se for o caso, por
força do que dispõe o art. 125, § 4º, da CF/88;

(d) transitada em julgado a sentença na ação de
improbidade administrativa, nos termos do art. 20 da Lei
8.429/92, caberá ao Tribunal Militar competente decidir
sobre a perda do posto e patente dos oficiais e da gra-
duação das praças.

O Ministério Público Federal, na pessoa do ilustre
Subprocurador-Geral da República Dr. Moacir
Guimarães Moraes Filho, em longo e fundamentado
parecer, opina pela competência da Justiça Militar
Estadual.

O opinativo recebeu a seguinte ementa:

Processual civil. Conflito negativo de competência. Ação civil
de improbidade administrativa contra servidor policial militar
(PM). Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Federal.
2. Precedentes. REsp 914.061/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 06/12/2007, DJe 10/03/2008 e
CC 54.518/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, Terceira
Seção, julgado em 08/03/2006, DJ 02/08/2006, p. 226.
3. Parecer do MPF pelo conhecimento do conflito e pela
determinação da competência da Justiça Militar Estadual
para o julgamento das ações de improbidade administrativa
contra policial militar, consoante dispõe o § 4º do art. 125
da Constituição da República (fl. 166).        

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 
É o relatório.

VVoottoo

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator)
- Por tratar-se de conflito instaurado entre juízos vincula-
dos a Tribunais distintos, conheço da controvérsia, a teor
do que preceitua o art. 105, I, “d” da Constituição da
República.

Passo ao mérito.
A questão que se coloca no presente conflito é

inédita na Corte. Resume-se em definir a competência -
Justiça Estadual Comum ou Militar - para julgamento de
ação civil por improbidade administrativa proposta con-
tra policiais militares pela prática de agressões físicas e
morais a menor infrator no âmbito de suas funções, na
qual o Ministério Público autor requer, dentre outras
sanções, a perda da função pública.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declinou da
competência em razão do que dispõe o art. 125, § 4º,
da Constituição da República, assim redigido:
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§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar
os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressal-
vada a competência do júri quando a vítima for civil, caben-
do ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e
da patente dos oficiais e da graduação das praças (sem gri-
fos no original).

Para a Corte Estadual, como há na ação civil pedi-
do expresso de perda da função pública dos réus, a
competência desloca-se para o Tribunal Militar. É o que
se observa da seguinte passagem do conflito:

Verifica-se, contudo, que falece competência a este Tribunal
para julgamento deste recurso, pois a Emenda
Constitucional 45/2004, com a nova redação dada ao art.
125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, atribuiu à
Justiça Especializada Militar a competência para a aprecia-
ção e julgamento de matéria relativa a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças (fl. 133).

Já o Tribunal Militar suscitou o conflito por enten-
der que a ação civil de improbidade não se insere no
âmbito de sua competência, mesmo após a edição da
EC 45/04. Assim, propõe seja desmembrado o julga-
mento, cabendo à Justiça comum de primeiro grau apre-
ciar e julgar a ação de improbidade, aplicando aos réus
as sanções que entender cabíveis, e ao Tribunal de
Justiça Militar decretar a perda do cargo ou função
pública do policial militar, se for o caso, por força do que
determina o dispositivo constitucional citado.

Três são as questões que precisam ser examinadas
neste conflito:

(a) competência para a causa ou competência
para o recurso; 

(b) limites da competência cível da Justiça Militar; e 
(c) necessidade (ou não) de fracionar-se o julga-

mento da ação de improbidade.
Passo a analisar cada um dos pontos. 
(A) Competência para a causa versus competência

para o recurso    
Não se pode perder de vista que o conflito deve ser

examinado segundo as informações concretas que dos
autos constam, vale dizer, das partes efetivamente
envolvidas, dos verdadeiros fundamentos da ação e da
situação do processo no momento em que suscitado esse
incidente.      

Assim, não cabe ao STJ pronunciar-se, no âmbito
restrito do conflito, sobre a legitimidade de partes, sobre
causa de pedir estranha ao ajuizamento da ação ou
sobre a competência no plano ideal, desvinculada da
situação processual em que se encontra a demanda.

Talvez por isso o conflito não produza a eficácia de
coisa julgada material, mas apenas formal - no âmbito
do próprio incidente -, já que, mudadas as partes, o fun-
damento do pedido ou a situação processual, outra
poderá ser a definição da competência para julgamento

da lide, o que não ofende, em absoluto, a eficácia
preclusiva da coisa julgada.  

Nesses termos, o julgamento do conflito de com-
petência é realizado secundum eventum litis, ou seja,
com base nas partes que efetivamente integram a
relação, e não aqueles que deveriam integrar.

De igual modo, o conflito deve ser examinado com
observância ao estágio processual da demanda, para
delimitar-se, com precisão, se no incidente se discute a
competência para a causa ou a competência para o
recurso.

Há inúmeros precedentes da Primeira Seção que
consagram a distinção proposta. É o que se observa dos
seguintes julgados:

Conflito de competência. Mandado de segurança. Conselho
de Fiscalização Profissional. Competência da Justiça Federal
inalterada pela EC 45/2004. Aplicação analógica da
Súmula 66/STJ. Sentença de mérito proferida pelo Juízo
Laboral. Recurso de apelação. Competência para julgamen-
to. Tribunal Regional do Trabalho. Súmula 225/STJ. Conflito
conhecido, para declarar a competência do TRT da 2ª
Região, para o julgamento da apelação.
(...)
3. Todavia, no caso em apreço, já foi proferida sentença de
mérito pelo Juízo Trabalhista, encontrando-se a demanda
em fase de apelação. Essa circunstância impede a alteração
da competência para análise da causa, pois, cabe ao
Tribunal Regional do Trabalho apreciar os recursos advindos
de decisão regularmente proferida por juiz a ele vinculado,
ainda que seja para anular a r. sentença, por incompetência
absoluta, e remeter os autos ao juízo competente.
5. A Primeira Seção deste Tribunal Superior consagra
entendimento no sentido de que ‘cumpre distinguir a com-
petência para o julgamento da causa da competência para
o julgamento do recurso (...). No caso, porém, o que está
em questão não é a competência para a causa, mas sim
para o julgamento do recurso interposto contra decisão pro-
ferida Juiz de Direito a quem a causa foi distribuída. Ora,
ainda que incompetente para a causa o prolator da decisão
recorrida, é certo que o recurso deve ser julgado pelo
Tribunal ao qual se encontra vinculado o juiz que proferiu a
decisão. É o sentido da Súmula 55/STJ: ‘Tribunal Regional
Federal não é competente para julgar recurso de decisão de
juiz estadual não investido de jurisdição federal’. Assim, cabe
ao Tribunal de Justiça, e não ao Tribunal Regional do
Trabalho, julgar agravo de instrumento de decisão proferida
por Juiz de Direito a ele vinculado, ainda que seja para anu-
lar a decisão recorrida, por incompetência absoluta, e reme-
ter os autos à Justiça competente’ (CC 58.029/MS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 10.4.2006). 
6. Desse modo, à hipótese em exame deve ser aplicada a
Súmula 225/STJ, segundo a qual ‘compete ao Tribunal
Regional do Trabalho apreciar recurso contra sentença pro-
ferida por órgão de primeiro grau da Justiça trabalhista,
ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incom-
petência’.
7. Conflito conhecido, para declarar a competência do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o ora susci-
tante, para o julgamento do recurso de apelação interposto
por Sumer Comércio de Piscinas Ltda - microempresa - e
Outros (CC 78.108/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de
04.08.08); 
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Conflito de competência. Direito sindical. Registro de sindi-
cato. Ação declaratória de nulidade de registro sindical.
Sentença de juiz estadual anterior à Emenda Constitucional
nº 45/04. Exame de recurso de apelação pendente. Art.
114, III, da Constituição. Redação dada pela EC 45/2004.
Não-aplicação. Análise da competência para julgamento do
recurso, e não da causa. Competência da Justiça Estadual.
(...)
4. No entanto, nos casos como da presente hipótese, con-
soante já decidiu a Eg. Primeira Seção deste STJ, a análise
do conflito não deve envolver a aplicabilidade, ou não, da
EC 45/2004, mas sim a competência para julgamento do
recurso de apelação. Precedentes.
5. In casu, tendo sido proferida a sentença, pelo Juízo
Estadual, antes da referida alteração constitucional, deve,
pois, o recurso interposto contra o referido decisum, ser
examinado pelo Tribunal ao qual está vinculado o Juiz sen-
tenciante.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, o suscitado (CC
68.845/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias - Juiz convo-
cado do TRF da 1ª Região, DJe de 05.05.08); 

Conflito negativo de competência - Julgamento do recurso
interposto contra sentença proferida por Juiz do Trabalho -
Competência do Tribunal Regional do Trabalho.
(...)
3. Caso em que se discute a competência para conhecer de
recurso interposto contra sentença proferida por Juízo da
Vara do Trabalho. Incide, pois, o enunciado da Súmula
225/STJ, in verbis: ‘Compete ao Tribunal Regional do
Trabalho apreciar recurso contra sentença proferida por
órgão de primeiro grau da Justiça trabalhista, ainda que para
declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência’.
4. Conflito de competência conhecido para declarar compe-
tente o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o sus-
citante (CC 77.090/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
16.04.07);

Conflito negativo de competência. Ação de execução fiscal.
Dívida decorrente de penalidade aplicada por órgão fisca-
lizador das relações de trabalho. Alteração introduzida pela
Emenda Constitucional 45/04. Demanda sentenciada.
Competência recursal.
(...)
3. Não obstante seja a Justiça do Trabalho atualmente com-
petente para julgar as ações previstas no art. 114, inc. VII, da
CF/88, cabe ao Tribunal Regional Federal apreciar os recur-
sos advindos de decisão regularmente proferida por juiz a
ele vinculado.
4. ‘Cumpre distinguir a competência para o julgamento da
causa da competência para o julgamento do recurso. Ainda
que a causa seja da competência trabalhista, cabe ao
Tribunal de Justiça, e não ao Tribunal Regional do Trabalho,
julgar agravo de instrumento de decisão proferida por Juiz de
Direito a ele vinculado (ao qual a causa foi equivocada-
mente distribuída), ainda que seja para anular a decisão e
remeter os autos à Justiça competente.’ (CC 58.029/MS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ
10.04.2006).
5. Conflito de Competência conhecido para declarar a com-
petência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o susci-
tado (CC 60.313/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
1º.10.07).

No caso, o Juízo estadual de primeira instância
concedeu em parte o requerimento de suspensão caute-
lar dos réus na ação de improbidade, o que gerou recur-
so de agravo interposto pelo MP perante a Corte
Estadual que, sem anular a decisão de primeira instân-
cia, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Militar.

Assim, o que se discute é a competência para o
recurso, e não a competência para a causa. Nesses ter-
mos, como o agravo ataca decisão proferida por juiz
estadual, somente o Tribunal de Justiça poderá examiná-
lo, ainda que seja para anular a decisão e remeter os
autos para a Justiça competente.

Nesse caso, excepcionalmente, dada a importân-
cia da matéria e o fato de coincidirem a competência
para o recurso e a competência para a causa - como se
verá adiante, passa-se ao exame das duas outras
questões anteriormente postas, especificamente, os limi-
tes da competência cível da Justiça Militar e a necessi-
dade (ou não) de fracionar-se o julgamento da ação de
improbidade.

Não há empecilho em prosseguir no exame da
competência para a causa pelas seguintes razões:

(a) A medida liminar pode ser concedida, inclusive, por juiz
absolutamente incompetente para prevenir ou obstar a situa-
ção de urgência, ad referendum do Juízo ao final declarado
competente. Assim, o Tribunal Estadual, ao suscitar o confli-
to, não estava obrigado a anular previamente a decisão do
Juízo estadual concessiva da liminar, que poderá ser refe-
rendada ou não pelo Juízo declarado competente por este
conflito; 
(b) Assim, estando em julgamento um recurso (agravo de
instrumento) em que se discute apenas a abrangência de um
provimento liminar, nada impede que o Juízo competente,
seja a Justiça Estadual comum ou Militar, referende a
decisão ou a anule, caso entenda não estarem presentes os
requisitos autorizadores da concessão, sem que para isso
seja necessário o agravo de instrumento, pois se trata de
consequência imanente à própria declaração do Juízo com-
petente para a causa; 
(c) Nesses termos, fixar a competência para o recurso (e não
para a causa) somente porque não houve a cassação
expressa da decisão agravada, é olvidar que a liminar, ainda
que concedida por juízo absolutamente incompetente, tem
eficácia sob condição resolutiva, até que venha a ser expres-
samente anulada pelo Juízo competente; 
(d) Como a discussão no agravo se limita à abrangência do
afastamento cautelar dos réus na ação de improbidade, sem
envolver qualquer parcela de mérito da demanda nem
mesmo antecipação de tutela, não vejo qualquer problema
em prosseguir no julgamento para, desde já, fixar a com-
petência para a causa; 
(e) Ademais, há coincidência entre a competência para o
recurso e a competência para a causa. Em qualquer dos
dois casos será competente a Justiça Estadual comum; 
(f) Registre-se também a grande expectativa, inclusive do
próprio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pela
definição da competência para julgar esse tipo de ação
(ação de improbidade administrativa contra militares em que
se postula perda da função pública). Houve, inclusive, pro-
posta de um dos Juízes do Tribunal suscitante de se aguardar
a solução do CC 90.547/MG, da relatoria do Min.
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Francisco Falcão, em que também se discute a competência
– se da Justiça Estadual comum ou Militar - para examinar
ação de improbidade proposta pelo Ministério Público de
Minas contra policiais militares acusados de ilícito; 
(g) A competência para o recurso somente se impõe, no
caso, pelo fato de não ter o Tribunal de Justiça anulado, for-
malmente, a liminar concedida pelo Juízo estadual de
primeira instância. Portanto, se for fixada somente a com-
petência para o recurso, o Tribunal certamente anulará a
decisão liminar e remeterá, na sequência, os autos para a
Justiça Militar, que retornarão a esta Corte em novo conflito.
Pelo princípio de economia processual, e considerando o fato
de serem coincidentes a competência para o recurso e para
a causa, penso que esta última deve ser fixada desde logo,
para prevenir novos conflitos relativos a esta e a outras
causas.

Com essas breves reflexões, penso ser o caso de
prosseguir no exame da competência para a causa.
Analiso, portanto, as duas outras questões.   

(B) Limites da competência cível da Justiça Militar
Estadual

Para que sejam aferidos os limites da jurisdição
cível da Justiça Militar Estadual, tal como regulada pela
EC 45/04, faz-se necessário um breve escorço histórico
sobre a evolução deste segmento do Poder Judiciário
brasileiro.

A Constituição do Império (1824), a primeira
Constituição Republicana (1891) e as Constituições de
1934 e de 1937 nada dispuseram sobre a Justiça Militar
Estadual, somente instituída como órgão do Poder
Judiciário na Constituição de 1946 (art. 124, XII), dife-
rentemente da Justiça Militar Federal, alçada a esse
posto já na Constituição de 1934 (art. 63, alínea “c”).

Desde o surgimento, à Justiça Militar Estadual
atribuiu-se jurisdição exclusivamente criminal, sempre
composta por um órgão colegiado de primeira instância
- Conselhos de Justiça, formado por juiz de direito e ofi-
ciais militares - e por um órgão de segunda instância -
Tribunal Militar ou o próprio Tribunal de Justiça do
Estado.

A Constituição de 1967 manteve essa estrutura,
inclusive quanto à jurisdição exclusivamente criminal.

A Emenda Constitucional n.º 01/69, em seu art.
144, § 1º, limitou a criação de novos Tribunais Militares,
além dos três já existentes - São Paulo, Minas e Rio
Grande do Sul -, de modo que a segunda instância da
Justiça Militar Estadual caberia, nos demais Estados, ao
próprio Tribunal de Justiça. Essa Emenda também não
alterou a jurisdição exclusivamente criminal desse ramo
Judiciário.  

Foi nesse período que surgiram o Código Penal
Militar (DL 1.001/69) e o Código de Processo Penal
Militar (DL 1.002/69).

Na mesma trilha, surgiu a Constituição de 1988,
dispondo nos arts. 125, §§ 3º e 4º, o seguinte:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
(...)
§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em
primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo,
pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja
superior a vinte mil integrantes. 
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os
policiais militares e bombeiros militares nos crime militares,
definidos em lei, cabendo decidir sobre a perda do posto e
da patente dos oficiais e da graduação das praças (sem gri-
fos no original).

Em sua redação original, a atual Constituição,
mantendo a tradição inaugurada na Carta de 1946, não
modificou a jurisdição exclusivamente penal da Justiça
Militar dos Estados, que manteve a competência apenas
para “processar e julgar os policiais militares e
bombeiros militares nos crimes militares, definidos em
lei”.

A Emenda Constitucional 45/04, intitulada
“Reforma do Judiciário”, promoveu significativa alte-
ração nesse panorama. A Justiça Militar Estadual, que
até então somente detinha jurisdição criminal, passou a
ser competente também para julgar ações civis propostas
contra atos disciplinares militares. É o que se observa da
nova redação conferida ao § 4º e do novo § 5º do art.
125 da CF/88, verbis:

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalva-
da a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo
ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças.
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar
e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz
de direito, processar e julgar os demais crimes militares (ori-
ginal sem grifos).

Esse acréscimo na jurisdição militar deve ser exa-
minado com cautela por duas razões:

(a) trata-se de Justiça Especializada, o que veda a
interpretação tendente a elastecer a regra de competên-
cia para abarcar situações outras que não as expressa-
mente tratadas no texto constitucional, sob pena de
invadir-se a jurisdição comum, de feição residual; e

(b) não é da tradição de nossa Justiça Militar esta-
dual o processamento de feitos de natureza civil.
Cuidando-se de novidade e exceção, introduzida pela
“Reforma do Judiciário”, deve ser interpretada restritiva-
mente.

Partindo dessas premissas de hermenêutica, a nova
jurisdição civil da Justiça Militar Estadual abrange, tão-
somente, as ações judiciais propostas contra atos disci-
plinares militares, vale dizer, ações propostas para exa-
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minar a validade de determinado ato disciplinar - a rein-
tegração de militar afastado sem o devido processo
legal, excesso de punição, ilegalidade da pena, abuso
de autoridade do superior hierárquico - ou as conse-
quências desses atos.

Ato disciplinar é espécie de ato administrativo que,
segundo Hely Lopes Meirelles, “é toda manifestação uni-
lateral de vontade da Administração Pública que, agin-
do nessa qualidade,  tenha por fim imediato adquirir,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si
própria”(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, São Paulo, 2003, 28 ed., p. 145).

Com base nessa definição, Rogério Ramos Batista
e Fábio Teixeira Rezende conceituam ato disciplinar mi-
litar como “a manifestação unilateral de vontade da
Administração Militar que, agindo nessa qualidade e
objetivando manter a ordem que convém ao regular fun-
cionamento de sua organização, impõe obrigações aos
seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos”
(A Competência da Justiça Militar para as Ações contra
Atos Disciplinares, Revista Jurídica Consulex, Ano IX, n.º
200, 15 de maio de 2005).

Esses mesmos autores lembram que expressão
“ato disciplinar”, embora comumente associada à idéia
de punição (castigo, pena), também pode qualificar um
ato positivo da administração em face de seus servi-
dores, como ocorre com a recompensa disciplinar, que
é um exemplo de sanção positiva.               

Como bem asseverou o Tribunal suscitante deste
conflito,  “(...) não se pode confundir o ato disciplinar
que constitui pressuposto para a competência da Justiça
Militar com ato indisciplinado praticado pelos militares.
Vale observar que a Justiça Militar não possui com-
petência para aplicar sanções pela prática de infrações
disciplinares, mas sim para analisar a validade jurídica
de sanções que são aplicadas pela administração mili-
tar” (fl. 155).

Nesse contexto, as ações judiciais a que alude a
nova redação do § 4º do art. 125 serão sempre pro-
postas contra a Administração Militar para examinar a
validade ou as consequências de atos disciplinares que
tenham sido aplicados a militares dos respectivos
quadros.

No caso, a ação civil por ato de improbidade não
se dirige contra a Administração Militar, nem discute a
validade ou consequência de atos disciplinares militares
que tenham sido concretamente aplicados. Pelo con-
trário, volta-se a demanda contra o próprio militar e dis-
cute ato de “indisciplina” e não ato disciplinar.

Todavia, não é certo afirmar, genericamente, que a
Justiça Militar Estadual não detém competência para
processar e julgar ações civis públicas por ato de impro-
bidade, pois a ação de improbidade pode direcionar-se
contra o próprio ato disciplinar, buscando a sua anu-
lação e a punição do superior hierárquico ímprobo.

Assim, por exemplo, deverá ser processada na
Justiça Militar Estadual a ação civil por ato de impro-
bidade administrativa proposta contra o comandante
militar que, por perseguição ou qualquer outro desvio de
finalidade, infligiu castigo demasiado, tratamento físico
desumano ou punição além dos limites legais a um
subalterno.

Essa nova jurisdição civil da Justiça Militar Estadual
admite qualquer procedimento, desde que, é claro, a
ação se volte contra um específico ato disciplinar militar.

Trata-se, sem dúvida, de competência em razão da
matéria e, portanto, absoluta e improrrogável. 

Na espécie, a ação civil por ato de improbidade
deve ser processada perante a Justiça Estadual comum,
já que não se volta contra ato disciplinar, mas contra ato
de indisciplina cometido por policiais militares no exercí-
cio de suas funções.

Resta examinar o último ponto.
(C) Desnecessidade de fracionar-se o julgamento

da ação de improbidade 
Em face do que dispõe o art. 125, § 4º, in fine, da

CF/88, que atribui ao Tribunal competente a tarefa de
“decidir sobre a perda do posto e da patente dos ofici-
ais e da graduação das praças”, resta saber se há, ou
não, necessidade de se fracionar o julgamento desta
ação de improbidade, pois o MP requereu, expressa-
mente, fosse aplicada aos réus a pena de perdimento da
função de policial militar.

O dispositivo está assim redigido:

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressal-
vada a competência do júri quando a vítima for civil, caben-
do ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e
da patente dos oficiais e da graduação das praças (grifos
nossos).

A norma em destaque abre caminho para duas
interpretações igualmente razoáveis:

(a) a primeira: somente o Tribunal de Justiça
poderá condenar o militar à perda do posto, da patente
ou da graduação, seja qual for o caso; ou 

(b) a segunda: a reserva de competência, prevista
na parte final do dispositivo, está relacionada apenas à
competência material da Justiça Militar indicada no
próprio § 4º do art. 125 da CF/88.

A adoção da primeira tese levaria à necessidade
de fracionar a competência para julgamento da ação de
improbidade quando formulado pedido de perda da
função militar. Assim, o processo seria julgado pelo Juízo
comum e, após o trânsito em julgado, como determina
o art. 20 da Lei 8.429/92, seriam os autos remetidos ao
Tribunal competente para decidir sobre a perda do
posto, da patente ou da graduação.
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Esse, aliás, foi o entendimento do Tribunal de
Justiça Militar de Minas Gerais, Juízo ora suscitante,
como se observa do seguinte fragmento do conflito:

Trata-se de agravo de instrumento, oriundo de ação civil
pública de improbidade administrativa, proposta pelo
Ministério Publico, com pedido de tutela antecipada. 
Insurge-se o órgão Ministerial contra a decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantina que inde-
feriu, parcialmente, o pedido de afastamento cautelar dos
réus de suas funções policiais militares, pelo prazo
necessário ao término da instrução processual da referida
ação. Na decisão em questão, o douto magistrado de
primeira instância determinou o afastamento dos réus ape-
nas nos limites daquela Comarca, podendo os mesmos con-
tinuar exercendo as funções militares em outras circuns-
crições. 
Irresignado com a decisão antecipatória, o Parquet interpôs
agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, cuja eminente relatora, Desembargadora
Maria Elza, declinou da competência a esse egrégio Tribunal
de Justiça Militar, por entender pela incompetência absoluta
da Justiça Comum para julgar ação cível de improbidade
administrativa proposta contra policial militar e, em conse-
qüência, determinou a remessa dos autos a este Tribunal. 
Entendeu a nobre desembargadora que o foro competente
para o processamento e julgamento da ação de impro-
bidade administrativa para perda do cargo publico de poli-
cial militar é do Tribunal de Justiça Militar, nos termos do arti-
go 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal/88. 
Vindos os autos de agravo de instrumento, tenho para mim
que assiste razão, em parte, a douta desembargadora do
Tribunal de Justiça.
Digo em parte, porque, especificamente no que tange à
pena de perda do cargo publico ou da função publica de
policial militar, tenho que a competência é exclusiva desta
Corte Castrense, por força do art. 125, § 4º, parte final, da
CF/88. 
Veja que a norma constitucional supra fixa a competência do
Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 
O douto Ministro Joaquim Barbosa, em recente decisão
(Reclamação n.º 2.138), proferida em 13 de junho de 2007
e inserida no Informativo do STF n° 471, entendeu que deter-
minados tipos de agentes públicos, ainda que julgados em
ação de improbidade administrativa pela Justiça de primeiro
grau, devem ter a perda do cargo ou função publica decre-
tada pelo Tribunal competente, verbis: 
‘[...] É que, a meu sentir, não cabe a juiz de primeira instân-
cia decretar, muito menos em ação de improbidade, a perda
do cargo político, do cargo de ministra de Estado, por ser
esta uma modalidade de punição que e típica do elenco de
mecanismos de controle e aferição da responsabilidade
política no sistema presidencial de governo. Trata-se, como
já adiantei, de elemento característico de checks-and-ba-
lances tal como magistralmente concebido na Convenção
da Filadélfia, onde pela primeira vez se institucionalizou o
sistema de governo sob o qual vivemos ha mais de um sécu-
lo. Explicito o meu voto neste ponto. O juiz de primeiro grau
pode, sim, conduzir ação de improbidade contra autoridades
detentoras de prerrogativa de foro. Em conseqüência,
poderá aplicar todas as sanções previstas na Lei
8.429/1992, salvo uma: não poderá decretar a perda do
cargo político, do cargo estruturante à organização do
Estado, pois isto configuraria um fator de desestabilização

político institucional para a qual a lei de improbidade admi-
nistrativa não é vocacionada.’ (grifei)  
Num primeiro momento, pode-se extrair do julgado em
comento o entendimento de que mesmo havendo previsão
expressa em leis especiais de sanção de perda do cargo ou
da função publica, como efeito da própria condenação, não
compete à Justiça Comum a sua aplicação, mas sim ao
Tribunal de Justiça Militar, onde este existir, em atendimento
à competência expressa, prevista, na parte final do § 4º, do
art. 125, da CF/88. 
Como bem disse a culta Desembargadora, a sanção de
perda do cargo público ou da função pública do policial mi-
litar da ativa implica diretamente na perda do posto e
patente dos oficiais e da graduação das praças. 
Com efeito, o exercício das atribuições do cargo de policial
militar pressupõe o atendimento dos requisitos de grau
hierárquico, ou seja, do posto (se oficial) e da graduação (se
praça), razão pela qual seu procedimento encontra guarida
no art. 125, § 4º, parte final, da Carta Magna. 
Certo é que não vislumbro no art. 125 da Constituição da
Republica, competência da Justiça Militar para julgar a ação
civil de improbidade administrativa contra militar, quando a
pretensão ministerial envolver a aplicação de outras sanções
que não seja a perda do cargo público militar. Isto porque o
referido dispositivo constitucional limita a competência da
Justiça Militar às seguintes matérias: 
- Justiça Militar de 1° grau: os crimes militares definidos em
lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares; 
- Tribunal de Justiça Militar: a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação de praças. 
A EC 45/2004 conferiu competência cível à Justiça Militar,
porem, limitada essa competência para o processamento e
julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares mi-
litares, o que não atrai, por si só, a competência para con-
hecer todo e qualquer tipo de ação cível, como a prevista na
Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sob
pena de se criar competência material onde a Constituição
não previu, salvo, é claro, se a ação de improbidade tiver
sido intentada exclusivamente contra ato disciplinar, o que,
num primeiro momento, seria de competência da Justiça
Militar de primeira instância para dela conhecer e, havendo
possibilidade de decretação da perda do cargo, remeteria
ao Tribunal de Justiça Militar respectivo. 
Dessa forma, com exceção às ações judiciais contra atos dis-
ciplinares militares, as demais ações de natureza civil são de
competência da Justiça Comum. 
Seguindo a linha traçada pela Excelsa Corte no julgado
anteriormente noticiado, não vejo qualquer óbice em se
desmembrar o julgamento na ação de improbidade admi-
nistrativa, cabendo à Justiça Comum de primeiro grau apre-
ciar e julgar a ação de improbidade administrativa, aplican-
do aos réus as sanções que entender cabíveis, e ao Tribunal
de Justiça Militar decretar a perda do cargo ou função públi-
ca do policial militar, se for o caso, por força de disposição
constitucional expressa - art. 125, § 4º, da Constituição
Federal/88. 
Assim, transitada em julgado a sentença na ação de impro-
bidade administrativa, nos termos do art. 20 da Lei n.º
8.429/92, caberá ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre
a perda do posto e patente dos oficiais e da graduação dos
praças. 
No caso dos autos, considerando que o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais se deu por absolutamente incompetente
para apreciar a presente ação de improbidade, e que não
cabe a este Tribunal de Justiça Militar julgá-la em sua totali-
dade, mas apenas decretar ou não a perda do cargo ou
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função pública dos militares envolvidos, suscito o conflito
negativo de competência, devendo os autos ser remetidos
ao egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 156-159). 

Com a devida vênia, não parece ser essa a melhor
solução.

A segunda tese, além de preservar a unidade da
jurisdição, com vantagens indiscutíveis para ambas as
partes do processo, é a que melhor se harmoniza com a
própria jurisprudência da Corte Suprema que, por diver-
sas vezes, assentou que a competência para decidir
sobre perda do posto ou da patente dos oficiais ou da
graduação das praças somente será da competência do
Tribunal (de Justiça ou Militar conforme o caso) nos
casos de perda da função como pena acessória do
crime que à Justiça Militar couber decidir, não se apli-
cando à hipótese de perda por sanção administrativa,
decorrente da prática de ato incompatível com a função
de policial ou bombeiro militar.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes
tanto do Tribunal Peno do STF quanto de suas duas
Turmas:

Ementa: Constitucional. Militar. Praça da Polícia Militar.
Expulsão. CF, art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incom-
patível com a função policial militar pode implicar a perda
da graduação como sanção administrativa, assegurando-se
à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso,
entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar
estadual. A esta compete decidir sobre a perda da gradua-
ção das praças, como pena acessória do crime que a ela,
Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em
conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do
Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da
condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E.
não conhecido (RE 199.800/SP, Rel. Min. Carlos Velloso,
Tribunal Pleno, DJ de 04.05.01);

1. Análise do recurso extraordinário que envolve a aprecia-
ção dos fatos e das provas da causa, hipótese inviável nesta
sede pelo óbice da Súmula STF nº 279. 2. Processamento
do apelo extremo incabível para debater matéria processu-
al, de índole ordinária, relativa ao reexame do julgamento
proferido em grau de embargos de declaração, para fins de
nulidade, por suposta deficiência de sua fundamentação. 3.
A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º,
da Constituição refere-se à perda de graduação como pena
acessória criminal e não à sanção disciplinar administrativa.
Súmula STF nº 673. 4. Agravo regimental improvido (AgRg
no AI 538.543/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJ de 29.11.05 - original sem grifos);

Ementa: Constitucional. Administrativo. Policial militar.
Punição disciplinar: desligamento. necessidade de ser obser-
vado o devido processo legal. C.F., art. 5º, LV. I. - A prática
de ato incompatível com a função policial militar pode
implicar a perda da graduação como sanção administrativa,
assegurando-se ao policial, entretanto, o direito de defesa e
o contraditório (C.F., art. 5º, LV). II. - Agravo não provido
(AgRg no AI 388.936/BA, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ de 14.11.02 - grifos nossos);

Ementa: Policiais militares excluídos da corporação pelo
Conselho de Disciplina. Alegação de ofensa aos artigos 5º,
LV e 125, § 4º da Constituição Federal. A competência con-
ferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º da CF refere-se à
perda de graduação como pena acessória criminal e não à
sanção disciplinar administrativa. Precedentes: AGRAG
210.220/DF, rel. Min. Octavio Gallotti e o AGRAG 286.636,
rel. Min. Maurício Corrêa. Necessário o reexame de matéria
fático-probatória para se concluir pela presença, ou não, da
ampla defesa no processo administrativo que concluiu pela
aplicação da referida reprimenda. Incidência da Súmula
279/STF. Agravo regimental desprovido (AgRg no RE
258.438/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de
21.06.02 - original sem grifos);

Ementa: Praça da Polícia Militar. Licenciamento por con-
veniência do serviço. Competência. - Falta de prequestiona-
mento das questões relativas aos incisos LIII, LV e LVII do art.
5º da Constituição. - Por outro lado, o Plenário desta Corte,
ao julgar o RE 199.800, apreciando caso análogo ao pre-
sente, decidiu, quanto à alegação de ofensa ao artigo 125,
§ 4º, da Constituição, que a prática de ato incompatível com
a função militar pode implicar a perda da graduação como
sanção administrativa, não se havendo de invocar julgamen-
to pela Justiça Militar Estadual, porquanto a esta compete
decidir sobre a perda da graduação das praças somente
como pena acessória dos crimes que a ela coube decidir. -
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Recurso
extraordinário não conhecido (RE 283.393/ES, Rel. Min.
Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 18.05.01 - grifos nos-
sos).

Como se vê, o Pretório Excelso consolidou a tese
de que a parte final do art. 125, § 4º, da CF/88 - que
atribui ao Tribunal competente a tarefa de “decidir sobre
a perda do posto e da patente dos oficiais e da gradua-
ção das praças” - somente se aplica à perda do cargo
como pena acessória dos crimes que a ela couber
decidir, sendo possível a perda, por exemplo, sem a
intervenção do Tribunal, como sanção aplicada em
processo disciplinar.         

Nesse sentido, o STF editou a Súmula 673, o que
mostra o grau de consolidação, verbis:

“O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a
perda da graduação de militar mediante procedimento
administrativo”.

Ora, se a parte final do art. 125, § 4º, da CF/88
não se aplica nem mesmo à perda da função decorrente
de processo disciplinar, com muito mais razão, também
não deve ser aplicada quando a perda da patente ou
graduação resultar de condenação transitada em julga-
do na Justiça comum em face das garantias inerentes ao
processo judicial, inclusive a possibilidade de recurso até
as instâncias superiores, se for o caso.

Não parece haver dúvida, portanto, de que a
perda do posto, da patente ou da graduação dos mi-
litares pode ser aplicada na Justiça Estadual comum, nos
processos sob sua jurisdição, sem afronta ao que dispõe
o art. 125, § 4º, da CF/88.
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Ante o exposto, conheço do conflito para declarar
competente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, o suscitado. 

É como voto.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

“A Seção, por unanimidade, conheceu do conflito
e declarou competente o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, o suscitado, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.”

A Sra. Ministra Denise Arruda e os Srs. Ministros
Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Eliana Calmon e
Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luiz Fux.
Brasília, 10 de junho de 2009. - Carolina Véras -

Secretária.
(Publicado no DJ de 18.06.2009.)

. . .

RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº 11..111122..441166 - MMGG
((22000099//00004455661133-22)) - RReellaattoorr:: MMIINNIISSTTRROO HHEERRMMAANN BBEENN-
JJAAMMIINN 

Recorrente: Beloaço Indústria e Comércio Ltda.
Advogados: Paulo Roberto Coimbra Silva e outros.
Recorrida: Fazenda Nacional. Procurador: Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.  

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “A Seção,
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos ter-
mos do voto do Sr. Ministro Relator.” Os Srs. Ministros
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Eliana
Calmon, Francisco Falcão, Teori Albino Zavascki, Castro
Meira, Denise Arruda e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. 

Sustentou, oralmente, o Dr. Jardel Meireles Leão,
pela recorrente.

Brasília, 27 de maio de 2009(data do julgamento).
- Ministro Herman Benjamin - Relator.

RReellaattóórriioo

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN
(Relator): Trata-se de Recurso Especial interposto, com
fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição da
República, contra acórdão assim ementado:  

Processual civil. Execução fiscal. Início da contagem do
prazo para oposição de embargos. Art. 16 da Lei n.
6.830/80. Intempestividade.
1. É pacífico o entendimento de que o termo a quo para a
oposição de embargos à execução é a data da efetiva inti-
mação da penhora e não a da juntada aos autos do man-
dado cumprido. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Apelação improvida.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.
A recorrente alega violação dos arts. 131, 165,

241, 458, II, 535 e 748 do CPC.
Sustenta, em síntese (fls. 69-70):

Nos termos do art. 241 do Código de Processo Civil, o prazo
para ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal começa
a fluir da data da efetiva juntada aos autos do mandado de
penhora cumprido, senão vejamos:
(...)
Como se não bastasse, à época da interposição dos
Embargos em evidência, vigorava o art. 738 do CPC, com
redação dada pela Lei 8.953/94, verbis:
(...)
Ora, pela análise do dispositivo legal supra colacionado,
dúvidas não restam de que o termo a quo para interposição
dos Embargos de Devedor se inicia da data da juntada do

Processual civil - Nulidade do acórdão por falta
de motivação - Arts. 131, 165 e 458, II, do CPC -
Não-ocorrência - Violação do art. 535 do CPC -

Deficiência na fundamentação - Súmula 284/STF
- Termo a quo do prazo para embargos à exe-

cução fiscal - Garantia do Juízo mediante penho-
ra - Juntada do mandado - Recurso repetitivo -

Art. 543-C do CPC

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação,
embora concisa, for suficiente para a solução da
demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a
ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta,
de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF.

3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à
Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penho-
ra, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
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termo de penhora aos autos do processo e não da efetiva
intimação conforme quer valer  o entendimento equivocado
deste Colendo Tribunal.

Contra-razões às fls. 86-89.
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de

origem e encaminhado como representativo de contro-
vérsia, nos termos do art. 543-C, § 1º, do CPC (fl. 92).

Por meio de decisão proferida em 31.3.2009, sub-
meti os autos ao julgamento da Primeira Seção, na
forma do art. 543-C do CPC e do art. 2º, § 2º, da
Resolução-STJ 8/2008. Determinei, ainda, a abertura
de vista ao Ministério Público, a comunicação aos
Ministros que compõem a Primeira Seção e aos
Presidentes dos Tribunais Estaduais e Regionais (fl. 97).

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial
conhecimento do apelo e, nessa parte, pela sua rejeição
(fls. 166-173).

É o relatório.

VVoottoo

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN
(Relator) - Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
passo ao exame do mérito.

A recorrente cita os arts. 131, 165 e 458, II, do
CPC, para defender a tese de que a decisão não foi
adequadamente fundamentada.

Não procede a irresignação.
A Corte local julgou intempestivos os Embargos à

Execução Fiscal, interpretando e aplicando a regra do
art. 16, III, da Lei 6.830/1980 (fl. 41):

Em sede de execução fiscal, a parte executada terá, nos ter-
mos do art. 16 da Lei n. 6.830/80, o prazo de trinta dias
para oferecer embargos à execução, contados a partir da
intimação da penhora.
Conforme afirmado pelo ilustre magistrado de primeira
instância na sentença recorrida, fato este não contestado
pela parte embargante, esta foi intimada da penhora em 05
de fevereiro de 2002. Os embargos à execução foram
opostos em 1º de abril de 2002 (carimbo de protocolo
constante da petição inicial), sendo, portanto, intempestivos.

A decisão, embora concisa, compôs a lide de
modo suficiente e satisfatório, razão pela qual não pros-
pera o argumento de deficiência na fundamentação.
Nesse sentido:

Processual civil. Embargos de declaração. Ofensa ao art.
535 do CPC não configurada. Fundamentação concisa.
Nulidade. Inexistência.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento sufi-
ciente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Tribunal de origem justificou de modo conciso a não-
apreciação das alegações de irregularidades na CDA
(excesso de execução, bitributação etc.) sob o argumento de
estarem preclusas, porque apresentadas após vencido o
prazo para a oposição dos Embargos do Devedor (art. 16,
§ 2º, da Lei 6.830/1980).

3. Inexiste nulidade do julgamento se a fundamentação,
embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp
984.367/RJ, Rel. Ministro  Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 19/03/2009)

Em relação ao art. 535 do Código de Processo
Civil, a argumentação da recorrente é genérica (“vale
ressaltar o máximo rigor desta Corte, diante do
deplorável hábito de desprezar os Embargos
Declaratórios como precioso instrumento de aperfeiçoa-
mento e até convalidação das decisões judiciais” - fl.
72). Não foi demonstrado, de modo claro e inequívoco,
em que medida o acórdão do órgão colegiado foi omis-
so, ou a questão relevante que deixou de ser apreciada.

A deficiência na fundamentação, quanto a esse
ponto, dá ensejo a que seja utilizada, por analogia, a
Súmula 284/STF. 

Finalmente, quanto ao prazo para a oposição dos
Embargos à Execução Fiscal, transcrevo excerto do voto-
condutor do acórdão nos aclaratórios (fl. 58):

O julgado embargado não está obrigado, como quer a
recorrente, a se manifestar sobre o art. 738, I, do CPC,
tendo em vista que a Lei n. 6.830/80, em seu art. 12, re-
gulou de forma expressa e diversa da prevista naquele
Código, o prazo para a oposição de embargos à execução
pelo executado, nos casos de execução fiscal, não havendo
que se falar, aqui, em aplicação subsidiária do CPC.
Resta afastada, assim, também, a ofensa ao art. 241 do
CPC, pelos mesmos fundamentos. 

Em síntese, ficou registrado que, nos processos
sujeitos à disciplina da Lei 6.830/1980, conta-se o
prazo de trinta dias para oposição dos Embargos à
Execução Fiscal, quando a garantia é prestada na
modalidade da penhora, a partir da intimação do ato de
constrição judicial (art. 16, III). Não se aplicam, em
caráter subsidiário, as disposições do Código de
Processo Civil, dada a existência de regra própria (art.
1º, in fine).

O Tribunal de origem seguiu a orientação pacífica
desta Corte, conforme se verifica nos precedentes
abaixo:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos à
execução rejeitados. Intempestividade.
1. O termo inicial do prazo de trinta dias para a oposição
dos embargos à execução conta-se a partir da intimação da
penhora sobre o percentual da renda bruta diária da execu-
tada.
2. Contrariedade ao § 1º do art. 16 da LEF. Não-ocorrên-
cia. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudên-
cia dominante desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ:
“Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo senti-
do da decisão recorrida.” 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 771.476/RJ, Rel. Ministra  Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 01/03/2007, DJ 02/04/2007
p. 239)
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Processual civil - Embargos à execução fiscal - Contagem do
prazo - Art. 184 do CPC.
1. Pacificado no âmbito da Primeira Seção que o termo a
quo para a oposição de embargos do devedor é a efetiva
intimação da penhora e não a juntada aos autos do man-
dado cumprido.
2. Como a contagem dos prazos processuais obedece à
regra contida no art. 184 do CPC, exclui-se o dia do começo
e computa-se o dia final, prorrogando-se para o primeiro
dia útil subseqüente se este recair em dia em que não há
expediente forense.
3. Embargos à execução intempestivos.
4. Recurso especial improvido. (REsp 810.051/RS, Rel.
Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
20/04/2006, DJ 25/05/2006 p. 217)

Assentado, no acórdão atacado, que a intimação
da penhora data de 5.2.2002 e que os respectivos
Embargos foram ajuizados em 1º de abril de 2002, não
merece reforma o entendimento de que estes são intem-
pestivos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

Por se tratar de recurso submetido ao regime do
art. 543-C do CPC, determino a adoção das providên-
cias relativas à Resolução 8/2008 do STJ, inclusive a
comunicação aos Presidentes de todos os TJs e TRFs.

É como voto.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão: 

“A Seção, por unanimidade, conheceu parcial-
mente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Eliana Calmon, Francisco Falcão,
Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Denise Arruda e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 27 de maio de 2009. - Carolina Véras -
Secretária.

(Publicado no DJ de 09.09.2009.)

. . .

serviços similares, têm a função de proporcionar as
condições materiais necessárias à implementação do
serviço comunicacional, bem como a sua manutenção,
não encerrando fatos geradores da incidência do ICMS,
porquanto, por si sós, não possibilitam a emissão, trans-
missão ou recepção de informações, razão pela qual
não se enquadram no conceito de serviço comunica-
cional, mas, antes, ostentam a natureza de atos
preparatórios ou posteriores à atividade tributada.
(Precedentes: REsp 703695 / PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 20/09/2005; REsp 622208 / RJ, 2ª Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 17/05/2006; REsp 418594 / PR,
1ª Turma,  Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 21/03/2005;
RMS 11368 - MT, Relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJ 09/02/2005).

2. Deveras, apreciando a questão relativa à legitimidade
da cobrança do ICMS sobre o procedimento de habili-
tação de telefonia móvel celular, ambas as Turmas inte-
grantes da 1ª Seção firmaram entendimento no sentido
da inexigibilidade do tributo, à consideração de que a
atividade de habilitação não se incluía na descrição de
serviço de telecomunicação constante do art. 2º, III, da
Lei Complementar 87/96, por corresponder a “procedi-
mento tipicamente protocolar, (...) cuja finalidade
prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da
prestação do serviço”, serviços “meramente acessórios
ou preparatórios à comunicação propriamente dita”,
“meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de
comunicação” (RESP 402.047/MG, 1ª Turma, Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 09.12.2003 e do
EDcl no AgRg no RESP 330.130/DF, 2ª Turma, Min.
Castro Meira, DJ de 16.11.2004).  Adotando-se a linha
de orientação traçada nesses julgados, e diante do
caráter igualmente acessório ou preparatório à
prestação do serviço de telecomunicação propriamente
dito, de que se revestem os serviços acessórios ou suple-
mentares ao serviço de comunicação, deve ser reco-
nhecida a inexigibilidade do ICMS sobre esses valores.

3. Nesse mesmo sentido é que a doutrina assenta que:

a) “o tributo em tela incide sobre a prestação dos serviços de
comunicação (atividade-fim); não sobre os atos que a ela
conduzem (atividades-meio). A simples disponibilização,
para os usuários, dos meios materiais necessários à comuni-
cação entre eles ainda não tipifica a prestação do serviço em
exame, mas simples etapa necessária à sua implemen-
tação”;
b) “a Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de
serviços de comunicação, não é dado, nem ao legislador,
nem muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a
incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabi-
lizam”;
c) “a série de atos que colocam à disposição dos usuários os
meios e modos aptos à prestação dos serviços de comuni-
cação é etapa propedêutica, que não deve ser confundida
com a própria prestação destes serviços. Não tipificando o

Tributário - Recurso especial - ICMS - Serviços
suplementares ao serviço de comunicação -

Atividade-meio - Não incidência - Precedentes
jurisprudenciais

1. Os serviços acessórios ou suplementares ao serviço de
comunicação, como, v.g., a locação de aparelhos, a
manutenção das Estações Rádio-Base, das torres de
transmissão, dos softwares de gerenciamento e outros
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fato imponível do ICMS-Comunicação, está, pois, fora de
seu campo de incidência. De outro lado, é importante ter-
mos presente que estas atividades-meio são levadas a efeito
em benefício da própria pessoa que realiza o serviço. Têm
por escopo, apenas, possibilitar as atividades-fim, que, estas
sim - aproveitam a terceiros.”

4. O Convênio ICMS nº 69/98 dilargou o campo de
incidência do ICMS ao incluir em seu âmbito as ativi-
dades-meio ao serviço de comunicação, sendo certo
que referida inclusão não tem respaldo em Lei
Complementar, forma exclusiva de normação do  thema
iudicandum.

5. Destarte, em recente jurisprudência:

Recurso especial. Tributário. ICMS. Convênio 69/98. Serviço
de instalação de linha telefônica fixa. Serviço intermediário
ao serviço de telecomunicação. Lei Kandir. Lei das
Telecomunicações. Não-incidência de ICMS. Inexistência de
lei. Impossibilidade de previsão pelo convênio. Recurso
especial interposto apenas pela Fazenda Estadual. Decisão
conforme a jurisprudência desta Corte. Reformatio in pejus
indevida. Recurso especial desprovido.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Convênio
69, de 19.6.1998, concluiu, em síntese, que: (a) a interpre-
tação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei
Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de
que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de
comunicação propriamente ditos, no momento em que são
prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-
fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a ativi-
dade-meio ou intermediária, que é, por exemplo, a habili-
tação, a instalação, a disponibilidade, a assinatura, o
cadastro de usuário e de equipamento, entre outros serviços.
Isso porque, nesse caso, o serviço é considerado
preparatório para a consumação do ato de comunicação;
(b) o serviço de comunicação propriamente dito, consoante
previsto no art. 60 da Lei 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é
aquele que transmite mensagens, idéias, de modo oneroso;
(c) o Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade
fechada, de maneira que, sem lei expressa, não se pode
ampliar os elementos que formam o fato gerador, sob pena
de violar o disposto no art. 108, § 1º, do CTN. Assim, não
pode o Convênio 69/98 aumentar o campo de incidência
do ICMS, porquanto isso somente poderia ser realizado por
meio de lei complementar.
2. Os serviços de instalação de linha telefônica fixa não são
considerados serviços de comunicação propriamente ditos,
nos termos da Lei Kandir e da Lei Geral de
Telecomunicações, mas serviços de natureza intermediária.
Não deve, portanto, incidir ICMS sobre essa atividade, pois
não há previsão legal nesse sentido, existindo apenas o
Convênio 69/98 que disciplina a matéria, no entanto, de
forma indevida.
3. É inviável reformar o acórdão recorrido a favor da parte
que não interpôs recurso especial, a fim de que, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal Superior, seja considerada
indevida a incidência de ICMS sobre os serviços de insta-
lação de telefone fixo, pois, na espécie, estar-se-ia pro-
movendo reformatio in pejus contra a parte recorrente.
4. Se apenas uma das partes interpõe recurso especial, é
vedado ao Tribunal agravar sua situação.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 601.056/BA, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 03.04.2006.)

Processual civil e tributário. Art. 1º da Lei nº 1.533/51.
Reexame de prova. Súmula 7/STJ. ICMS. Telefonia móvel
celular. Atividades meramente preparatórias ou de acesso
aos serviços de comunicação. Convênio nº 69/98, cláusula
primeira. ilegalidade.
(omissis)
2. As atividades meramente preparatórias ou de acesso aos
serviços de comunicação não podem ser entendidas como
“serviço de telecomunicação” propriamente dito, de modo
que estão fora da incidência tributária do ICMS. Não tem
amparo, portanto, na Lei Complementar nº 87/96 a cláusu-
la primeira do Convênio nº 69/98, que inclui as referidas
atividades preparatórias na base de cálculo do ICMS-comu-
nicação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido. (REsp 622208 / RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 17/05/2006)

6. A analogia instituidora de tributo é vedada pelo art.
108, § 1º, do CTN, o que ocorreria in casu se admitido
o enquadramento das atividades sub judice na hipótese
de incidência do ICMS.

7. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, por isso que
eventual analogia é apenas instrumento de integração
da legislação tributária, consoante dispõe o art. 108, §
1º do CTN, razão pela qual só deve ser utilizada para
preencher as lacunas da norma jurídica. In casu, a
analogia restou utilizada para inclusão dos serviços
suplementares ao serviço de comunicação no âmbito de
incidência do ICMS, invadindo, inexoravelmente, o ter-
reno do princípio da legalidade ou da reserva legal que,
em sede de direito tributário, preconiza que o tributo só
pode ser criado ou aumentado por lei.

8. É cediço que o aplicador da lei deve aferir o alcance
da lei através de todos os métodos aplicáveis à ciência
jurídica e, a fortiori, ao Direito Tributário, consoante as
lições inesquecíveis de Amílcar Falcão, verbis:

Problema diferente é o da analogia, que muitos autores
apresentam como processo de interpretação.
Não parecem estar com a razão os que assim pensam.
A analogia é meio de integração da ordem jurídica, através
do qual, formulando raciocínios indutivos com base num
dispositivo legal (analogia legis), ou em um conjunto de nor-
mas ou dispositivos legais combinados (analogia juris), se
preenche a lacuna existente em determinada lei. Nesse caso,
há criação de direito, ainda que o processo criador esteja
vinculado à norma ou às normas preexistentes levadas em
consideração.
Já agora, em homenagem ao princípio da legalidade dos
tributos, cabe excluir a aplicação analógica da lei, toda vez
que dela resulte a criação de um débito tributário.
A não ser nesse particular, o processo analógico é tão
plausível em direito tributário quanto em qualquer outra dis-
ciplina, ressalvado, eventualmente, como em todos os
demais ramos jurídicos, algum preceito de direito excep-
cional.   (Amílcar Falcão. Introdução ao Direito Tributário. Rio
de Janeiro, Forense, 1994, p. 64-65)
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9. Consectariamente, a cobrança de ICMS sobre os
serviços suplementares ao serviço de comunicação viola
o princípio da tipicidade tributária, segundo o qual o tri-
buto só pode ser exigido quando todos os elementos da
norma jurídica - hipótese de incidência, sujeito ativo e
passivo, base de cálculo e alíquotas - estão contidos na lei.

10. Precedentes jurisprudenciais: EDRESP 389403/RS,
desta relatoria, DJ de 17.02.2003; RESP 401698 / ES,
Relator p/ Acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
de 09.06.2003; AG 428.339/GO, desta relatoria, DJ
de 19.04.2002; REsp 601.056/BA, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ de 03.04.2006).

11.  Acrescente-se que, em relação ao ICMS, sob a
égide da CF/88, antes da LC 87/96, entendeu o STF que
o Convênio do ICMS 66/88 era instrumento normativo
provisório, sucedâneo da lei complementar exigida pela
Constituição em seu art. 146, III, “a”, nos termos do art.
34, § 8º, do ADCT/98.  Conseqüentemente, após esse
período, o campo do convênio não se confunde com o
da Lei Complementar mas, antes, a ela deve subsumir-
se, reservando-se a esses atos  normativos secundários,
as estratégias que evitem o confronto fiscal entre os
Estados, como revela a vontade constitucional, fator
influente na exegese, no dizer de Peter Häberle, segundo
o qual a Constituição tem uma vontade, que é a vontade
constitucional, e qualquer interpretação de norma jurídi-
ca tem que partir, necessariamente, desse escape consti-
tucional e de seus princípios. 

12.  Assenta-se, por fim, escapar à competência do E.
STJ averiguar os serviços propriamente ditos que se
encaixam no conceito pressuposto de comunicação, por
que a isso equivaleria a análise fática, vedada pela
Súmula 07 do STJ.

13. Recurso especial da empresa provido. Recurso espe-
cial da Fazenda Estadual conhecido, porém, prejudicado. 

RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº 776600..223300-MMGG - RReellaattoorr::
MMIINNIISSTTRROO LLUUIIZZ FFUUXX 

Recorrente: Unicall Telecomunicações Ltda. Advogada:
Sacha Calmon Navarro Coelho e outros. Recorrente:
Estado de Minas Gerais.  Procurador: Célio Lopes
Kalume e outros. Recorridos: Os mesmos.  

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por maioria, vencido parcialmente
o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, dar provimento ao
recurso especial da empresa Unicall Telecomunicações

Ltda. e julgar prejudicado o recurso especial da Fazenda
Pública Estadual, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha,
Castro Meira, Denise Arruda, Humberto Martins,
Herman Benjamin, José Delgado e Eliana Calmon
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves (RISTJ,
art. 162, § 2º). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.

Brasília (DF), 27 de maio de 2009 (data do julga-
mento). Ministro Luiz Fux - Relator.

RReellaattóórriioo

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator) -
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos por Unicall
Telecomunicações Ltda. e pelo Estado de Minas Gerais,
o primeiro, com fulcro nas alíneas “a” e “b”, e o segun-
do, nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado:

Execução fiscal - Embargos - ICMS - fato gerador - serviços
de comunicação - prestação onerosa - artigo 155, da cf/88
- lei complementar n.º 87/96 - Incidência - Valor da causa -
Débito fiscal - Honorários advocatícios - Artigo 20, §§ 3º e
4º, do CPC . O ICMS tem como fato gerador as operações
relativas à circulação de mercadorias, à prestação do serviço
de transporte interestadual e intermunicipal, e à prestação de
serviços de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior (LC 87/96, art. 2º). 
Incide o ICMS nos serviços suplementares de comunicação,
vez que a simples colocação à disposição do usuário de
meios aptos à transmissão e recepção de mensagens já ca-
racteriza o serviço de comunicação tributável. 
O valor dado à causa nos embargos de devedor onde se
pretende desconstituir o débito fiscal em sua totalidade, deve
ser o mesmo da execução. O Juiz que julga improcedentes
os embargos de devedor pode arbitrar os honorários advo-
catícios pautado no parágrafo 4º, do artigo 20, do CPC,
não estando limitado aos percentuais máximo e mínimo pre-
vistos no parágrafo 3º do mesmo artigo, desde que o valor
fixado não seja irrisório. 

Noticiam os autos que a empresa Unicall
Telecomunicações, prestadora de Serviço Móvel
Especializado - Trunking, ajuizou ação de embargos à
execução fiscal, objetivando a desconstituição de débito
tributário advindo do não-recolhimento de ICMS sobre
os serviços suplementares de comunicação (locação de
aparelhos, manutenção das Estações Rádio-Base, das
torres de transmissão, dos softwares de gerenciamento e
outros serviços similares), porquanto não estariam estes
incluídos nos serviços de comunicação, configurando,
ao revés, atividade-meio, que não comporia a base de
cálculo da exação. 

O Juiz Singular julgou improcedentes os embargos
e acolheu a impugnação do valor da causa.
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A Sexta Câmara Cível do TJ/MG, por maioria,
vencido o revisor, rejeitou a preliminar e negou provi-
mento aos recursos de apelação, nos termos da ementa
retro-transcrita.

Irresignadas, ambas as partes intentaram recurso
especial. 

A empresa sustentou, em síntese, que o acórdão
hostilizado contrariou os arts. 61, caput  e § 1º da Lei nº
9.472/97; 2º, da LC 87/96; e 110, do CTN, bem
como, no tocante à alínea “b”, do permissivo constitu-
cional, declarou válido o art. 44, § 4º, do RICMS/96 de
Minas Gerais - que determina a incidência do ICMS
sobre as atividades-meio. Requereu o provimento dos
embargos à execução fiscal, com a conseqüente
extinção do crédito tributário proveniente da tributação
dos serviços suplementares prestados pelo ICMS. O
recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade na
instância de origem.

A Fazenda Estadual alegou violação do art. 20, §§
3º e 4º do Código de Processo Civil, bem assim a
existência de dissídio jurisprudencial. Sustentou que a fi-
xação da verba honorária em 1% da totalidade
econômica envolvida na discussão trazida a juízo (valor
do débito) seria desproporcional em relação ao benefí-
cio patrimonial pretendido com a ação (expresso pelo
valor da causa), devendo ser este o parâmetro para
determinação da verba sucumbencial. Requereu a fi-
xação da referida verba em, no mínimo, 5% sobre o
valor da causa. O apelo recebeu crivo negativo de
admissibilidade no Tribunal a quo, tendo subido a este
Sodalício em virtude de decisão desta relatoria, que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto.

Foram apresentadas contra-razões a ambos os
recursos.

É o relatório.

VVoottoo

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):
Preliminarmente, conheço do recurso especial da empre-
sa Unicall Telecomunicações Ltda, uma vez que a
matéria federal restou devidamente prequestionada.

Cinge-se a questão controvertida no referido apelo
à impossibilidade de incidência do ICMS sobre serviços
suplementares de comunicação, tais como locação de
aparelhos, manutenção das Estações Rádio-Base, das
torres de transmissão, dos softwares de gerenciamento e
outros serviços similares.

Verifica-se que a empresa recorrente é prestadora
de Serviço Móvel Especializado, conhecido como
Trunking, que consubstancia serviço de comunicação
por aparelhos de rádio em faixas de freqüência conce-
didas pela Anatel e com conexão permitida aos sistemas
públicos de telefonia.  Além dessa atividade-fim, em vir-
tude da qual é contribuinte do ICMS, presta também ou-

tros serviços, de natureza suplementar, cuja finalidade é
proporcionar as condições materiais necessárias à
implementação do serviço comunicacional, bem assim a
sua manutenção.

A Carta Magna, em seu art. 155, inciso II, prevê o
ICMS sobre prestação de serviços de comunicação.

A Lei Complementar 87/96, ao explicitar o coman-
do constitucional, definindo os critérios material e tem-
poral do ICMS sobre serviços de comunicação, esta-
belece que, verbis:

Art. 2º. O imposto incide sobre: 
(...)
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção,
a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação
de comunicação de qualquer natureza;
(...)
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no
momento: 
(...)
VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação,
feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza;

Nesse diapasão, dessume-se, dos supra-transcritos
dispositivos legais, que o serviço de comunicação rele-
vante juridicamente para fins de tributação pelo ICMS é
aquele decorrente de um contrato oneroso de prestação
de serviço, do qual resulte efetivamente uma relação
comunicativa entre emissor e receptor da mensagem.

Destarte, não se inserem no âmbito de incidência
do ICMS serviços acessórios ou suplementares, cuja
função é a de proporcionar as condições materiais
necessárias à implementação do serviço comunica-
cional, bem assim a sua manutenção.  Os atos de
locação de aparelhos, manutenção das Estações Rádio-
Base, das torres de transmissão, dos softwares de geren-
ciamento e outros serviços similares, por si só, não re-
presentam efetiva comunicação, ostentando a natureza
de meros atos preparatórios ou posteriores à atividade
tributada.

Na mesma esteira, segue o entendimento do pro-
fessor ROQUE ANTONIO CARRAZZA, que, analisando
os atos de fornecimento e manutenção dos meios
necessários à execução do serviço de comunicação, não
os identifica como hipótese de incidência da exação sub
examine: 

Estamos percebendo que só quando o destinatário assume
papel ativo, contratando a prestação do serviço de comuni-
cação e dele fruindo, por meio do recebimento e do envio
de mensagens a terceiro (que não o próprio prestador), é
que o ICMS pode incidir. O que se tributa é a execução do
serviço, e não, simplesmente, sua estipulação.
Esta oração uma vez mais exterioriza nosso juízo no sentido
de que o ICMS só pode incidir quando efetivamente ocorre
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a prestação onerosa do serviço de comunicação. E esta só
se dá quando, estabelecida a relação comunicativa, há,
entre pelo menos duas pessoas (diversas do prestador do
serviço), efetiva transmissão de idéias, pensamentos ou
intenções.
Portanto, se não há comunicação (ou se esta se dá fora do
alcance das leis brasileiras, como no caso da telecomuni-
cação internacional) não há incidência possível de ICMS.
O que estamos querendo remarcar é que o tributo em tela
incide sobre a prestação dos serviços de comunicação (ativi-
dade-fim); não sobre os atos que a ela conduzem (ativi-
dades-meio). A simples disponibilização, para os usuários,
dos meios materiais necessários à comunicação entre eles
ainda não tipifica a prestação do serviço em exame, mas
simples etapa necessária à sua implementação.
Deveras, na medida em que a Constituição autoriza sejam
tributadas as prestações de serviços de comunicação, não é
dado, nem ao legislador, nem muito menos ao intérprete e
ao aplicador, estender a incidência do ICMS às atividades
que as antecedem e viabilizam.
Expliquemo-nos melhor.
Consoante já adiantamos, a série de atos que colocam à dis-
posição dos usuários os meios e modos aptos à prestação
dos serviços de comunicação é etapa propedêutica, que não
deve ser confundida com a própria prestação destes serviços.
Não tipificando o fato imponível do ICMS-Comunicação,
está, pois, fora de seu campo de incidência.
De outro lado, é importante termos presente que estas ativi-
dades-meio são levadas a efeito em benefício da própria
pessoa que realiza o serviço. Têm por escopo, apenas, pos-
sibilitar as atividades-fim, que, estas sim - aproveitam a ter-
ceiros.

Em sede pátria, a doutrina especializada e a
jurisprudência convergem ao afirmar a não incidência do
ICMS sobre a atividade-meio, consoante depreende-se
dos seguintes precedentes:

Tributário. Incidência de ICMS sobre habilitação de aparelho
de telefonia celular. Inocorrência. Precedentes desta Corte.
Processual civil. Ação cautelar. Caução para suspensão da
exigibilidade de crédito fiscal. Possibilidade. Violação ao art.
535, II, do CPC. Expressa manifestação do Tribunal a quo
sobre o thema iudicandum. 
1. Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC,
porquanto o Tribunal a quo, ainda que de forma sucinta, tra-
tou da questão da incidência de ICMS sobre a habilitação de
telefones móveis, ao afirmar que a cobrança do ICMS sobre
serviço de habilitação de telefonia móvel celular, tem apoio
legal, nos termos do artigo 155, I , “b”, da Constituição
Federal, Lei Estadual 8.933/89 e no convênio ICMS nº
69/98 - Confaz .
2. É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater
um a um os argumentos expostos pelas partes, desde de que
a decisão por ele proferida esteja devidamente fundamenta-
da (precedentes: AgRg no Resp 593939 - SP, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, publicado no DJ em 31 de maio de
2004, AgRg no Resp. 676448 - SP, Relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, publicado no DJ em 16 de maio de
2005, Resp 703658 - MG, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ em 09 de maio
de 2005.
3. A Corte assentou o entendimento de que não incide ICMS
sobre a habilitação de telefone móvel celular, posto ato pelo

qual se possibilita a efetiva prestação do serviço. Destarte,
depreende-se da leitura do III, art. 2º, da Lei Complementar
87/96 que o ICMS possui campo de incidência somente
sobre os serviços de comunicação, propriamente ditos.
4. O Convênio ICMS nº 69/98, dilargou o campo de
incidência do ICMS quando incluiu em sua cláusula primeira
o serviço de habilitação, sendo certo que só poderia tê-lo
feito por meio de Lei Complementar. Na verdade, como
exposto pela Recorrente às fls. 62, não há Lei que determine
a incidência do ICMS sobre a habilitação telefônica (prece-
dentes: Resp 525788 - DF, Relatora Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, publicado no DJ em 23 de maio de 2005,
Resp 596.812 - PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, publicado no DJ em 14 de fevereiro de
2005, RMS 11368 - MT, Relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, publicado no DJ em 09 de fevereiro de
2005.
5. A incidência de ICMS nas habilitações de telefone móvel
já foi pacificada por esta Corte de forma favorável à preten-
são da recorrente, revelando o fumus boni iuris, de forma a
inexistir óbice para concessão da ordem liminar pleiteada,
no sentido da suspensão da exigibilidade do crédito tri-
butário.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. (REsp 703695 / PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
20/09/2005)

Processual civil e tributário. Art. 1º da Lei n.º 1.533/51.
Reexame de prova. Súmula 7/STJ. ICMS. Telefonia móvel
celular. Atividades meramente preparatórias ou de acesso
aos serviços de comunicação. Convênio n.º 69/98, cláusu-
la primeira. Ilegalidade.
1. A alegação de ofensa ao artigo 1º da Lei n.º 1.533/51,
ante a inexistência de direito líquido e certo da impetrante
demandaria o reexame de matéria probatória, o que é veda-
do na via especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
2. As atividades meramente preparatórias ou de acesso aos
serviços de comunicação não podem ser entendidas como
“serviço de telecomunicação” propriamente dito, de modo
que estão fora da incidência tributária do ICMS. Não tem
amparo, portanto, na Lei Complementar n.º 87/96 a cláusu-
la primeira do Convênio n.º 69/98, que inclui as referidas
atividades preparatórias na base de cálculo do ICMS-comu-
nicação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido. (REsp 622208 / RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 17/05/2006)

Tributário. ICMS. Televisão a cabo. Lei Complementar
87/96, art. 2º, II. Lei 8.977/95, arts. 2º e 5º. Incidência.
Taxa de adesão. Não-incidência.
1. O art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96 dispõe que o
ICMS incide sobre “(...) III - prestações onerosas de serviços
de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer
natureza”.
2. O serviço de TV a cabo consiste, por expressa disposição
normativa (Lei 8.977/95, artigos 2º e 5º), em serviço de
comunicação (da espécie de “telecomunicação”), prestado
por operadora, que, utilizando um conjunto de equipamen-
tos, instalações e redes, de sua propriedade ou não, viabi-
liza a recepção, o processamento, a geração e a distribuição
aos assinantes de programação e de sinais próprios ou de
terceiros. A prestação onerosa desse serviço caracteriza
hipótese de incidência do ICMS.
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3. Apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança
do ICMS sobre o procedimento de habilitação de telefonia
móvel celular, ambas as Turmas integrantes da 1ª Seção fir-
maram entendimento no sentido da inexigibilidade do tribu-
to, à consideração de que a atividade de habilitação não se
incluía na descrição de serviço de telecomunicação cons-
tante do art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, por corres-
ponder a “procedimento tipicamente protocolar, (...) cuja
finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da
prestação do serviço”, serviços “meramente acessórios ou
preparatórios à comunicação propriamente dita”, “meios de
viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação”
(REsp 402.047/MG, 1ª Turma, Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 09.12.2003 e do EDcl no AgRg no REsp
330.130/DF, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de
16.11.2004).
4. Adotando-se a linha de orientação traçada nesses julga-
dos, e diante do caráter igualmente acessório ou
preparatório à prestação do serviço de telecomunicação
propriamente dito de que se revestem as atividades remu-
neradas pela taxa de adesão da televisão a cabo, deve ser
reconhecida a inexigibilidade do ICMS sobre esses valores.
5. Recursos especiais a que se nega provimento. (REsp
418594 / PR, 1ª Turma,  Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
21/03/2005)

Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones
celulares. Impossibilidade. Atividade que não se constitui em
serviço de telecomunicações. Analogia extensiva. Exigência
de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. Proibição.
Art. 108, § 1º, do CTN.
I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre
qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de
disponibilização do serviço, de modo a assegurar ao usuário
a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.
II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o
serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre
o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como
atividade meramente intermediária.
III - O Convênio ICMS nº 69/98, ao determinar a incidên-
cia do ICMS sobre a habilitação de aparelho móvel celular,
empreendeu verdadeira analogia extensiva do âmbito mate-
rial de incidência do tributo, em flagrante violação ao art.
108, § 1º do CTN.
IV - Recurso Ordinário provido (RMS 11368 - MT, Relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, publicado no DJ
em 09 de fevereiro de 2005).

Apreciando a questão relativa à legitimidade da
cobrança do ICMS sobre o procedimento de instalação
de linha telefônica fixa, a 1ª Turma, no julgamento do
RESP 601056, de relatoria da e. Ministra Denise Arruda,
firmou entendimento no sentido da inexigibilidade do
tributo.  Extrai-se do voto condutor a seguinte funda-
mentação, verbis:

(...)
Este Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
analisar o conteúdo desse convênio, concluindo, em síntese,
que: (a) a interpretação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI,
da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendi-
mento de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços
de comunicação propriamente ditos, no momento em que
são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a ativi-

dade-fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a
atividade-meio ou intermediária, que é, por exemplo, a
habilitação, a instalação, a disponibilidade, a assinatura, o
cadastro de usuário e de equipamento, entre outros serviços.
Isso porque, nesse caso, o serviço é considerado
preparatório para a consumação do ato de comunicação;
(b) o serviço de comunicação propriamente dito, consoante
previsto no art. 60 da Lei 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é
aquele que transmite mensagens, idéias, de modo oneroso;
(c) o Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade
fechada, de maneira que, sem lei expressa, não se pode
ampliar os elementos que formam o fato gerador, sob pena
de violar o disposto no art. 108, § 1º, do CTN. Assim, não
pode o Convênio 69/98 aumentar o campo de incidência
do ICMS, porquanto isso somente poderia ser realizado por
meio de lei complementar.
Cabe mencionar os precedentes que deram base à orien-
tação de que o ICMS não deve incidir sobre os serviços
meramente preparatórios da atividade de comunicação, in
verbis:
‘Tributário - ICMS - ‘Serviços de comunicação’ - Conceito -
Incidência - Ampliação da base de cálculo - Cláusula
primeira do Convênio 69/98.
1. Há ‘serviço de comunicação’ quando um terceiro, medi-
ante prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores
(emissor/receptor) em contato ‘por qualquer meio, inclusive
a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retrans-
missão, a repetição e a ampliação de comunicação de qual-
quer natureza’. Os meios necessários à consecução deste
fim não estão ao alcance da incidência do ICMS-comuni-
cação.
2. A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC
87/96; art. 2º, III) não permite a exigência do tributo com
relação a atividades meramente preparatórias ao ‘serviço de
comunicação’ propriamente dito, como são aquelas cons-
tantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 69/98. 
3. No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da
Tipicidade Fechada, a interpretação sempre deve ser estrita,
tanto para a concessão de benefícios fiscais, quanto para
exigência de tributos. À míngua de Lei não é lícita a
dilatação da base de cálculo do ICMS-comunicação imple-
mentada pelo Convênio ICMS 69/98 (art. 97, § 1º, do
CTN).
4. Recurso provido.’ (REsp 402.047/MG, 1ª Turma, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 9.12.2003)
‘Tributário. ICMS. Incidência sobre a habilitação de telefones
celulares. Impossibilidade. Atividade que não se constitui em
serviço de telecomunicações. Analogia extensiva. Exigência
de tributo sobre fato gerador não previsto em lei. Proibição.
art. 108, § 1º, do CTN.
I - No ato de habilitação de aparelho móvel celular inocorre
qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de
disponibilização do serviço, de modo a assegurar ao usuário
a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações.
II - O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o
serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre
o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como
atividade meramente intermediária.
III - O Convênio ICMS nº 69/98, ao determinar a incidên-
cia do ICMS sobre a habilitação de aparelho móvel celular,
empreendeu verdadeira analogia extensiva do âmbito mate-
rial de incidência do tributo, em flagrante violação ao art.
108, § 1º do CTN.
IV - Recurso Ordinário provido.’ (RMS 11.368/MT, 1ª
Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 9.2.2005)
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‘Tributário. ICMS. Telefonia móvel celular. Serviço de habili-
tação. Não-incidência. 
1. A atividade de habilitação de telefone móvel celular não
se enquadra no conceito de serviço de telecomunicação do
art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96 para fins de incidên-
cia de ICMS, sendo ilegítima a inserção dos valores pagos a
esse título na base de cálculo do tributo, como o fez o
Convênio ICMS 69/98. Precedentes de ambas as Turmas da
1ª Seção.
2. Recurso especial provido.’ (REsp 596.812/RR, 1ª Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 14.2.2005)
Saliente-se, outrossim, que a Segunda Turma, no julgamen-
to dos EDcl no AgRg no REsp 330.130/DF, de relatoria do
Ministro Castro Meira (DJ de 16.11.2004), analisando a
controvérsia, decidiu no sentido da não-incidência de ICMS
sobre os serviços de habilitação de telefonia móvel celular,
seguindo o entendimento constante do voto-vista do Ministro
João Otávio de Noronha. Senão vejamos:
‘Com base nessas constatações, conheço do recurso, pas-
sando desde já ao exame da questão de fundo, que consiste
em se averiguar a legitimidade da cobrança da exação sobre
o procedimento de ‘habilitação’, nos moldes em que instituí-
da pelo Convênio ICMS n. 69/98, firmado no âmbito do
Confaz.
Para tanto, faz-se necessário indagar em que medida o pro-
cedimento de ‘habilitação’ há de ser visto ou entendido
como ‘serviço de telecomunicação’.
Dispõe o art. 2º da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir):
‘Art. 2° O imposto incide sobre:
(...)
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção,
a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de
comunicação de qualquer natureza;’
Por seu turno, o art. 60 da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral das
Telecomunicações) assim prescreve:
‘Art. 60 - Serviço de Telecomunicação é o conjunto de ativi-
dades que possibilita a oferta de telecomunicação. 
§ 1º - Telecomunicação é transmissão, emissão ou recepção,
por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro
processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais,
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza.
§ 2º - omissis.’
Da análise conjugada dos citados preceptivos legais afere-se
que o procedimento de ‘habilitação’ do usuário aos serviços
de telefonia móvel somente representaria fato passível de
ensejar a tributação do ICMS nos termos previstos no art. 2º,
inciso III, da LC n. 87/96 – e, desse modo, capaz de legiti-
mar a regra estampada no Convênio do Confaz –, se inseri-
do no conceito de ‘serviço de telecomunicação’ ditado pelo
art. 60, § 1º, da LGT.
Não vejo, sinceramente, como acolher a tese de que um
procedimento tipicamente protocolar como é o de ‘habili-
tação’ do usuário, cuja finalidade prende-se ao aspecto
preparatório e estrutural da prestação do serviço, possa ser
considerado atividade-fim, sem a qual restariam inviabiliza-
dos os serviços de telecomunicações.
A propósito do tema, o Ministro Humberto Gomes de Barros,
ao relatar o Recurso Especial n. 402.047/MG (DJ de
9/12/2003), bem esclarece que ‘há ‘serviço de comuni-
cação’ quando um terceiro, mediante prestação negocial-
onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em conta-
to ‘por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza’. Os

meios necessários à consecução deste fim não estão ao
alcance da incidência do ICMS-comunicação’. Mais adi-
ante, complementa: ‘A hipótese de incidência do ICMS-
comunicação (LC 87/96; art. 2º, III) não permite a exigência
do tributo com relação a atividades meramente
preparatórias ao ‘serviço de comunicação’ propriamente
dito, como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do
Convênio ICMS 69/98. Tais serviços configuram, apenas,
meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comuni-
cação. Assim, estão fora da incidência tributária do ICMS.’
Também é digna de registro a premissa que norteou o voto
da Ministra Eliana Calmon no Recurso Especial n.
456.650/PR (em que se questionava a incidência do ICMS
sobre serviços de provedores de internet), do seguinte teor:
‘serviços de comunicação, para fins de ICMS, são serviços
de transmissão de mensagens entre pessoas, por determina-
do veículo, a título oneroso’.
Note-se, por fim, que partiu do próprio ente estatal encar-
regado da fiscalização e regulamentação do setor de teleco-
municações – a Agência Nacional de Telecomunicações – a
iniciativa de, ciente dos naturais equívocos do Fisco quanto
à interpretação da norma do art. 60 da Lei n. 9.472/97,
balizar o conceito ali inserido, o que se deu por meio da
edição da Resolução ANATEL n. 73, de 25/11/98, que, ao
aprovar o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações,
excluiu expressamente a ‘habilitação’ do rol de procedimen-
tos passíveis de configurar ‘serviço de telecomunicação’.
Confira-se o disposto no art. 3º do indigitado diploma re-
gulamentador:
‘Art. 3º - Não constituem serviços de telecomunicações:
I - omissis;
II - a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de
equipamento para acesso a serviços de telecomunicações;
III - omissis.’
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para,
conferindo-lhes o almejado efeito modificativo, conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento de modo a excluir do
campo de incidência do ICMS o procedimento de ‘habili-
tação’ nos serviços de telefonia móvel.’
(...)
É certo que a jurisprudência desta Corte tem perfilhado a
questão da não-incidência de ICMS sobre os serviços inter-
mediários de comunicação mais em relação à habilitação de
aparelho de telefonia celular. No entanto, o mesmo entendi-
mento consagrado nos julgados mencionados pode ser
estendido ao caso dos autos, que se refere a serviço de insta-
lação de linha telefônica fixa, na medida em que, também
nessa hipótese, trata-se de atividade-meio do serviço de
comunicação, que é a atividade-fim. Desse modo, somente
em relação a este deve incidir ICMS, e não sobre aquele,
porquanto não há previsão legal que possibilite a exigência
da referida exação em relação à atividade de instalação de
telefone.
Sob esse prisma, é importante mencionar os seguintes
entendimentos doutrinários:
‘(...)
Evidente que apenas as efetivas prestações de serviços
(comunicações realizadas) é que constituem fatos geradores
do ICMS, sendo remuneradas por tarifas, (...)
Os atos de habilitação, cadastro de usuários e equipamen-
tos, ativação, instalação de terminais, desligamento do apa-
relho; locação; fornecimento de listas telefônicas e transfe-
rência de titularidade, que - embora importantes para regu-
lar execução dos serviços - por si só, não representam efeti-
va comunicação, uma vez que concernem a meros atos
preparatórios ou posteriores à atividade tributada.’ (MELO,
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José Eduardo Soares de. ICMS - Teoria e Prática. 8ª ed., São
Paulo: Dialética, 2005, p. 143)
‘De fato, como já adiantamos, a habilitação do aparelho
telefônico (tanto quanto a transferência de titularidade da
assinatura) é simplesmente uma medida preparatória para
que o serviço de comunicação possa - agora, sim - ser
prestado. Nela não há qualquer transmissão de mensagem.
Tampouco recebimento. Em linguagem leiga, a habilitação
simplesmente liga o aparelho, para que, por intermédio
dele, venha prestado o serviço específico. Ou, se quisermos,
viabiliza o acesso do usuário potencial ao denominado ‘sis-
tema móvel celular’. Nesta medida, não pode ser alvo de
ICMS.
(...)
Segue-se, portanto, que não pode integrar a base de cálcu-
lo do ICMS em tela, que é, como vimos, o preço do serviço
de comunicação efetivamente prestado.
(...)
Remarcamos, por oportuno, que, no caso, está-se simples-
mente colocando à disposição dos usuários o aparato para
que ocorra a prestação do serviço de comunicação por
meio de telefonia celular móvel.
Hugo de Brito Machado, com a extraordinária didática que
o caracteriza, estabeleceu uma oportuna analogia entre a
habilitação de celular e a aquisição de ingresso para
espetáculo esportivo. Numa de suas conferências, a que
assistimos, observou o mestre que em ambos os casos está-
se diante de condições de acesso a determinado serviço
(respectivamente, ao serviço de comunicação e ao serviço
de diversões públicas), mas não diante do próprio serviço.
Não há como, pois, tributá-los, seja isoladamente, seja
como parte do próprio serviço: isoladamente, porque não
tipificam serviço algum; em conjunto com o serviço que via-
bilizam, porque dele não fazem parte.’ (CARRAZZA, Roque
Antônio. ICMS. 9ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp.
177/178)
Assim, conclui-se que os serviços de instalação de linha tele-
fônica fixa não são considerados serviços de comunicação
propriamente ditos, nos termos da Lei Kandir e da LGT, mas
serviços de natureza intermediária. Não deve, portanto,
incidir ICMS sobre essa atividade, pois não há previsão legal
nesse sentido, existindo apenas o Convênio 69/98 a disci-
plinar a matéria, no entanto, de forma indevida.

Consectariamente, verifica-se que o Fisco exigiu
da empresa recorrente créditos de ICMS sobre receitas
oriundas de atividades alheias à hipótese de incidência
do ICMS-Comunicação, fundando sua pretensão em
normas espelhadas no Convênio ICMS nº 69/98, o qual
dilargou o campo de incidência do ICMS, para incluir
atividades-meio ao serviço de comunicação, sendo certo
que referida inclusão não tem respaldo em Lei
Complementar, forma exclusiva de normação do  thema
iudicandum. . 

O enquadramento dessas atividades na hipótese
de incidência do ICMS implicaria analogia instituidora
de tributo, vedado pelo art. 108, § 1º, do CTN.

Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, por isso que
eventual analogia é apenas instrumento de integração
da legislação tributária, consoante dispõe o art. 108, §
1º do CTN. Por isso que só deve ser utilizada para
preencher as lacunas da norma jurídica. In casu, a

analogia restou utilizada para a inclusão dos serviços
suplementares ao serviço de comunicação no âmbito de
incidência do ICMS, invadindo, inexoravelmente, o ter-
reno do princípio da legalidade ou da reserva legal que,
em sede de direito tributário, preconiza que o tributo só
pode ser criado ou aumentado por lei.

Lavrando lições inesquecíveis, Amílcar Falcão
sugeria ao aplicador buscar o alcance da lei através de
todos os métodos aplicáveis à ciência jurídica e, a for-
tiori, ao Direito Tributário, com as seguintes passagens:

Problema diferente é o da analogia, que muitos autores
apresentam como processo de interpretação.
Não parecem estar com a razão os que assim pensam.
A analogia é meio de integração da ordem jurídica, através
do qual, formulando raciocínios indutivos com base num
dispositivo legal (analogia legis), ou em um conjunto de nor-
mas ou dispositivos legais combinados (analogia juris), se
preenche a lacuna existente em determinada lei. Nesse caso,
há criação de direito, ainda que o processo criador esteja
vinculado à norma ou às normas preexistentes levadas em
consideração.
Já agora, em homenagem ao princípio da legalidade dos
tributos, cabe excluir a aplicação analógica da lei, toda vez
que dela resulte a criação de um débito tributário.
A não ser nesse particular, o processo analógico é tão
plausível em direito tributário quanto em qualquer outra dis-
ciplina, ressalvado, eventualmente, como em todos os
demais ramos jurídicos, algum preceito de direito excep-
cional.   (Amílcar Falcão. Introdução ao Direito Tributário. Rio
de Janeiro, Forense, 1994, p. 64-65)

A cobrança de ICMS sobre serviços suplementares
ao de comunicação viola o princípio da tipicidade tribu-
tária, segundo o qual o tributo só pode ser exigido quan-
do todos os elementos da norma jurídica - hipótese de
incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo e
alíquotas - estão contidos na lei.

De outra parte, é assente no Direito Tributário o
princípio da reserva legal ou da tipicidade fechada que
impede a analogia que inaugura tributo. Nesse sentido
confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte,
verbis:

Processo civil. Embargos de declaração. Omissão.
Inexistência. Imposto de renda retido na fonte. Correção
monetária. Analogia. Impossibilidade. Reserva legal.
1. Revela-se inviável a pretendida interpretação analógica
do art. 5º do Decreto-lei 2.354/87, no sentido de corrigir
monetariamente o valor retido do imposto de renda decor-
rente de aplicações financeiras, uma vez que na esteira da
construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
exige-se lei que determine tal correção, vedando-se o uso
de analogia. Ausência de omissão no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP
389403/RS, desta relatoria, DJ de 17.02.2003)

Tributário. ISS. Serviços de manobra e de remoção.
Nulidade da CDA. Ocorrência.
1. A lista de serviços é números clausus inadmitindo inter-
pretação por analogia, como fez o Município para cobrar o
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ISS da recorrente, em flagrante violação ao princípio da
legalidade tributária.
2. Recurso especial conhecido e provido por maioria. (REsp
401698 / ES ; Relator Min. Paulo Medina, Relator p/
Acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de
09.06.2003)

Tributário. Incidência. ISS. Lista de serviços bancários anexa
ao Decreto-lei 406/68.  Impossiblidade.  Analogia.
1. A lista de serviços bancários que acompanha o Decreto-
lei nº 406/68, com as alterações do Decreto-lei nº 834/69
é exaustiva e não exemplificativa, não admitindo a analogia,
objetivando alcançar hipóteses de incidência diversas das ali
consignadas.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso espe-
cial. (AG 428.339/GO, desta relatoria, DJ de 19.04.2002)

Recurso especial. Tributário. ICMS. Convênio 69/98. Serviço
de instalação de linha telefônica fixa. Serviço intermediário
ao serviço de telecomunicação. Lei Kandir. Lei das
Telecomunicações. Não-incidência de ICMS. Inexistência de
lei. Impossibilidade de previsão pelo convênio. Recurso espe-
cial interposto apenas pela Fazenda Estadual. Decisão con-
forme a jurisprudência desta Corte. Reformatio in pejus inde-
vida. Recurso especial desprovido.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Convênio
69, de 19.6.1998, concluiu, em síntese, que: (a) a interpre-
tação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei
Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de
que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comu-
nicação propriamente ditos, no momento em que são presta-
dos, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-fim, que
é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-meio
ou intermediária, que é, por exemplo, a habilitação, a insta-
lação, a disponibilidade, a assinatura, o cadastro de usuário
e de equipamento, entre outros serviços. Isso porque, nesse
caso, o serviço é considerado preparatório para a con-
sumação do ato de comunicação; (b) o serviço de comuni-
cação propriamente dito, consoante previsto no art. 60 da
Lei 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), para fins de
incidência de ICMS, é aquele que transmite mensagens,
idéias, de modo oneroso; (c) o Direito Tributário consagra o
princípio da tipicidade fechada, de maneira que, sem lei
expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o
fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º,
do CTN. Assim, não pode o Convênio 69/98 aumentar o
campo de incidência do ICMS, porquanto isso somente
poderia ser realizado por meio de lei complementar.
2. Os serviços de instalação de linha telefônica fixa não são
considerados serviços de comunicação propriamente ditos,
nos termos da Lei Kandir e da Lei Geral de
Telecomunicações, mas serviços de natureza intermediária.
Não deve, portanto, incidir ICMS sobre essa atividade, pois
não há previsão legal nesse sentido, existindo apenas o
Convênio 69/98 que disciplina a matéria, no entanto, de
forma indevida.
3. É inviável reformar o acórdão recorrido a favor da parte
que não interpôs recurso especial, a fim de que, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal Superior, seja considerada
indevida a incidência de ICMS sobre os serviços de insta-
lação de telefone fixo, pois, na espécie, estar-se-ia pro-
movendo reformatio in pejus contra a parte recorrente.
4. Se apenas uma das partes interpõe recurso especial, é
vedado ao Tribunal agravar sua situação.
5. Recurso especial desprovido. (REsp 601.056/BA, Rel. Min.
Denise Arruda, DJ de 03.04.2006)

Acrescente-se que, em relação ao ICMS, sob a
égide da CF/88, antes da LC 87/96, entendeu o STF
que o Convênio do ICMS 66/88 era instrumento norma-
tivo provisório, sucedâneo da lei complementar exigida
pela Constituição em seu art. 146, III, “a”, nos termos do
art. 34, § 8º, do ADCT/98.  Conseqüentemente, após
esse período, o campo do convênio não se confunde
com o da Lei Complementar, mas, antes, a ela deve sub-
sumir-se, reservando-se a esses atos normativos
secundários, as estratégias que evitem o confronto fiscal
entre os Estados, como revela a vontade constitucional,
fator influente na exegese, no dizer de Peter Häberle,
segundo o qual a Constituição tem uma vontade, que é
a vontade constitucional, e qualquer interpretação de
norma jurídica tem que partir, necessariamente, desse
escape constitucional e de seus princípios. 

Assenta-se, por fim, escapar à competência do E.
STJ averiguar os serviços propriamente ditos que se
encaixam no conceito pressuposto de comunicação, por
que a isso equivaleria a análise fática, vedada pela
Súmula 07 do STJ.

No tocante ao recurso especial da Fazenda, ver-
sando tão-somente acerca da majoração da verba
sucumbencial para, no mínimo 5% do valor da causa,
tendo em vista a procedência integral do pedido da
empresa recorrente/recorrida, implicando a inversão dos
ônus de sucumbência, verifica-se a superveniente perda
do seu objeto, razão pela qual não merece conhecimento.

Ex positis, dou provimento ao recurso especial da
empresa, invertendo-se o ônus da sucumbência, e conheço
do recurso especial da Fazenda Estadual, julgando-o,
porém, prejudicado.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

“Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provi-
mento ao recurso especial da empresa e julgando preju-
dicado o recurso especial do Estado de Minas Gerais
( Fazenda Pública Estadual),  no que foi acompanhado
pelo voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, pediu
vista o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.”

Aguardam os Srs. Ministros Castro Meira, Denise
Arruda, Humberto Martins, Herman Benjamin, José
Delgado e Eliana Calmon.

Brasília, 28 de fevereiro de 2007. - Carolina Véras
- Secretária.

VVoottoo-vviissttaa

TRIBUTÁRIO. ICMS-COMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE
RADIOCOMUNICAÇÃO. HABILITAÇÃO E LOCAÇÃO
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DOS APARELHOS DE RÁDIO. FATO GERADOR.
INEXISTÊNCIA. TARIFA RELATIVA À MANUTENÇÃO DAS
ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE, DAS TORRES DE
TRANSMISSÃO, DOS SOFTWARES DE GERENCIAMEN-
TO DO SISTEMA. CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. Nos termos da Lei Complementar 87/96 o ICMS
incide sobre “(...) prestações onerosas de serviços de
comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer
natureza” (art. 2º, III), considerando-se ocorrido o fato
gerador “no momento (...) das prestações onerosas”
(art. 12, VII) e sendo “o preço do serviço” a base de cál-
culo do tributo (art. 13, III).
2. A atividade de habilitação de aparelhos de radioco-
municação não se enquadra no conceito de serviço de
comunicação do art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96
para fins de incidência de ICMS, já que se trata de
serviço preparatório/acessório à prestação do serviço de
telecomunicação. Aplicação, por analogia, da orien-
tação assentada nos precedentes que reconheceram a
inexigibilidade do tributo em relação à habilitação de
telefone móvel celular.
3. Não incide o ICMS sobre as receitas decorrentes da
locação de aparelhos de rádio, seja porque não é
serviço (STF, RE 116.121/SP), seja porque caracterizaria,
em tese, atividade preparatória/acessória à prestação
de serviço de telecomunicação (STJ, REsp
402.047/MG).
4. Todavia, incide ICMS sobre os valores pagos men-
salmente a título de “Taxa de Manutenção e
Administração - TMA”, denominação dada ao preço
pago pelo usuário pelos serviços de manutenção das
estações de rádio-base, das torres de transmissão e dos
softwares de gerenciamento do sistema, tipicamente
componentes do serviço de comunicação e, por isso
mesmo, integrantes da base de cálculo do tributo. Não
se trata de retribuição eventual por serviço preparatório
ou acessório (geralmente caracterizado como um paga-
mento inicial, fixo e esporádico), mas sim um pagamen-
to mensal e continuado correspondente à própria
prestação do serviço principal de comunicação.
5. Recurso especial da Unicall Telecomunicações Ltda
parcialmente provido. Recurso especial da Fazenda
Pública do Estado de Minas Gerais prejudicado.

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASC-
KI - 1.Trazem os autos dois recursos especiais interpos-
tos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, em embargos à execução, negou
provimento às apelações interpostas, mantendo a sen-
tença que julgara improcedente o pedido. O acórdão foi
assim ementado:

Execução fiscal - Embargos - ICMS - Fato Gerador - Serviços
de Comunicação - Prestação onerosa - Artigo 155, da

CF/88 - Lei Complementar n.º 87/96 - Incidência - Valor da
causa - Débito fiscal - Honorários advocatícios - Artigo 20,
§§ 3º e 4º do CPC. O ICMS tem como fato gerador as ope-
rações relativas à circulação de mercadorias, à prestação do
serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e à
prestação de serviços de comunicação, ainda que as ope-
rações e as prestações se iniciem no exterior (LC 87/96, art.
2º). Incide o ICMS nos serviços suplementares de comuni-
cação, vez que a simples colocação à disposição do usuário
de meios aptos à transmissão e recepção de mensagens já
caracteriza o serviço de comunicação tributável. O valor
dado à causa nos embargos de devedor onde se pretende
desconstituir o débito fiscal em sua totalidade, deve ser o
mesmo da execução. O juiz que julga improcedentes os
embargos de devedor pode arbitrar os honorários advocatí-
cios pautado no parágrafo 4º, do artigo 20, do CPC, não
estando limitado aos percentuais máximo e mínimo previstos
no parágrafo 3º do mesmo artigo, desde que o valor fixado
não seja irrisório (fl. 126).

Nas razões do primeiro recurso especial (fls. 149-
166), interposto pela Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais com fundamento nas alíneas a e c do per-
missivo constitucional, aponta-se, além de divergência
jurisprudencial, ofensa ao art. 20, §§ 3º e 4º do CPC,
pois (a) “o benefício patrimonial pretendido com a ação
(expresso pelo valor da causa) deve ser considerado
para o fim de se estabelecer a verba sucumbencial” (fl.
150); (b) “deve haver proporcionalidade entre a fixação
dos honorários e o valor econômico da ação” (fl. 151);
(c) “mesmo que desnecessário o registro, na decisão, de
qualquer valor percentual, para avaliação da correta
aplicação da equidade deve ser feito o cotejamento
entre o proveito econômico pretendido e o ônus da
sucumbência” (fl. 151); (d) “nas oportunidades em que
o valor da causa é ínfimo, a verba sucumbencial pode
dela se separar, a fim de que adquira valor absoluto
razoável, pois a proporcionalidade não permitiria tal
fim” (fl. 151). Requer, ao final, o provimento do recurso
especial, “estabelecendo-se a verba honorária no per-
centual mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa” (fl. 166).

No segundo recurso especial (fls. 269-276), apre-
sentado pela Unicall Telecomunicações Ltda com funda-
mento nas alíneas a e b do permissivo constitucional,
indica-se violação aos seguintes dispositivos: (a) arts. 2º,
III, e 12, VII, da LC 87/96, ao argumento de que (I) “ os
serviços de locação de equipamentos, visita técnica,
manutenção, etc., prestados (...) não são serviços de
comunicação, mas apenas serviços acessórios ou suple-
mentares que permitem ao usuário o acesso àquele” (fl.
275); (II) “as condições materiais necessárias à
prestação do serviço, mesmo quando remuneradas pelo
usuário (habilitação, aluguel de equipamento, visita téc-
nica, manutenção, etc), não se confundem com o
próprio serviço”, pois “são atividades-meios distintas da
atividade-fim, e é apenas sobre a remuneração desta
(não daquelas) que incide o ICMS” (fl. 275); (b) art. 110
do CTN, porquanto (I) o acórdão recorrido ampliou “o
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conceito de serviços de comunicação utilizado no art.
155, II, da Constituição Federal, para nele incluir o que
manifestamente não é comunicação, mas serviços de
valor adicionado” (fl. 272); (II) o art. 61, § 1º, da Lei n.º
9.472/97 “deixa claro que as utilidades relacionadas ao
acesso às informações (casos do aluguel de equipamen-
tos, da habilitação, da manutenção, etc) não constituem
serviços de comunicação, não podendo, em conclusão,
ser tributados como tais” (fl. 273). Afirma, ainda, que “a
admissão pela alínea b justifica-se por ter o acórdão
recorrido declarado válido o art. 44, § 4º, do RICMS/96
de Minas Gerais (que determina a incidência do ICMS
sobre as atividades-meios), contestado (...) em face da
Lei Complementar nº 87/96 (arts. 2º, III, e 12, VII)” (fl.
272). Pleiteia, por fim, o provimento do recurso especial
“para reformar-se o v. acórdão e julgarem-se proce-
dentes os embargos que opôs contra a execução em
apenso, extinguindo-se o crédito tributário por meio dela
exigido e invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl.
276). Contra-razões às fls. 294-302 e 304-314.

O relator, Min. Luiz Fux, deu provimento ao recur-
so especial da Unicall Telecomunicações Ltda e julgou
prejudicado o da Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais, em voto assim ementado:

Tributário. Recurso especial. ICMS. Serviços suplementares
ao serviço de comunicação. Atividade-meio. Não incidência.
Precedentes jurisprudenciais.
1. Os serviços acessórios ou suplementares ao serviço de
comunicação, como, v.g., a locação de aparelhos, a
manutenção das Estações Rádio-Base, das torres de trans-
missão, dos softwares de gerenciamento e outros serviços
similares, têm a função de proporcionar as condições mate-
riais necessárias à implementação do serviço comunica-
cional, bem como a sua manutenção, não encerrando fatos
geradores da incidência do ICMS, porquanto, por si sós, não
possibilitam a emissão, transmissão ou recepção de infor-
mações, razão pela qual não se enquadram no conceito de
serviço comunicacional, mas, antes, ostentam a natureza de
atos preparatórios ou posteriores à atividade tributada.
(Precedentes: REsp 703695 / PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 20/09/2005; REsp 622208 / RJ, 2ª Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 17/05/2006; REsp 418594 / PR, 1ª
Turma,  Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 21/03/2005; RMS
11368 - MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJ 09/02/2005).
2. Deveras, apreciando a questão relativa à legitimidade da
cobrança do ICMS sobre o procedimento de habilitação de
telefonia móvel celular, ambas as Turmas integrantes da 1ª
Seção firmaram entendimento no sentido da inexigibilidade
do tributo, à consideração de que a atividade de habilitação
não se incluía na descrição de serviço de telecomunicação
constante do art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, por
corresponder a “procedimento tipicamente protocolar, (...)
cuja finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutu-
ral da prestação do serviço”, serviços “meramente acessórios
ou preparatórios à comunicação propriamente dita”, “meios
de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação”
(RESP 402.047/MG, 1ª Turma, Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 09.12.2003 e do EDcl no AgRg no RESP
330.130/DF, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de

16.11.2004).  Adotando-se a linha de orientação traçada
nesses julgados, e diante do caráter igualmente acessório ou
preparatório à prestação do serviço de telecomunicação
propriamente dito, de que se revestem os serviços acessórios
ou suplementares ao serviço de comunicação, deve ser
reconhecida a inexigibilidade do ICMS sobre esses valores.
3. Nesse mesmo sentido é que a doutrina assenta que:
a) “o tributo em tela incide sobre a prestação dos serviços de
comunicação (atividade-fim); não sobre os atos que a ela
conduzem (atividades-meio). A simples disponibilização,
para os usuários, dos meios materiais necessários à comuni-
cação entre eles ainda não tipifica a prestação do serviço em
exame, mas simples etapa necessária à sua implementação”;
b) “a Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de
serviços de comunicação, não é dado, nem ao legislador,
nem muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a
incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabi-
lizam”;
c) “a série de atos que colocam à disposição dos usuários os
meios e modos aptos à prestação dos serviços de comuni-
cação é etapa propedêutica, que não deve ser confundida
com a própria prestação destes serviços. Não tipificando o
fato imponível do ICMS-Comunicação, está, pois, fora de
seu campo de incidência. De outro lado, é importante ter-
mos presente que estas atividades-meio são levadas a efeito
em benefício da própria pessoa que realiza o serviço. Têm
por escopo, apenas, possibilitar as atividades-fim, que, estas
sim - aproveitam a terceiros.”
4. O Convênio ICMS nº 69/98 dilargou o campo de
incidência do ICMS ao incluir em seu âmbito as atividades-
meio ao serviço de comunicação, sendo certo que referida
inclusão não tem respaldo em Lei Complementar, forma
exclusiva de normação do thema iudicandum.
5. Destarte, em recente jurisprudência:
“Recurso especial. Tributário. ICMS. Convênio 69/98.
Serviço de instalação de linha telefônica fixa. Serviço inter-
mediário ao serviço de telecomunicação. Lei Kandir. Lei das
Telecomunicações. Não-incidência de ICMS. Inexistência de
lei. Impossibilidade de previsão pelo convênio. Recurso
especial interposto apenas pela Fazenda Estadual. Decisão
conforme a jurisprudência desta Corte. Reformatio in pejus
indevida. Recurso especial desprovido.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Convênio
69, de 19.6.1998, concluiu, em síntese, que: (a) a interpre-
tação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei
Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de
que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comu-
nicação propriamente ditos, no momento em que são presta-
dos, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-fim, que
é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-meio
ou intermediária, que é, por exemplo, a habilitação, a insta-
lação, a disponibilidade, a assinatura, o cadastro de usuário
e de equipamento, entre outros serviços. Isso porque, nesse
caso, o serviço é considerado preparatório para a con-
sumação do ato de comunicação; (b) o serviço de comuni-
cação propriamente dito, consoante previsto no art. 60 da
Lei 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), para fins de
incidência de ICMS, é aquele que transmite mensagens,
idéias, de modo oneroso; (c) o Direito Tributário consagra o
princípio da tipicidade fechada, de maneira que, sem lei
expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o
fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º,
do CTN. Assim, não pode o Convênio 69/98 aumentar o
campo de incidência do ICMS, porquanto isso somente
poderia ser realizado por meio de lei complementar.
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2. Os serviços de instalação de linha telefônica fixa não são
considerados serviços de comunicação propriamente ditos,
nos termos da Lei Kandir e da Lei Geral de
Telecomunicações, mas serviços de natureza intermediária.
Não deve, portanto, incidir ICMS sobre essa atividade, pois
não há previsão legal nesse sentido, existindo apenas o
Convênio 69/98 que disciplina a matéria, no entanto, de
forma indevida.
3. É inviável reformar o acórdão recorrido a favor da parte
que não interpôs recurso especial, a fim de que, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal Superior, seja considerada
indevida a incidência de ICMS sobre os serviços de insta-
lação de telefone fixo, pois, na espécie, estar-se-ia pro-
movendo reformatio in pejus contra a parte recorrente.
4. Se apenas uma das partes interpõe recurso especial, é
vedado ao Tribunal agravar sua situação.
5. Recurso especial desprovido.”(REsp 601.056/BA, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 03.04.2006)
“Processual civil e tributário. Art. 1º da Lei n.º 1.533/51.
Reexame de prova. Súmula 7/STJ. ICMS. Telefonia móvel
celular. Atividades meramente preparatórias ou de acesso
aos serviços de comunicação. Convênio n.º 69/98, cláusu-
la primeira. Ilegalidade.
(omissis)
2. As atividades meramente preparatórias ou de acesso aos
serviços de comunicação não podem ser entendidas como
“serviço de telecomunicação” propriamente dito, de modo
que estão fora da incidência tributária do ICMS. Não tem
amparo, portanto, na Lei Complementar n.º 87/96 a
cláusula primeira do Convênio n.º 69/98, que inclui as
referidas atividades preparatórias na base de cálculo do
ICMS-comunicação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido”. (REsp 622208 / RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 17/05/2006)
6. A analogia instituidora de tributo é vedada pelo art. 108,
§ 1º, do CTN, o que ocorreria in casu se admitido o
enquadramento das atividades sub judice na hipótese de
incidência do ICMS.
7. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, por isso que even-
tual analogia é apenas instrumento de integração da legis-
lação tributária, consoante dispõe o art. 108, § 1º do CTN,
razão pela qual só deve ser utilizada para preencher as lacu-
nas da norma jurídica. In casu, a analogia restou utilizada
para inclusão dos serviços suplementares ao serviço de
comunicação no âmbito de incidência do ICMS, invadindo,
inexoravelmente, o terreno do princípio da legalidade ou da
reserva legal que, em sede de direito tributário, preconiza
que o tributo só pode ser criado ou aumentado por lei.
8. É cediço que o aplicador da lei deve aferir o alcance da
lei através de todos os métodos aplicáveis à ciência jurídica
e, a fortiori, ao Direito Tributário, consoante as lições
inesquecíveis de Amílcar Falcão, verbis:
“Problema diferente é o da analogia, que muitos autores
apresentam como processo de interpretação.
Não parecem estar com a razão os que assim pensam.
A analogia é meio de integração da ordem jurídica, através
do qual, formulando raciocínios indutivos com base num
dispositivo legal (analogia legis), ou em um conjunto de nor-
mas ou dispositivos legais combinados (analogia juris), se
preenche a lacuna existente em determinada lei. Nesse
caso, há criação de direito, ainda que o processo criador
esteja vinculado à norma ou às normas preexistentes levadas
em consideração.
Já agora, em homenagem ao princípio da legalidade dos
tributos, cabe excluir a aplicação analógica da lei, toda vez
que dela resulte a criação de um débito tributário.

A não ser nesse particular, o processo analógico é tão
plausível em direito tributário quanto em qualquer outra dis-
ciplina, ressalvado, eventualmente, como em todos os
demais ramos jurídicos, algum preceito de direito excep-
cional.” (Amílcar Falcão. Introdução ao Direito Tributário. Rio
de Janeiro, Forense, 1994, p. 64-65)
9. Consectariamente, a cobrança de ICMS sobre os serviços
suplementares ao serviço de comunicação viola o princípio
da tipicidade tributária, segundo o qual o tributo só pode ser
exigido quando todos os elementos da norma jurídica -
hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo, base de cál-
culo e alíquotas - estão contidos na lei.
10. Precedentes jurisprudenciais: EDRESP 389403/RS, desta
relatoria, DJ de 17.02.2003; RESP 401698/ES, Relator p/
Acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de
09.06.2003; AG 428.339/GO, desta relatoria, DJ de
19.04.2002; REsp 601.056/BA, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
de 03.04.2006).
11.  Acrescente-se que, em relação ao ICMS, sob a égide
da CF/88, antes da LC 87/96, entendeu o STF que o
Convênio do ICMS 66/88 era instrumento normativo pro-
visório, sucedâneo da lei complementar exigida pela
Constituição em seu art. 146, III, “a”, nos termos do art. 34,
§ 8º, do ADCT/98.  Conseqüentemente, após esse período,
o campo do convênio não se confunde com o da Lei
Complementar mas, antes, a ela deve subsumir-se, reser-
vando-se a esses atos  normativos secundários, as estraté-
gias que evitem o confronto fiscal entre os Estados, como
revela a vontade constitucional, fator influente na exegese,
no dizer de Peter Häberle, segundo o qual a Constituição
tem uma vontade, que é a vontade constitucional, e qual-
quer interpretação de norma jurídica tem que partir, neces-
sariamente, desse escape constitucional e de seus princípios. 
12.  Assenta-se, por fim, escapar à competência do E. STJ
averiguar os serviços propriamente ditos que se encaixam no
conceito pressuposto de comunicação, por que a isso
equivaleria a análise fática, vedada pela Súmula 07 do STJ.
13. Recurso especial da empresa provido. Recurso especial
da Fazenda Estadual conhecido, porém, prejudicado.

Foi acompanhado pelo Min. João Otávio de
Noronha. Pedi vista.

2.Quanto ao recurso especial interposto pela
Unicall Telecomunicações Ltda, a questão central diz
respeito à incidência do ICMS sobre as receitas decor-
rentes da cobrança de serviços relativos à (a) habilitação
dos aparelhos de radiocomunicação; (b) locação dos
aparelhos; (c) manutenção e administração das estações
de rádio-base, das torres de transmissão e dos softwares
de gerenciamento do sistema.

3.Tratando do ICMS, o inciso II do art. 155 da
Constituição Federal dispõe que:

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
(...)
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-
nicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

Nos termos da Lei Complementar 87/96 o ICMS-
comunicação incide sobre “(...) prestações onerosas de
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serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição e a ampliação de comuni-
cação de qualquer natureza” (art. 2º, III), considerando-
se ocorrido o fato gerador “no momento (...) das
prestações onerosas” (art. 12, VII) e sendo “o preço do
serviço” a base de cálculo do tributo (art. 13, III).
Tributável, desse modo, é a prestação de serviços de
comunicação, ou “a atividade de alguém, em caráter
negocial, fornecer a terceiros condições materiais para
que a comunicação entre eles ocorra” (CARRAZZA,
Roque Antônio. ICMS, 11ª ed., 2006, Malheiros, p.
169). Em outras palavras: presta esse serviço aquele que
fornece a terceiros, mediante pagamento, os meios indis-
pensáveis à transmissão de mensagens. Meios, aqui, tem
o sentido de aparato físico e lógico necessário ao resul-
tado comunicação. Tal atividade se relaciona “ao forne-
cimento dos meios para a transmissão ou recebimento
de mensagens e não ao seu próprio conteúdo”, de modo
que “presta de serviço de comunicação quem fornece o
‘ambiente de comunicação’”(GRECO, Marco Aurélio.
Internet e Direito, 2ª ed., São Paulo, Dialética, 2000, p.
122).

4. Na interpretação das normas de regência,
ambas as Turmas da 1ª Seção do Superior Tribunal de
Justiça, a partir do julgamento do REsp nº 402.047/MG,
1ª T., Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
09.12.2003, têm estabelecido a distinção entre (a) os
serviços de comunicação propriamente ditos,
enquadráveis no art. 2º, III, da LC n.º 87/96 e, por essa
razão, sujeitos ao referido tributo, e (b) as atividades
preparatórias e/ou acessórias a tais serviços e, nessa
condição, insuscetíveis da incidência do ICMS. O julga-
do ficou assim ementado:

Tributário - ICMS - “Serviços de comunicação” - Conceito -
Incidência - Ampliação da base de cálculo - Cláusula
primeira do Convênio 69/98. 
1. Há “serviço de comunicação” quando um terceiro, medi-
ante prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores
(emissor/receptor) em contato “por qualquer meio, inclusive
a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retrans-
missão, a repetição e a ampliação de comunicação de qual-
quer natureza”. Os meios necessários à consecução deste
fim não estão ao alcance da incidência do ICMS-comuni-
cação. 
2. A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC
87/96; art. 2º, III) não permite a exigência do tributo com
relação a atividades meramente preparatórias ao “serviço de
comunicação” propriamente dito, como são aquelas cons-
tantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 69/98. 
3. No Direito Tributário, em homenagem ao Princípio da
Tipicidade Fechada, a interpretação sempre deve ser estrita,
tanto para a concessão de benefícios fiscais, quanto para
exigência de tributos. 
À míngua de Lei não é lícita a dilatação da base de cálculo
do ICMS-comunicação implementada pelo Convênio ICMS
69/98 (art. 97, § 1º, do CTN). 
4. Recurso provido.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência do
Tribunal tem considerado indevida a incidência do ICMS
sobre certos serviços previstos no Convênio ICMS 69/98,
na sua Cláusula Primeira, que assim dispõe:

Os signatários firmam entendimento no sentido de que se
incluem na base de cálculo do ICMS incidente sobre
prestações de serviços de comunicação os valores cobrados
a títuto de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibili-
dade, assinatura e utilização dos serviços suplementares e
facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo
de comunicação, independentemente da denominação que
lhes seja dada.

Assim, por serem considerados serviços de
natureza meramente preparatória ou de acesso ao de
comunicação propriamente dito, há precedentes no sen-
tido de que não incide ICMS sobre: (a) habilitação de
telefone móvel celular (RMS n.º 11.368/MT, 1ª Seção,
Min. Francisco Falcão, DJ de 09.02.2005; REsp n.º
769.569/MS, 1ª T., Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
19.03.2007; REsp n.º 694.429/SP, 2ª T., Min. Castro
Meira, DJ de 25.08.2006); (b) instalação de linha tele-
fônica (REsp n.º 601.056/BA, 1ª T., Min. Denise Arruda,
DJ de 03.04.2006); (c) adesão ao serviço de televisão
por assinatura (REsp n.º  418.594/PR, 1ª T., Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 19.03.2007); (d) habilitação,
instalação de ponto extra, mudança de seleção de
canais, instalação de equipamento e de assistência téc-
nica em relação à TV a cabo (REsp n.º 710.774/MG, 2ª
T., Min. Eliana Calmon, DJ de 06.03.2006). 

5.Discute-se, como já referido, a incidência do
ICMS sobre as receitas decorrentes da cobrança de
serviços relativos à (a) habilitação dos aparelhos de
rádio; (b) locação dos aparelhos; (c) manutenção das
estações de rádio-base, das torres de transmissão e dos
softwares de gerenciamento do sistema.

5.1.Quanto à habilitação dos aparelhos de radio-
comunicação, segundo afirma a própria
recorrente/embargante na inicial dos embargos, a
cobrança é realizada uma única vez e se refere à “codi-
ficação dos dados relativos a cada grupo de usuários”
(fl. 4). Considerando que se trata de procedimento tipi-
camente protocolar cuja finalidade restringe-se ao
aspecto preparatório da prestação do serviço, inexigível
o ICMS sobre a receita da cobrança de tal serviço. Aqui,
aplica-se, por analogia, a orientação assentada nos
precedentes que reconheceram a inexigibilidade do tri-
buto em relação à habilitação de telefone móvel celular
(v.g., RMS n.º 11.368/MT, 1ª Seção, Min. Francisco
Falcão, DJ de 09.02.2005).

5.2.No que se refere à locação dos aparelhos de
rádio, a embargante consigna que a cobrança é realiza-
da mensalmente (fl. 4). O objeto de contratação, em
casos tais, é apenas a cessão do direito de uso do
equipamento utilizado na prestação do serviço de tele-
comunicação, mediante remuneração. Nessas circuns-
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tâncias, não há dúvida que a locação de equipamentos
não é serviço de comunicação. Aliás, segundo orien-
tação assentada pelo Plenário do STF no julgamento do
RE 116.121/SP (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJ
de 25.05.2001), que declarou a inconstitucionalidade
da expressão “locação de bens móveis”, constante do
item 79 da Lista de Serviços a que se refere o Decreto-
lei 406/68, não se pode confundir a prestação de
serviços com a cessão de uso de um determinado bem
ou produto. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho
do voto do Ministro Celso de Mello: 

Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis
não se identifica e nem se qualifica, para efeitos constitu-
cionais, como serviço, pois esse negócio jurídico - conside-
rados os elementos essenciais que lhe compõem a estrutura
material - não envolve a prática de atos que consubstanciam
um praestare ou um facere.

Esse entendimento tem sido seguido por ambas as
Turmas do STF: AgRg no AG 594.395/MG, 2ª T., Min.
Gilmar Mendes, DJE de 29.02.2008; AgRg no RE
455.613/MG, 1ª T., Min. Ricardo Lewandowski, DJ de
19.12.2007; AgRg no RE 553.223/RJ, 2ª T., Min.
Joaquim Barbosa, DJ de 14.12.2007; AgRg no RE
450.120/MG, 1ª T., Min. Carlos Britto, DJ de
20.04.2007.

Ademais, ainda que se considere a locação dos
aparelhos de rádio como prestação de serviço, não sub-
sistiria a sua tributação pelo ICMS, já que configuraria
atividade meramente preparatória ou acessória ao
serviço de telecomunicação. Basta imaginar, por exem-
plo, que a locação do equipamento é totalmente dis-
pensável, notadamente quando o usuário já possuir os
aparelhos ou mesmo optar pela sua compra. A doutrina
também abona esse entendimento: MATTOS, Aroldo
Gomes de. ICMS: comentários à legislação nacional.
São Paulo: Dialética, 2006. p. 83; MOREIRA, André
Mendes. A tributação dos serviços de comunicação. São
Paulo: Dialética, 2006. pp. 182-184; CARRAZZA,
Roque Antônio. ICMS-Comunicação - não incidência
sobre a prestação onerosa de serviços acessórios e
aluguel de equipamentos, que empresas do setor de
telecomunicações realizam em favor de seus clientes -
questões conexas. In: Direito das Telecomunicações e
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2006. pp. 369-
370.  

Dessa forma, não incide o ICMS sobre as receitas
decorrentes da locação de aparelhos de rádio, seja
porque não é serviço (STF, RE 116.121/SP), seja porque
caracterizaria, em tese, atividade preparatória/acessória
à prestação de serviço de telecomunicação (STJ, REsp
402.047/MG).

5.3.Relativamente à denominada “Taxa de
Manutenção e Administração - TMA”, consoante asse-
vera a recorrente nos embargos, a receita derivada

dessa cobrança, que é paga mensalmente pelo usuário
(fl. 4), refere-se ao “valor correspondente aos serviços de
manutenção das estações de rádio-base, das torres de
transmissão, dos softwares de gerenciamento do sistema
e dos rádios” (fl. 5), por isso tem a função de “cobrir os
custos de manutenção dos equipamentos utilizados na
comunicação entre os rádios e dos próprios rádios (...)”
(fl. 4).

Tal “taxa”, como se percebe, não constitui um
serviço em si, mas sim o preço pago mensalmente pelo
usuário em contraprestação aos serviços indicados pela
embargante. Ora, não há dúvida de que a atividade
principal das empresas de comunicações, incluídas as
autorizadas para o Serviço Móvel Especializado - SME, é
a prestação do serviço oneroso de fornecimento, em
caráter continuado, das condições materiais para que
ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro (nas
palavras de GRECO, “fornecendo o ‘ambiente de comu-
nicação’”). Portanto, esse é o serviço de comunicação
tributável pelo ICMS. Pois bem: a referida “taxa”, paga
mensalmente pelo usuário, retribui justamente esse
serviço. Ela remunera, conforme afirmação da própria
recorrente/embargante, a manutenção da infra-estrutura
necessária à disponibilização do SME (= manutenção
das estações de rádio-base, das torres de transmissão,
dos softwares de gerenciamento do sistema). Não se
trata, nesse sentido, de retribuição eventual por serviço
preparatório ou acessório (geralmente caracterizado
como um pagamento inicial, fixo e esporádico), mas sim
um pagamento continuado correspondente à própria
prestação do serviço principal de comunicação.

Em razão dessa sua natureza - de preço pela con-
traprestação do serviço de comunicação -, o valor da
referida “taxa de manutenção e administração - TMA”
integra, sem dúvida, a base de cálculo do ICMS.

6.No que tange ao recurso especial da Fazenda
Estadual, acompanho o relator para julgá-lo prejudica-
do em face do redimensionamento da sucumbência das
partes.

7.Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso especial para reconhecer a não incidência do
ICMS apenas quanto às receitas decorrentes da
cobrança de serviços relativos à habilitação e locação
dos aparelhos de radiocomunicação. Recurso especial
da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais prejudi-
cado. É o voto.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apre-
ciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do
Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, dando parcial provi-
mento ao recurso especial da empresa, e julgando
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prejudicado o recurso especial da Fazenda Pública
Estadual, e dos votos antecipados da Sra. Ministra Eliana
Calmon e do Sr. Ministro José Delgado acompanhando
o voto do Sr. Ministro Relator, pediu vista o Sr. Ministro
Castro Meira.” Aguardam a Sra. Ministra Denise Arruda
e os Srs. Ministros Humberto Martins e Herman
Benjamin.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região),
(RISTJ, art. 162, § 2º).

Brasília, 23 de abril de 2008. - Carolina Véras -
Secretária.

VVoottoo-vviissttaa

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA - Cuida-
se de recurso especial interposto por empresa conces-
sionária de serviço de comunicação por rádio-frequência
(Trunking), no qual se discute a incidência do ICMS
sobre:

(a) a habilitação dos aparelhos de rádio;
(b) a locação desses aparelhos; e
(c) a manutenção das estações de rádio-base, das

torres de transmissão e dos softwares de gerenciamento
do sistema. 

Houve recurso especial interposto por ambas as
partes.

A Fazenda Estadual, vitoriosa no julgamento reali-
zado em segunda instância, recorreu apenas para majo-
rar os honorários advocatícios.

O Sr. Ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso
especial da parte autora e declarou prejudicado o do
Estado, por entender que o ICMS não incide sobre atos
preparatórios ou posteriores à própria comunicação,
asseverando o seguinte:   

Os serviços acessórios ou suplementares ao serviço de
comunicação, como, v.g., a locação de aparelhos, a
manutenção das Estações de Rádio-Base, das torres de
transmissão, dos softwares de gerenciamento e de outros
serviços similares, têm a função de proporcionar as
condições materiais necessárias á implementação do serviço
comunicacional, bem como a sua manutenção, não geran-
do fatos geradores da incidência do ICMS, porquanto, por si
sós, não possibilitam a emissão, transmissão ou recepção de
informações, razão pela qual não se enquadram no conceito
de serviço comunicacional, mas, antes, ostentam a natureza
de atos preparatórios ou posteriores à atividade tributada.

Em suma, afastou a incidência do ICMS sobre a
habilitação e a locação de aparelhos de rádio, bem
como sobre a taxa de manutenção das estações de
rádio-base, das torres de transmissão e dos softwares de
gerenciamento do sistema. Esse entendimento foi acom-
panhado pelos Ministros João Otávio de Noronha,
Eliana Calmon e José Delgado.

O Sr. Ministro Teori Zavascki deu provimento em
parte ao recurso especial da empresa e julgou prejudi-

cado o da Fazenda estadual, inaugurando a divergência
tão-somente quanto à incidência do ICMS sobre a taxa
de manutenção das estações de rádio-base, das torres
de transmissão e dos softwares de gerenciamento do sis-
tema.

Na oportunidade, Sua Excelência assim argumen-
tou:

Tal ‘taxa’, como se percebe, não constitui um serviço em si,
mas sim o preço pago mensalmente pelo usuário em con-
traprestação aos serviços indicados pela embargante. Ora,
não há dúvida de que a atividade principal das empresas de
comunicações, incluídas as autorizadas para o Serviço
Móvel Especializado - SME, é a prestação de serviço oneroso
de fornecimento, em caráter continuado, das condições
materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e
terceiro. (...) Portanto, esse é o serviço de comunicação tribu-
tável pelo ICMS. Pois bem: a referida ‘taxa’, paga men-
salmente pelo usuário, retribui justamente esse serviço. Ela
remunera, conforme afirmação da própria
recorrente/embargante, a manutenção da infra-estrutura
necessária á disponibilização do SME (= manutenção das
estações de rádio-base, das torres de transmissão, dos soft-
wares de gerenciamento do sistema). Não se trata, nesse
sentido, de retribuição eventual por serviço preparatório ou
acessório (geralmente caracterizado como um pagamento
inicial, fixo e esporádico), mas sim um pagamento continua-
do correspondente à própria prestação do serviço principal
de comunicação.
Em razão dessa sua natureza - de preço pela con-
traprestação do serviço de comunicação-, o valor da referi-
da ‘taxa de manutenção e administração’ integra, sem dúvi-
da, a base de cálculo do ICMS.

Pedi vista para melhor examinar a matéria e con-
venci-me do acerto da tese defendida pelo Relator, nada
obstante as respeitáveis ponderações do voto divergente.

A “Taxa de Manutenção e Administração - TMA” é
cobrada pela empresa concessionária do serviço a seus
usuários pela manutenção das estações de rádio-base,
das torres de transmissão e do software de gerenciamen-
to do sistema.

Ao examinar os Embargos de Declaração no
Recurso Especial 1.022.257/RS, a Segunda Turma, por
voto de minha lavra, concluiu que o ICMS não incide
sobre os valores cobrados pela concessionária de telefo-
nia aos seus usuários para manutenção da estrutura e do
sistema de telecomunicações (torres, linhas de transmis-
são, cabeamento, aparelhos de telefonia  etc.).

Na ocasião, reconheceu-se a não incidência do
imposto sobre a assinatura, quando não disponibilizada
franquia de minutos, que também é um valor pago men-
salmente e que remunera os custos de manutenção do
sistema de telefonia.

Rememoro o que ficou decidido naquele julgado:

O acórdão embargado reconheceu a incidência do ICMS
sobre os valores cobrados a título de assinatura básica, pois
abrangem uma franquia de pulsos mínimos por mês e, por-
tanto, remuneram, pelo menos em parte, o próprio serviço
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de comunicação. Esse fundamento ficou claro no seguinte
fragmento do voto condutor:
‘Cabe analisar a hipótese de incidência sobre assinatura.
O vocábulo assinatura comporta duas acepções diversas.
Uma que se assemelha à habilitação, adesão, ou seja,
quando alguém contrata um serviço e passa a ser dele um
novo usuário, nesse caso não há de se entender a possibili-
dade de incidência do ICMS-comunicação.
Entretanto, há outra definição, a chamada assinatura básica
mensal, cobrada pelas empresas prestadoras de serviço de
telefonia com base na Resolução nº 85, de 30.12.1998, da
Anatel, que a define como ‘valor de trato sucessivo pago
pelo assinante à prestadora, durante toda a prestação do
serviço, nos termos do contrato de prestação de serviço,
dando-lhe direito à fruição contínua do serviço’.
A assinatura básica confere ao consumidor a franquia míni-
ma de utilização e serve de contrapartida de garantia da via-
bilidade do próprio negócio. Seu amparo está no artigo 93,
VII, da Lei nº 9.472, de 16.07.1997.
Temos assim que a legislação pátria contempla valor pago
por todos os consumidores de telefonia que remuneram o
serviço de comunicação dentro da franquia básica – valor
mínimo para manutenção do sistema. O preço final do
serviço é definido pelo valor desta, mais a utilização do
serviço que ultrapassar a franquia e eventuais outros serviços
adicionais que o consumidor utilizar.
Desse modo, não deve afastar-se a incidência do ICMS
sobre essa parcela, já que se correria o risco de afastar por
completo a receita gerada aos Estados pelo serviço, na
eventualidade de que todos os consumidores utilizassem
apenas a franquia estabelecida. Essa natureza bifásica do
preço dos serviços telefônicos deve ser reconhecida e tem,
inclusive, natureza contratual, pois a legislação permite que
o contrato de serviço de telefonia preveja obrigação de
remunerar a empresa com tal verba, enquanto ao consumi-
dor é assegurado um crédito de pulsos ou minutos a ser uti-
lizado por mês’.
Assim, o fato de a assinatura básica remunerar franquia
mínima de pulsos foi determinante para que o aresto embar-
gado concluísse que o ICMS incide sobre os valores cobra-
dos pelas concessionárias de telefonia a esse título.
No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura
básica, com inclusão de franquia mínima de pulsos, mas de
simples assinatura, que apenas remunera os custos de
manutenção do sistema de telecomunicações colocado à
disposição do usuário dos serviços de telefonia.
A embargante deixou claro na petição inicial do mandado
de segurança que a assinatura cobrada de seus clientes não
abrange o fornecimento de pulsos mínimos, como se obser-
va da seguinte passagem do mandamus:
‘Assim, se a assinatura é atividade-meio do serviço de tele-
comunicação (como assim o declara o próprio Fisco esta-
dual, vide supra), e o STJ rechaça veementemente a tribu-
tação pelo ICMS de atividades-meio do serviço de teleco-
municação, o resultado é que a assinatura e demais ativi-
dades preparatórias do serviço de telecomunicação não são
tributáveis pelo ICMS.
Note-se que não se trata aqui de assinatura com inclusão de
minutos falados, mas sim - e tão somente - de pagamento
pela disponibilidade do serviço, sem inclusão de minutos.
Trata-se de típica atividade-meio, que repele a incidência do
imposto estadual’ (fl. 10).
Da leitura atenta de todo o processo, verifica-se que a
Fazenda Estadual não impugnou - seja nas informações
prestadas pela autoridade coatora, seja nas razões de
apelação ou nas contra-razões ao recurso especial - a ale-

gação de que a assinatura cobrada pela GVT de seus
clientes não abrange franquia mínima de pulsos.
Na falta de impugnação, tornou-se fato incontroverso, que
não pode ser desconsiderado pelas instâncias julgadoras.
De outro vértice, nem a sentença, nem o acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul firmaram a pre-
missa de que se tratava de assinatura básica, de modo que
o acórdão embargado, ao levar em consideração premissa
fática não firmada na origem, introduziu de ofício dado
novo ao processo, que não condiz com os próprios termos
em que postulada a segurança.
Assim, deve ser reconhecido o erro material no acórdão
embargado.
Tratando-se de simples assinatura - que não abrange fran-
quia de pulsos -, tal como prevista na cláusula 1º do
Convênio ICMS 69/98, deve ser reconhecida a ilegalidade
da incidência do ICMS sobre valores cobrados a esse título,
por tratar-se de serviço preparatório e atividade-meio, que
não se confunde com o próprio serviço de comunicação,
este sim tributado pelo imposto. É o que se depreende dos
seguintes precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público, verbis:
‘Processual civil e tributário. Art. 1º da Lei n.º 1.533/51.
Reexame de prova. Súmula 7/STJ. ICMS. Telefonia móvel
celular. Atividades meramente preparatórias ou de acesso
aos serviços de comunicação. Convênio n.º 69/98, cláusu-
la primeira. Ilegalidade.
1. A alegação de ofensa ao artigo 1º da Lei n.º 1.533/51,
ante a inexistência de direito líquido e certo da impetrante
demandaria o reexame de matéria probatória, o que é veda-
do na via especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
2. As atividades meramente preparatórias ou de acesso aos
serviços de comunicação não podem ser entendidas como
“serviço de telecomunicação” propriamente dito, de modo
que estão fora da incidência tributária do ICMS. Não tem
amparo, portanto, na Lei Complementar n.º 87/96 a
cláusula primeira do Convênio n.º 69/98, que inclui as
referidas atividades preparatórias na base de cálculo do
ICMS-comunicação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
improvido’ (REsp 622.208/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ de 17.05.06).
‘Recurso especial. Tributário. ICMS. Convênio 69/98.
Serviço de instalação de linha telefônica fixa. Serviço inter-
mediário ao serviço de telecomunicação. Lei Kandir. Lei das
Telecomunicações. Não-incidência de ICMS. Inexistência de
lei. Impossibilidade de previsão pelo convênio. Recurso
especial interposto apenas pela Fazenda Estadual. Decisão
conforme a jurisprudência desta Corte. Reformatio in pejus
indevida. Recurso especial desprovido.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Convênio
69, de 19.6.1998, concluiu, em síntese, que: (a) a interpre-
tação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei
Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de
que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comu-
nicação propriamente ditos, no momento em que são
prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-
fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a ativi-
dade-meio ou intermediária, que é, por exemplo, a habili-
tação, a instalação, a disponibilidade, a assinatura, o
cadastro de usuário e de equipamento, entre outros serviços.
Isso porque, nesse caso, o serviço é considerado
preparatório para a consumação do ato de comunicação;
(b) o serviço de comunicação propriamente dito, consoante
previsto no art. 60 da Lei 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é
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aquele que transmite mensagens, idéias, de modo oneroso;
(c) o Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade
fechada, de maneira que, sem lei expressa, não se pode
ampliar os elementos que formam o fato gerador, sob pena
de violar o disposto no art. 108, § 1º, do CTN. Assim, não
pode o Convênio 69/98 aumentar o campo de incidência
do ICMS, porquanto isso somente poderia ser realizado por
meio de lei complementar.
2. Os serviços de instalação de linha telefônica fixa não são
considerados serviços de comunicação propriamente ditos,
nos termos da Lei Kandir e da Lei Geral de
Telecomunicações, mas serviços de natureza intermediária.
Não deve, portanto, incidir ICMS sobre essa atividade, pois
não há previsão legal nesse sentido, existindo apenas o
Convênio 69/98 que disciplina a matéria, no entanto, de
forma indevida.
3. É inviável reformar o acórdão recorrido a favor da parte
que não interpôs recurso especial, a fim de que, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal Superior, seja considerada
indevida a incidência de ICMS sobre os serviços de insta-
lação de telefone fixo, pois, na espécie, estar-se-ia pro-
movendo reformatio in pejus contra a parte recorrente.
4. Se apenas uma das partes interpõe recurso especial, é
vedado ao Tribunal agravar sua situação.
5. Recurso especial desprovido’ (REsp 601.056/BA, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 03.04.06);
‘Processual civil e tributário. Recurso ordinário em mandado
de segurança. Natureza declaratória do mandamus. Via elei-
ta adequada. Aplicação do direito à espécie. Art. 515, § 3º,
do CPC.  Inexistência de supressão de instância. Efetividade.
ICMS. Habilitação de telefones celulares. Atividade que não
constitui serviço. Não-incidência. Precedentes.
1. O acórdão a quo acolheu preliminar de inadequação da
via eleita, por entender que o mandamus não se presta para
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido da possibilidade da natureza declaratória do
mandado de segurança (Súmula nº 213/STJ).
3. A necessidade de dar rápido deslinde à demanda justifica
perfeitamente o julgamento da ação pelo mérito. O art. 515,
§ 3º, do CPC permite, desde já, que se examine a matéria
de fundo, visto que a questão debatida é exclusivamente de
direito, não havendo nenhum óbice formal ou pendência
instrumental para que se proceda à análise do pedido meri-
tal. Não há razão lógica ou jurídica para negar à esta Corte
Superior a faculdade prevista pelo aludido dispositivo legal.
Impõe-se, para tanto, sua aplicação. Inexistência de
supressão de instância.
4. ‘Uma vez conhecido o recurso, passa-se à aplicação do
direito à espécie, nos termos do art. 257, RISTJ e também em
observância à regra do § 3º do art. 515, CPC, que procura
dar efetividade à prestação jurisdicional, sem deixar de aten-
tar para o devido processo legal’ (REsp nº 469921/PR, 4ª
Turma, DJ de 26/05/2003, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
5. Uniformizou-se no seio do STJ o entendimento de que não
incide ICMS sobre habilitação, instalação, disponibilidade,
assinatura, cadastro de usuário e de equipamento, dentre
outros serviços de telefonia móvel celular, as chamadas
‘atividades meramente preparatórias ou de acesso aos
serviços de comunicação’. A incidência da exação somente
se dá sobre os serviços de comunicação propriamente ditos,
no momento em que são prestados, id est, apenas sobre a
atividade-fim, que é o próprio serviço de comunicação.
6. Recurso provido’ (RMS 21.208/MS, Rel. Min. José
Delgado, Primeira Turma, DJ de 17.08.06).

O tema referente à cláusula primeira do Convênio 69/98 já
foi analisado nesta Corte por diversas vezes e encontra-se
pacificado no âmbito da Primeira Seção. A norma convenial
tem a seguinte redação:
‘Cláusula primeira. Os signatários firmam entendimento no
sentido de que se incluem na base de cálculo do ICMS inci-
dente sobre prestações de serviços de comunicação os valo-
res cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habili-
tação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços,
bem assim aqueles relativos a serviços suplementares e facili-
dades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de
comunicação, independentemente da denominação que
lhes seja dada.’
O entendimento adotado neste Superior Tribunal de Justiça,
diametralmente oposto ao do tribunal estadual, é no sentido
de que os valores cobrados a título de acesso, adesão, ati-
vação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização
dos serviços, não podem ser incluídos na base de cálculo do
ICMS por não se confundirem com o serviço de comuni-
cação.
Ainda que o preço destes serviços esteja incluído no valor do
serviço de comunicação prestado, não podem integrar a
base de cálculo do ICMS, uma vez que, salvo as exceções
previstas na LC 87/96 (ex.: seguro e frete), antes de fazer
parte do aspecto quantitativo da obrigação tributária, o fato
tem de atender o aspecto material desta (seu fato gerador). 
As atividades acessórias possuem natureza distinta do serviço
de comunicação e, por isso, não configuram o fato imponí-
vel do ICMS. Entender de forma diversa seria violar o art.
108, § 1º, do CTN que veda a aplicação da analogia com
vistas a exigir tributo não previsto em lei. 
Nesse ponto, portanto, os embargos devem ser acolhidos
com efeitos infringentes, para se excluir da incidência do
ICMS os valores cobrados pela embargante de seus clientes
a título de assinatura, quando não abrangentes da franquia
mínima de pulsos.

No precedente, reconheceu a Segunda Turma a
não incidência do ICMS sobre a “taxa” paga men-
salmente (denominada assinatura e que não abrange
franquia de pulsos) para custear as despesas da conces-
sionária com a manutenção de toda estrutura necessária
à prestação do serviço de telefonia.   

Para guardar coerência, também não deve incidir o
ICMS sobre a “TMA - Taxa de Manutenção e
Administração”, que é cobrada pela empresa conces-
sionária do serviço a seus usuários pela manutenção das
estações de rádio-base, das torres de transmissão e do
software de gerenciamento do sistema, por se tratar de
serviço preparatório, que não se confunde com o serviço
de comunicação propriamente dito, o qual só ocorre
quando este sistema custeado pela TMA serve de base à
comunicação.

Ora, o que se tributa não é manutenção do sis-
tema, mas seu próprio funcionamento, pois do contrário
estar-se-ia tributando o que não é serviço de comuni-
cação propriamente dito.

Nos termos do que decidiu a Primeira Turma ao jul-
gar o REsp 601.056/BA, relatora a Ministra Denise
Arruda, “este Superior Tribunal de Justiça teve a oportu-
nidade de analisar o conteúdo desse convênio [ refere-
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se ao Convênio ICMS 69/98 ], concluindo, em síntese,
que: (a) a interpretação conjunta dos arts. 2º, III, e 12,
VI, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao
entendimento de que o ICMS somente pode incidir sobre
os serviços de comunicação propriamente ditos, no
momento em que são prestados, ou seja, apenas pode
incidir sobre a atividade-fim, que é o serviço de comuni-
cação, e não sobre a atividade-meio ou intermediária,
que é, por exemplo, a habilitação, a instalação, a
disponibilidade, a assinatura, o cadastro de usuário e de
equipamento, entre outros serviços. Isso porque, nesse
caso, o serviço é considerado preparatório para a con-
sumação do ato de comunicação; (b) o serviço de
comunicação propriamente dito, consoante previsto no
art. 60 da Lei 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é
aquele que transmite mensagens, idéias, de modo
oneroso; (c) o Direito Tributário consagra o princípio da
tipicidade fechada, de maneira que, sem lei expressa,
não se pode ampliar os elementos que formam o fato
gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º,
do CTN. Assim, não pode o Convênio 69/98 aumentar
o campo de incidência do ICMS, porquanto isso
somente poderia ser realizado por meio de lei comple-
mentar.

A Taxa de Manutenção e Administração (TMA), dis-
cutida no presente caso, equivale à assinatura do serviço
de telefonia (sem franquia de pulsos mínimos), não
podendo ser atingida pela incidência do ICMS.

Ante o exposto, renovando as vênias à divergên-
cia, também acompanho o Relator para dar provimento
ao recurso especial da autora e julgar prejudicado o da
Fazenda Estadual.

É como voto.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apre-
ciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Sr. Ministro Castro Meira acompanhando o voto do Sr.
Ministro Relator para dar provimento ao recurso especial
da recorrente e julgar prejudicado o recurso especial da
Fazenda Pública Estadual, pediu vista regimentalmente o
Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.”

Aguardam a Sra. Ministra Denise Arruda e os Srs.
Ministros Humberto Martins e Herman Benjamin.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves (RISTJ,
art. 162, § 2º)

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.

Brasília, 22 de abril de 2009. - Carolina Véras -
Secretária.

AAddiittaammeennttoo aaoo vvoottoo

TRIBUTÁRIO. ICMS-COMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE, DAS
TORRES DE TRANSMISSÃO, DOS SOFTWARES DE
GERENCIAMENTO DO SISTEMA. CONTRAPRESTAÇÃO
POR SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO.
1. Conforme assegurado pelas concessionárias e reco-
nhecido pelo STJ no julgamento a respeito da legitimi-
dade da cobrança de tarifa de assinatura básica (REsp
n.º 911.802/RS, 1ª Seção,DJ de 01/09/08), o principal
e mais típico serviço prestado pelas concessionárias de
telefonia é o do fornecimento das condições materiais
para que ocorra a comunicação entre o usuário e ter-
ceiro (nas palavras de GRECO,  “fornecendo o ‘ambi-
ente de comunicação’”), nele incluída, portanto, a
manutenção das estações, das torres de transmissão e
de softwares de gerenciamento do sistema.
2. A se considerar que, além dos preparatórios e
acessórios, também esse principal e mais característico
serviço não é “serviço de comunicação”, a conclusão a
que se chegaria é que as concessionárias de telefonia
não prestam serviço algum dessa natureza. Todos os
seus serviços, consequentemente, estariam na esfera de
incidência de ISSQN, não de ICMS-comunicação.
3. Reafirma-se os fundamentos e as conclusões do voto-
vista: provimento em parte do recurso da conces-
sionária, prejudicado o da Fazenda Estadual. 

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASC-
KI - Em voto-vista que proferi no presente caso, mani-
festei minha concordância com o entendimento segundo
o qual não incide ICMS sobre o preço decorrente da
habilitação e da locação de aparelhos, num caso
porque se trata de serviço preparatório, noutro porque
sequer de serviço se trata. Todavia, manifestei minha dis-
cordância em relação à chamada “Taxa de Manutenção
e Administração - TMS”. E o fiz pelos seguintes funda-
mentos: 

5.3.Relativamente à denominada “Taxa de Manutenção e
Administração - TMA”, consoante assevera a recorrente nos
embargos, a receita derivada dessa cobrança, que é paga
mensalmente pelo usuário (fl. 4), refere-se ao “valor corre-
spondente aos serviços de manutenção das estações de
rádio-base, das torres de transmissão, dos softwares de
gerenciamento do sistema e dos rádios” (fl. 5), por isso tem
a função de “cobrir os custos de manutenção dos equipa-
mentos utilizados na comunicação entre os rádios e dos
próprios rádios (...)” (fl. 4).
Tal “taxa”, como se percebe, não constitui um serviço em si,
mas sim o preço pago mensalmente pelo usuário em con-
traprestação aos serviços indicados pela embargante. Ora,
não há dúvida de que a atividade principal das empresas de
comunicações, incluídas as autorizadas para o Serviço
Móvel Especializado - SME, é a prestação do serviço
oneroso de fornecimento, em caráter continuado, das
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‘Existe um complexo sistema de redes e equipamentos para
conferir ao usuário do serviço de telefonia fixa a possibili-
dade de originar e receber chamadas. É justamente o custo
da manutenção desse complexo sistema que a cobrança de
assinatura mensal visa remunerar. Aliás, tal finalidade está
explicitamente referida no próprio contrato de concessão
que, ao autorizar a cobrança da citada tarifa, indica a razão
de fazê-lo: ‘para a manutenção do direito de uso’ daquele
serviço (anexo 03, item 2.2 do contrato de concessão).
Ademais, é de se ressaltar que a manutenção do serviço ao
usuário constitui, por si só, prestação efetiva deste serviço,
ao contrário do que faz supor a alegação de abusividade.
Não é correta a suposição de que o serviço de telefonia só
é prestado quando o usuário realiza uma chamada telefôni-
ca. O fato de estar conectado a uma imensa rede de comu-
nicações constitui, indiscutivelmente, uma prestação de
serviço. Deverás, o serviço de telefonia local propicia que
seu usuário seja acessado por diversas pessoas, inclusive de
fora da rede de telefonia local. Assim ocorre quando se
recebe uma chamada de telefone móvel, de usuários de ou-
tros estados da federação e até mesmo de países diferentes.
O serviço de telefonia local, portanto, além de ser um meio
de comunicação local, constitui uma forma de se tornar
acessível ao grande sistema de telefonia existente em todo o
mundo.
Ou seja, a prestação do serviço de telefonia fixa proporciona
ao usuário não somente a facilidade de acessar os demais
usuários deste e de outros serviços (como os de telefonia
móvel ou os situados noutras localidades), mas também lhe
proporciona a possibilidade de ser acessado (possibilidade
de receber chamadas).
É inegável que tudo isto produz um custo às prestadoras.
Custo que não é suportado apenas quando o usuário origi-
na chamadas locais (cobradas na conta de telefone local,
por intermédio do sistema de pulsos). Necessário se faz, tam-
bém, cobrir os consideráveis custos de manutenção da rede.
Rede esta que lhe proporciona a facilidade de estar acessí-
vel; de receber chamadas telefônicas de qualquer parte. Este
é o benefício que se extrai de ser usuário de serviço de tele-
fonia local, mesmo que não se tenha originado uma chama-
da local sequer.
Ao fixar preço mínimo a ser cobrado mensalmente (assinatu-
ra do serviço), o regulador está, na verdade, buscando esta-
belecer uma quantia que seja suficiente par remunerar os
custos envolvidos na manutenção dessa complexa estrutura,
bem como de outros custos fixos, que permitem a existência
de uma rede de telefonia local.
Entre esses custos encontram-se, no caso das conces-
sionárias de telefonia fixa (como a consulente), os relativos à
universalização dos serviços, isto é, ao seu oferecimento a
usuários não-rentáveis e em localidades remotas, bem como
os referentes à instalação de telefones de uso público por
toda malha urbana da área de concessão. São obrigações
assumidas pelas prestadoras nos respectivos contratos de
concessão e que são de extrema relevância social. Tais
comodidades, por óbvio, não são auto-sustentáveis. Os
recursos para sua manutenção provêm da integralidade da
estrutura tarifária prevista nos próprios contratos de con-
cessão, especialmente da tarifa de assinatura. Não há, para
este tipo de obrigação, subsídio pago diretamente pelo
Poder Público, como o oriundo do fundo denominado FUST
(art. 80 da Lei n.º 9.472/97).
(...) Ademais, a assinatura é cobrada em função de efetiva
prestação do serviço de telefonia fixa, que ocorre indepen-
dentemente da originação de chamadas locais. Faz parte do
serviço - sendo causa, inclusive, de altos custos para a con-

condições materiais para que ocorra a comunicação entre o
usuário e terceiro (nas palavras de GRECO, “fornecendo o
‘ambiente de comunicação’”). Portanto, esse é o serviço de
comunicação tributável pelo ICMS. Pois bem: a referida
“taxa”, paga mensalmente pelo usuário, retribui justamente
esse serviço. Ela remunera, conforme afirmação da própria
recorrente/embargante, a manutenção da infra-estrutura
necessária à disponibilização do SME (= manutenção das
estações de rádio-base, das torres de transmissão, dos soft-
wares de gerenciamento do sistema). Não se trata, nesse
sentido, de retribuição eventual por serviço preparatório ou
acessório (geralmente caracterizado como um pagamento
inicial, fixo e esporádico), mas sim um pagamento continua-
do correspondente à própria prestação do serviço principal
de comunicação.
Em razão dessa sua natureza - de preço pela con-
traprestação do serviço de comunicação -, o valor da referi-
da “taxa de manutenção e administração - TMA” integra,
sem dúvida, a base de cálculo do ICMS.

Para ratificar o entendimento de que o serviço
remunerado pela referida taxa constitui, não atividade
preparatória, mas o próprio cerne da atividade da con-
cessionária do serviço de telefonia, trago à consideração
o que ficou decidido pela Seção quando do julgamento
da controvérsia a respeito da legitimidade da cobrança
da taxa de assinatura básica. Considerou-se, naquela
oportunidade, que a legitimidade da cobrança residiu
justamente em representar, a referida tarifa, a con-
traprestação pela manutenção dos sistema que disponi-
biliza a comunicação telefônica (REsp n.º 911.802/RS,
1ª Seção, Min. José Delgado, julgado em 24.10.2007,
DJ de 01/09/08). Aliás, isso resulta da própria expressão
normativa da Resolução n.º 426/2005, que regulamen-
ta o Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC:

Art. 3º - Para fins deste Regulamento, aplicam-se as
seguintes definições:
(...)
XXIV - Tarifa ou preço de assinatura: valor devido pelo assi-
nante em contrapartida da manutenção da disponibilidade
do acesso telefônico de forma individualizada para fruição
contínua do serviço.

Fica evidente, assim, que a atividade principal das
concessionárias de telefonia é a  prestação do serviço
oneroso de fornecimento, em caráter continuado, das
condições materiais para que ocorra a comunicação
entre o usuário e terceiro (nas palavras de GRECO,
“fornecendo o ‘ambiente de comunicação’”). Aliás, nos
inúmeros recursos apresentados ao STJ, em que se ques-
tionou a legitimidade da cobrança da tarifa de assinatu-
ra básica, as próprias empresas operadoras defenderam
isso enfaticamente. A título exemplificativo e pela autori-
dade e representatividade dos seus signatários, vale
referir alguns excertos de pareceres por elas apresenta-
dos nos referidos processos: 

(a) Parecer do Prof. Carlos Ari Sunfeld em consulta feita pela
Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp-Telefônica):
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do não sofre qualquer alteração pela circunstância de
haver uma retribuição mensal fixa ou proporcional ao
volume de utilização. Qualquer que seja a forma de
ajustar ou calcular o preço, o serviço prestado será
invariavelmente o mesmo, e é ele que determina a ocor-
rência do fato gerador.

Ante o exposto, considerando que o serviço de
manutenção do ambiente de comunicação (que inclui a
manutenção das estações, das torres de transmissão e
de softwers de gerenciamento do sistema) é o principal e
mais característico serviço prestado pela concessionária
do serviço de telefonia, sobre o respectivo preço incide
o ICMS-comunicação. Se nem esse serviço for conside-
rado como de comunicação, a conclusão a que se
chega é que as concessionárias de telefonia não prestam
qualquer serviço dessa natureza, já que os preparatórios
e os acessórios e eventuais já não são assim considera-
dos. Todos os seus serviços, consequentemente, estariam
sujeitos na esfera de incidência de ISSQN, não de ICMS-
comunicação.

Reafirmo as conclusões do voto-vista: provimento
em parte do recurso da concessionária, prejudicado o
da Fazenda Estadual.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Primeira Seção, ao apre-
ciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“Prosseguindo no julgamento, a Seção, por maio-
ria, vencido parcialmente o Sr. Ministro Teori Albino
Zavascki, deu provimento ao recurso especial da empre-
sa Unicall Telecomunicações Ltda. e julgou prejudicado
o recurso especial da Fazenda Pública Estadual, nos ter-
mos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Castro
Meira, Denise Arruda, Humberto Martins, Herman
Benjamin, José Delgado e Eliana Calmon  votaram com
o Sr. Ministro Relator. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves (RISTJ,
art. 162, § 2º). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.

Brasília, 27 de maio de 2009. - Carolina Véras -
Secretária.

(Publicado no DJ de 1º.07.2009.)

cessionária - a manutenção de toda a rede física de telefo-
nia local, que proporciona ao usuário a facilidade de estar
conectado a toda complexa rede de comunicações telefôni-
cas’.
(b) Parecer do Prof. Paulo de Barros Carvalho em consulta
feita pela Associação Brasileira de Prestadoras de Serviço
Telefônico Fixo Comutado - ABRAFIX:
‘O valor pago pela assinatura mensal da telefonia fixa é,
sem dúvida, tarifa, tendo por objetivo custear a
manutenção, aperfeiçoamento e expansão do sistema tele-
fônico. 
(...)
Todos os pontos examinados levam a uma só conclusão: o
valor pago pela assinatura mensal da telefonia fixa é tarifa,
decorrendo de serviço prestado em caráter contratual, não
compulsório. Além disso, é elemento essencial à conser-
vação e modernização dos equipamentos que servem de
canal comunicativo, viabilizando a comunicação do assi-
nante com terceiros’.
(c)Parecer do Prof. Kazuo Watanabe em consulta feita pela
Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp-Telefônica)
tendo em vista ação civil pública ajuizada pelo Centro de
Defesa do Consumidor e Cidadania (CDCON), objetivando
a suspensão da cobrança da tarifa de assinatura mensal:
‘Em conclusão, a cobrança da tarifa de assinatura mensal
não padece de qualquer vício de ilegalidade ou de abusivi-
dade, constituindo um componente da remuneração asse-
gurada pela lei e pelo contrato à consulente, pela efetiva
prestação de serviços de telecomunicações, consistente em
assegurar aos usuários a fruição contínua de serviços’.

O que se quer afirmar, com isso, é que a TMA,
aqui discutida (a exemplo da tarifa de assinatura básica),
representa o preço pago mensalmente pelo usuário
como contraprestação de serviços de manutenção da
infra-estrutura necessária à disponibilização da comuni-
cação e, portanto, é pagamento por serviços de caráter
continuado e de duração permanente na vigência do
contrato. Não se trata, portanto, de retribuição eventual
por serviço preparatório ou acessório (geralmente ca-
racterizado como um pagamento inicial, fixo e esporádi-
co), mas sim um pagamento continuado correspondente
à própria prestação do serviço principal de telefonia. Em
razão dessa sua natureza - de preço pela con-
traprestação do serviço público de telefonia prestado
pela concessionária -, o valor integra, sem dúvida, a
base de cálculo do ICMS-comunicação.   

Finalmente, não se pode confundir o serviço de
comunicação com o modo de pagar o serviço. O fato
gerador é o serviço prestado. O preço é apenas a base
de cálculo do tributo. Ora, a natureza do serviço presta-

. . .
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Processo penal - Sentença condenatória confir-
mada em segunda instância - Expedição de 
mandado de prisão - Execução provisória da

pena - Ordem concedida

1. A questão tratada no presente habeas corpus diz
respeito à possibilidade de expedição de mandado de
prisão em desfavor do réu que teve sua condenação con-
firmada em segunda instância, quando pendente de jul-
gamento recurso sem efeito suspensivo (recurso especial
ou extraordinário) interposto pela defesa.

2. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal entendeu, por maioria, que “ofende o princípio
da não-culpabilidade a execução da pena privativa de
liberdade antes do trânsito em julgado da sentença con-
denatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do
réu, desde que presentes os requisitos autorizadores pre-
vistos no art. 312 do CPP” (HC 84.078/MG, Rel. Min.
Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF nº 534).

3. Por ocasião do julgamento, me posicionei contraria-
mente à tese vencedora.

4. Entretanto, não tendo prevalecido meu posicionamen-
to, curvo-me ao entendimento da maioria, que, ao julgar
o HC 84.078, assentou ser inviável a execução pro-
visória da pena privativa de liberdade antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória, quando inexis-
tentes os pressupostos que autorizam a decretação da
prisão cautelar nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.

5. Ordem concedida.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NNºº 9988..116666-66 - MMGG - RREELLAATTOORRAA::
MMIINNIISSTTRRAA EELLLLEENN GGRRAACCIIEE

Paciente: Jorge Lázaro de Figueiredo. Impetrante:
Carolina Emmanuele Silva Mesquita. Coator: Superior
Tribunal de Justiça.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda
Turma, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, deferir a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto da
Relatora.

Brasília, 2 de junho de 2009. - Ministra Ellen
Gracie - Presidente e Relatora.

RReellaattóórriioo

A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE - 1. Trata-
se de habeas corpus impetrado contra acórdão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que dene-
gou a ordem em writ anteriormente aforado perante
aquela Corte. A decisão do STJ recebeu a seguinte
ementa (HC 119.291/MG, fl. 132):

Habeas corpus. Processo penal. Concessão do direito de
recorrer em liberdade. Apelação julgada. Exaurimento das
instâncias ordinárias. Execução da pena antes do trânsito em
julgado da condenação. Possibilidade. Agravo de instrumen-
to contra decisão denegatória de recurso especial. Ausência
de efeito suspensivo. Precedentes.
1. Exauridas as instâncias ordinárias, a custódia do Paciente
é mero efeito da condenação. Interposto Agravo de instru-
mento contra decisão denegatória de recurso especial,
mesmo em se admitindo seu processamento, não tem efeito
suspensivo, razão pela qual se afigura legítima a execução
da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado
da respectiva condenação.
2. Habeas corpus denegado.

Narra a inicial que o paciente foi condenado à
pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial-
mente fechado, como incurso no art. 213 do Código
Penal.

A defesa interpôs recurso de apelação, que foi
improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Interposto recurso especial para o Superior
Tribunal de Justiça, o mesmo não foi admitido pela Corte
de origem. Ato contínuo, interposto o respectivo agravo
de instrumento, ainda pendente de julgamento pelo STJ.

Noticia que, posteriormente, os autos principais
foram encaminhados ao Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Ouro Preto/MG, que determinou a
expedição do mandado de prisão, cumprido em
14.07.2008 (fls. 90 e 92). Contra esse ato, foi impetra-
do habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, que denegou a ordem sob o funda-
mento da possibilidade de execução provisória da pena.
Observa, ainda, a impetração do HC 119.291/MG pe-
rante o Superior Tribunal de Justiça, que negou a ordem
pleiteada.

Sustenta a impetrante, em síntese, a “impossibili-
dade de execução da pena antes do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, quando ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva” (fls.
05/16).

Registra que o “crime fora cometido em 23 de
setembro de 2001, conforme disposto na denúncia
(cópia anexa), durante todo o processo (é dizer, mais de
7 anos), o paciente não foi preso nenhuma vez, em ne-
nhuma modalidade de prisão, porque não havia qual-
quer motivo que autorizasse a prisão cautelar” (fl. 11).

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Requer a concessão de provimento liminar, para o
fim de suspender a execução provisória da pena, deter-
minando a revogação do mandado de prisão e, por con-
seguinte, a expedição de alvará de soltura (fl. 17). No
mérito, pretende a ratificação dessa medida (fl. 18).

2. Parecer da Procuradoria-Geral da República
opinando pela concessão da ordem (fl. 147).

É o relatório.

VVoottoo

A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE (Relatora) -
1. A questão tratada no presente habeas corpus diz
respeito à possibilidade de expedição de mandado de
prisão em desfavor do réu que teve sua condenação con-
firmada em segunda instância, quando pendente de jul-
gamento recurso sem efeito suspensivo (recurso especial
ou extraordinário) interposto pela defesa.

2. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal entendeu, por maioria, que “ofende o princípio
da não-culpabilidade a execução da pena privativa de
liberdade antes do trânsito em julgado da sentença con-
denatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do
réu, desde que presentes os requisitos autorizadores pre-
vistos no art. 312 do CPP” (HC 84.078/MG, Rel. Min.
Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF nº 534).

Por ocasião do julgamento, me posicionei
contrariamente à tese vencedora, pelos seguintes funda-
mentos que ora transcrevo:

1. A questão central debatida neste habeas corpus diz
respeito à possibilidade (ou não) de expedição do mandado
de prisão contra pessoa que teve sua condenação mantida
ou imposta na segunda instância dos órgãos jurisdicionais
locais. Tal hipótese envolve a temática do esgotamento das
instâncias ordinárias e, consequentemente, de imposição da
prisão em decorrência da condenação ainda não transitada
em julgado.
Princípio Constitucional da Presunção de Não-Culpabilidade
(art. 5º, LVII).
2. Dou à presunção de inocência ou, mais corretamente, à
presunção de não-culpabilidade uma extensão diversa
daquela sustentada pelo impetrante. Com efeito, entendo
que a presunção posta no inciso LVII do art. 5º da
Constituição Federal - e que não corresponde à inovação
trazida ou inaugurada pelo texto constitucional de 88, pois
já figurava nas redações dos textos constitucionais anteriores
- é garantia, apenas, de que os acusados sejam tidos e havi-
dos por inocentes durante toda a instrução criminal, sendo-
lhes garantido o devido processo legal, em que à acusação
incumbe todo o ônus da prova.
De fato, esse princípio de direito processual penal traduziu-
se na regra, há muito observada, de caber à parte acusado-
ra a prova da responsabilidade penal do acusado. Todavia,
a sentença condenatória que seja mantida pelo tribunal após
o devido contraditório e a ampla defesa não deixa a salvo tal
presunção. Porque presunção é a mera predeterminação do
sujeito a aceitar uma hipótese, enquanto ela não seja invali-
dada por provas. Por isso mesmo, mera presunção não se
sobrepõe a juízo, porque o juízo é formado após a dilação

probatória, na qual precisa estribar-se para alcançar uma
conclusão condenatória. Logo, a presunção de inocência é
substituída, a partir da sentença confirmada, por um juízo de
culpabilidade, embora não definitivo, já que sujeito à
revisão.
3. Segundo entendo, a prática da doutrina da presunção de
inocência há de corresponder a um compromisso entre (1) o
direito de defesa da sociedade contra os comportamentos
desviantes criminalmente sancionados e (2) a salvaguarda
dos cidadãos contra o todo-poderoso Estado (acusador e
juiz). Longe estamos, felizmente, da fórmula inversa em que
ao acusado incumbia demonstrar sua inocência, fazendo
prova negativa das faltas que lhe eram imputadas. Naquele
tempo, nem tão distante, mas felizmente superado, o recolhi-
mento à prisão era a regra. A simples suspeita levantada
contra alguém podia levá-lo à prisão por tempo indefinido.
Foi este o uso, por exemplo, na França pré-revolucionária,
onde o encarceramento, mais que uma política de controle
da criminalidade, servia como hábil método de coerção
sobre a vontade de devedores relapsos e até mesmo de fi-
lhos rebeldes. A rica literatura da época nos oferece exce-
lentes relatos a esse respeito.
Mais recentemente, o direito soviético também optou por
esse ‘privilégio da acusação’, e a crônica literária, ainda
aqui, nos dá conta das violações de direitos decorrentes. No
campo mais ameno da sátira, é conhecida a história da
lebre que, ao cruzar a fronteira da ex-URSS, encontrou-se
com uma doninha. Esta lhe perguntou: ‘Por que você está
fugindo?’ Diz a lebre: ‘Mandaram prender todos os came-
los’. E a outra, atônita: ‘Mas você não é um camelo!’
‘Claro’, remata a lebre, ‘mas como é que eu faço para
provar isso?’ O Ministro Celso de Mello, no brilhante voto
proferido no HC 73.338, relembrou que entre nós o Estado
Novo, ‘com a falta de pudor que caracteriza os regimes
autoritários, criou para o réu a obrigação de provar a sua
própria inocência’. Ora, se aos simples acusados o direito
de então não os resguardava do encarceramento, menos
ainda aos condenados em processos conduzidos muitas
vezes sem oportunidade para o contraditório e o exercício
efetivo do direito de defesa.
Pois bem, é dessa situação historicamente documentada,
cuja memória deve permanecer como advertência constante,
que, em movimento pendular, alguns propõem que se vá até
o extremo oposto. Em suma, para sustentar a inviabilidade
do recolhimento à prisão, após sentença condenatória con-
firmada pelo tribunal. Ora, se a presunção de inocência é
conquista democrática das mais valiosas, não há de decor-
rer que, da aplicação desse princípio, resulte a total
inanidade da persecução criminal, a desvalia das sentenças
mantidas pelo tribunal, o absoluto desamparo da cidadania
de bem, ante a prática criminosa e a corrosiva sensação de
impunidade de que nossa sociedade tanto se ressente.
4. Entendo que o domínio mais expressivo de incidência do
princípio da não-culpabilidade é o da disciplina jurídica da
prova (CF, art. 5º, LIV). O acusado deve, necessariamente,
ser considerado inocente durante a instrução criminal -
mesmo que seja réu confesso de delito praticado perante as
câmaras de TV e presenciado por todo o país. Por isso
mesmo, o ônus da prova recai integralmente sobre a
acusação. Não se exige do suspeito que colabore minima-
mente para a comprovação da veracidade das acusações
que lhe são imputadas. Pode calar para ocultar fatos que lhe
sejam desfavoráveis. Pode utilizar-se de todos os meios pos-
tos à sua disposição pela legislação para contrastar os ele-
mentos de prova produzidos pela promotoria e mesmo para
impedir o seu aproveitamento quando não sejam obtidos por
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meios absolutamente ortodoxos. O Ministério Público é que
deverá se encarregar de fazer a prova mais completa de
materialidade, autoria e imputabilidade. Nessa circunstân-
cia, o país pode orgulhar-se de contar com uma legislação
das mais garantidoras da liberdade e de uma prática juris-
dicional que lhe está à altura.
É, num quadro de grande rigor formal, que, uma vez sope-
sada a prova e considerada ela como suficiente pelo juiz de
primeiro grau, tal demonstração embasará a sentença con-
denatória que nela deverá fundar suas conclusões, em
relação necessária de causa e consequência lógica. A sen-
tença é silogismo pelo qual se demonstra que um delito (tipo
penal) foi cometido e que o foi pelo acusado, pois nesse
sentido convergem as provas constantes dos autos. E sua
confirmação pelo tribunal culmina por impedir qualquer
rediscussão sobre questões de fato relacionadas ao caso
concreto.
É equivocado afirmar que o inciso LVII do art. 5º da
Constituição Federal exige o esgotamento de toda a extensa
para que, só então, se dê consequência à sentença conde-
natória. Essa extensa gama recursal já foi designada em
outra oportunidade pelo Ministro Francisco Rezek como
extravagâncias barrocas do processo penal brasileiro. O
inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal deve ser lido
em harmonia com o que dispõem os incisos LIV e LXVI do
mesmo dispositivo, os quais autorizam a privação de liber-
dade, desde que obedecido o devido processo legal e quan-
do a legislação não admita a liberdade provisória, com ou
sem fiança. Esta é, aliás, a prática internacional. Mesmo em
países em que a legislação não é tão generosa em permitir
a recorribilidade procrastinatória como acontece no Brasil,
mas cuja tradição democrática é reconhecida (como é o
caso do Reino Unido), a regra é a de que o réu se recolha
à prisão, a partir da sentença condenatória de primeira
instância. Aguardar, como se pretende, que a prisão só
ocorra depois do trânsito em julgado é algo inconcebível. A
prevalecer essa tese, nenhuma prisão poderia haver no
Brasil, mesmo após a condenação pelo juiz ser confirmada
por tribunal de segundo grau de jurisdição, único compe-
tente para reexaminar a autoria, a materialidade e a prova
dos fatos. Essa análise não podem fazê-la nem o Superior
Tribunal de Justiça e nem o Supremo Tribunal Federal. Tanto
que os recursos especial e extraordinário são desprovidos de
efeito suspensivo (Lei 8.038/90, art. 27, § 2º). Não creio
que extrema violência que impera no Brasil e a sensação de
impunidade que a morosidade da Justiça provoca na
sociedade brasileira estejam a recomendar interpretação
diversa da que esta Corte firmou no julgamento do HC
72.366.
Nesta linha, vale lembrar, mais uma vez, as palavras do
Ministro Francisco Resek, na apreciação do HC 71.026:
‘Há países onde se pode conviver, sem consequências
desastrosas, com a tese segundo a qual a pessoa não deve-
ria ser presa senão depois do trânsito em julgado da decisão
condenatória. São países onde o trânsito em julgado ocorre
com rapidez, porque não conhecem nada semelhante à
nossa espantosa e extravagante prodigalidade recursiva’.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica).
5. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por
sua vez, ‘não assegura ao condenado, de modo irrestrito, o
direito de recorrer em liberdade’ (HC 73.151, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ 19.04.1996). Vejamos o seu teor:
‘Ninguém pode ser privado se de liberdade física, salvo
pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas
constituições políticas dos estados-partes ou pelas leis, de
acordo com elas promulgadas’. (art. 7º, nº 2)

Vale dizer, o que a Convenção está a reafirmar é a antiga
regra segundo a qual a prisão só se pode efetuar nas hipóte-
ses autorizadas pelas constituições e na forma e nas
condições estabelecidas pela legislação editada em sua
conformidade. Sua redação não significa indenidade contra
efeitos de sentença condenatórias regularmente proferidas e
mantidas pelo tribunal, após instrução processual regular
em que assegurado o direito de defesa, nos termos da legis-
lação interna de cada país.
Além do mais, o duplo grau de jurisdição não é garantia
constitucional. Di-lo o Professor José Frederico Marques,
citado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do HC
72.366:
‘Vigora no Direito brasileiro o princípio do duplo grau de
jurisdição. Trata-se, porém, de postulado não consagrado
constitucionalmente, pelo que o legislador ordinário poderá
derrogá-lo em hipóteses especiais’.
E mais. O Pacto de San José da Costa Rica não assegura o
direito de recorrer em liberdade, mas, sim, o direito de
recorrer tout court. E seus redatores certamente não tinham
em mente a ‘superbundância tipicamente brasileira de recur-
sos supérfluos’ (Min. Francisco Rezek, no HC 72.366). Seria
demasia, segundo penso, tentar interpretar o Pacto de San
José à luz daquilo que o tratado não previu e que consiste
extravagância exclusiva desde país. Leia-se o art. 25, § 1º,
da Convenção:
‘Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais
competentes que a proteja contra atos que violem os seus
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela
lei ou pela presente Convenção mesmo quando tal violação
seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercí-
cio de suas funções oficiais’.
Portanto, quando a Convenção, nesse artigo, fala em recur-
so simples e rápido, não está a significar apelação ou aces-
so ao segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição. O
termo recurso, aí empregado, remete à possibilidade, meio
ou modo de obter-se remédio pronto contra prisão ilegal.
Por isso mesmo, faz destinatários das súplicas os juízes e os
tribunais competentes, atento às diferentes formas de orga-
nização judiciária. Em resumo, a garantia posta em tal arti-
go encontra-se incluída no conteúdo do inciso LXII do art. 5º
da Constituição Federal:
‘A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente [...]’.
É mais ampla a proteção pela Constituição Federal. Ela obri-
ga a própria autoridade a submeter a prisão ao crivo do juiz
competente. A não ser que se pretenda tomar literalmente
uma versão deficiente como a letra definitiva da Convenção,
é forçoso reconhecer que também ali não foi consagrado
como garantia inarredável o duplo grau de jurisdição.
Recurso, na redação do art. 25, § 1º, da Convenção, não
significa manifestação de inconformidade contra uma
decisão judicial.
O Princípio da Proporcionalidade.
6. O princípio da proporcionalidade é uma via de mão
dupla. Ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, proíbe,
também, a insuficiência. De fato, a noção de proporcionali-
dade, na seara penal, não se esgota na categoria da
proibição do excesso, já que vincula igualmente a um dever
de proteção, por parte do Estado, em relação às agressões
a bens jurídicos praticados por terceiros. Ou seja, de um
lado, a proibição do excesso, de outro, a proibição da insu-
ficiência.
Não identifico excesso nenhum quando o legislador torna
eficaz, enquanto não modificada, uma sentença conde-
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natória mantida pelo tribunal. Ele parte da presunção de que
a condenação foi acertada. Não seria razoável partir da pre-
sunção de que ela é sempre desacertada. Qualquer magis-
trado de segundo, terceiro ou quarto graus de jurisdição
sabe que é mínimo o percentual de reformas em decisões
condenatórias. Afetado estaria o referido princípio se
aceitássemos que alguém pudesse ser privado da liberdade
no curso do processo quando não há certeza formada sobre
materialidade e autoria (CPP, art. 312), mas não pudesse sê-
lo após a sentença condenatória mantida pelo tribunal,
quando, ao invés de presunção, já existe juízo de certeza.
Ademais, frágil me parece, com a vênia devida, a tese de
que as formas diferentes de execução de uma sentença civil
proferida contra devedor inadimplente e de uma sentença
penal proferida contra sujeito ativo de crime possam com-
prometer o princípio da proporcionalidade na esfera penal,
apenas porque constituem tratamento normativo desigual.
Os bens jurídicos tutelados são diversos; diversas, portanto,
as formas de execução.
7. Ressalto, ainda, que, enquanto a condenação não for
mantida pelo terceiro grau de jurisdição, o condenado não
ingressa no regime prisional. Aguarda, em presídio próprio,
a definitividade da condenação. Só depois da carta de guia
é que inicia o cumprimento da pena no regime prisional que
foi estabelecido pela sentença condenatória. Não se cuida,
portanto, de antecipação da pena, mas de prisão provisória,
decorrente de uma condenação mantida pelo segundo grau
de jurisdição, dado que os recursos especiais ou extra-
ordinários não se prestam ao reexame da prova, nem dos
fatos.
8. Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus.

3. No caso em tela, a sentença que condenou o
paciente pelo crime de estupro foi confirmada, à unani-
midade, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Contra esta decisão colegiada foi interposto
recurso especial perante a Corte estadual, que inadmitiu
o apelo. Irresignada, a defesa interpôs o respectivo agra-
vo de instrumento, que, ainda, se encontra pendente de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o recurso especial não possui
efeito suspensivo, bem como todas as razões acima
expostas, entendo correta a decisão da Juíza de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto/MG que,
diante do trânsito em julgado da condenação, determi-
nou a expedição de mandado de prisão em desfavor do
paciente (fl. 90).

4. Entretanto, não tendo prevalecido meu posi-
cionamento, curvo-me ao entendimento da maioria,
que, ao julgar o HC 84.078, assentou ser inviável a exe-
cução provisória da pena privativa de liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, quando
inexistentes os pressupostos que autorizam a decretação
da prisão cautelar nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.

Registro, ademais, que a decisão que determinou a
prisão do ora paciente não se encontra fundamentada
nos pressupostos que autorizam a segregação cautelar
prevista no art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 90).

5. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas
corpus, para o fim de assegurar o direito de o paciente

Jorge Lázaro de Figueiredo recorrer em liberdade,
somente podendo ser preso após o trânsito em julgado
da condenação.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: A Turma, à unanimidade, deferiu a ordem
de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 02.06.2009.

Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello,
Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Eros Grau.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco
Adalberto Nóbrega.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.
(Publicado no DJe de 19.06.2009.)

. . .

Servidor público - Relação jurídica - Parâmetros -
Vencimentos - Carga horária - Decreto municipal

- Aplicação no tempo

- Parâmetros de relação jurídica formalizada pela
Administração Pública e servidor não são alcançados por
decreto.

RREECCUURRSSOO EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO NNºº 225555..779922-77 - MMGG -
RREELLAATTOORR:: MMIINNIISSTTRROO MMAARRCCOO AAUURRÉÉLLIIOO

Recorrente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
do Município de Janaúba - MG. Advogado: Cícero
Ernesto dos Santos Júnior. Recorrido: Município de
Janaúba. Advogados: Sérgio Monteiro de Andrade e
outros.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal em conhecer do recurso extraordinário e lhe dar
provimento, nos termos do voto do relator e por unani-
midade, em sessão presidida pelo Ministro Carlos Ayres
Britto, na conformidade da ata do julgamento e das
respectivas notas taquigráficas.

Brasília, 28 de abril de 2009. - Marco Aurélio -
Relator.

RReellaattóórriioo

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - O
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu
pedido formulado em apelação para reconhecer a lega-
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lidade do Decreto Municipal nº 729/97, que implicou o
aumento da jornada de trabalho dos servidores, de trin-
ta para quarenta horas semanais. Consignou que o pro-
cedimento não importa em redução de vencimento.

No extraordinário de folha 172 a 179, o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Janaúba-MG
insiste na configuração de ofensa ao art. 7º, inciso VI, da
Constituição Federal, porquanto o aumento da jornada
de trabalho, sem a devida contraprestação, acarreta
redução salarial.

O Município de Janaúba-MG apresentou as con-
trarrazões de folha 191 a 200, discorrendo sobre o
acerto de conclusão adotada pela Corte de origem.

O recurso foi admitido por meio da decisão de fo-
lhas 213 e 214.

A Procuradoria Geral da República, no parecer de
folha 221 a 223, preconiza o não-conhecimento do
recurso. Eis o resumo da peça:

Recurso extraordinário. Aumento de jornada de trabalho.
Inexistência de redução de salário.
- Não implica redução de salário ato do Chefe do Executivo
que majora de seis para oito horas diárias a jornada de tra-
balho dos servidores da municipalidade;
- Parecer pelo não-conhecimento.

É o relatório.

VVoottoo

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Re-
lator) - Na interposição deste recurso, foram observados
os pressupostos gerais de recorribilidade. Os documen-
tos de folhas 5, 180 e 181 evidenciam a regularidade

da representação processual e do preparo. Quanto à
oportunidade, respeitou-se o prazo de quinze dias assi-
nado em lei.

As premissas constantes do acórdão impugnado
revelam que edital de concurso veiculou carga de trinta
horas semanais. Mediante lei posterior teria ocorrido a
majoração da jornada semanal para quarenta horas
sem a indispensável contraprestação. O Juízo julgou
procedente o pedido formulado na ação, vindo a sen-
tença a ser reformada por maioria de votos, vencido o
relator.

Está configurada, na espécie, a violação do princí-
pio da irredutibilidade dos vencimentos. Ao aumento da
carga de trabalho não se seguiu a indispensável con-
traprestação, alcançando o Poder Público vantagem
indevida. Daí o acerto da concessão da segurança para
anular o decreto municipal. Conheço e provejo este
extraordinário, restabelecendo o entendimento sufraga-
do em sentença do Juízo.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: A Turma conheceu do recurso extra-
ordinário e lhe deu provimento, nos termos do voto do
Relator. Unânime. 1ª Turma, 28.04.2009.

Presidência do Ministro Carlos Ayres Britto.
Presentes à Sessão os Ministros Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro
Menezes Direito.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo de
Tarso Braz Lucas.

Ricardo Dias Duarte - pelo Coordenador.
(Publicado no DJe de 26.06.2009.)

. . .
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