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NOTA BIOGRÁFICA* atingiu a grau máximo de sua carreira, promovido ao
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. 

Faleceu no dia 11 de agosto de 2010. Na sessão
da 2ª Câmara Cível, realizada no dia 17 de agosto, o
ilustre advogado Dr. Jacob Lopes de Castro Máximo
assim se expressou:

Não poderia deixar de manifestar o sentimento da Classe
dos Advogados, principalmente quando sabemos que foi o
Desembargador um homem que prestou grandes serviços à
Justiça, deixando rastros neste Tribunal, através de sua filha
Ana Cristina e do seu sobrinho, Des. Kelsen Carneiro, pes-
soas que dignificam a Magistratura e o Poder Judiciário de
Minas Gerais. 
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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Walter de Luna Carneiro (1911-2010)

Walter de Luna Carneiro nasceu no dia 16 de
setembro de 1911, em Santa Rita do Sapucaí. Era filho
de César Carneiro e Francisca de Luna Carneiro. Foi
casado com Nilza Cleto Carneiro. São seus filhos: Gil
Fernando Cleto Carneiro, Ana Lúcia Carneiro Galante,
Ana Cristina Luna Carneiro e Eduardo Henrique de
Araújo Júnior.

Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Minas Gerais, em 8 de
dezembro de 1933.    

Aprovado em concurso público para a
Magistratura, foi nomeado Juiz de Direito de Campestre
onde assumiu o exercício no dia 8 de junho de 1949. Em
17 de julho de 1958, foi promovido para a Comarca de
Rio Casca, assumindo o exercício no dia 7 de agosto.

No dia 22 de janeiro de 1962, assumiu o exercício
na 2ª Vara da Comarca de Araguari, para onde foi pro-
movido por merecimento. Em 1971, no dia 1º de abril,
entrou em exercício na 2ª Vara do Júri e Execuções
Criminais. Em dezembro de 1972, foi removido, a pedi-
do, para a 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias. 

No dia 18 de outubro de 1977, foi promovido, por
merecimento, para o cargo de Juiz do extinto Tribunal de
Alçada, onde tomou posse no dia 4 de novembro.

Aposentou-se em 30 de setembro de 1981, no
cargo de Juiz do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. 

Em 17 de março de 2005, quando ocorreu a inte-
gração do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça,

________________________

** Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val, Tânia Mara Cunha Caçador, sob a supervisão do Desembargador Hélio Costa, Superintendente da Memória do
Judiciário Mineiro.

. . .
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Recordando a memória do Poder Judiciário
mineiro através das condecorações*

Homens considerados ilustres, memoráveis pela
notoriedade do desempenho demonstrado no exercício
de suas funções, dos méritos pessoais que despertaram
admiração pelos atos de coragem, abnegação, dedi-
cação e dos relevantes serviços cívicos, são merecedores
de distinção honorífica. 

As condecorações, que compreendem as modali-
dades de ordens honoríficas e medalhas, destinam-se a
prestar homenagem, publicamente, a essas personali-
dades merecedoras de destaque.

Comendas e medalhas servem para distinguir e
homenagear indivíduos de destacada moral ou que por
sua personalidade incomum participaram de grandes
feitos. Na verdade, são pequenas representações sim-
bólicas de grupos distintos e restritos e funcionam como
identificador de seus partícipes e, ao mesmo tempo,
denotam diferenciação em relação aos demais.

Cada época, considerando os acontecimentos nela
ocorridos, suas características distintivas e os homens
que nela viveram, é marcada por diversos galardões
com o intuito de distinguir essas pessoas por seu mérito
específico, concedendo-lhes, em sinal de honra, as
comendas como forma de retribuição. 

Conhecer, portanto, a sequência de fatos corre-
latos às condecorações, o procedimento de sua criação,
os requisitos e os caracteres distintivos de cada uma
delas é compreender sua historicidade e validade no
espaço/tempo representados nos símbolos que as cons-
tituem.

Barros (1950), citado por Bento, expressa muito
bem esta idéia quando afirma ser:

um ramo de Medalhística, através da qual as sucessivas ge-
rações recordam ou aprendem lições de história e civismo,
uma vez que se constitui num monumento metálico que,
resistindo à ação do tempo e do espaço, rememora fatos e
feitos que ficariam esquecidos se a história Metálica não as
tivesse preservado.

A tradição de condecorar personalidades com
comendas no Brasil data de 1808, quando o Príncipe
Regente, D. João VI, chega ao Brasil transferindo a sede
da coroa portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro.
Com a chegada da Corte todo um universo simbólico,
social, político é construído. Nesse contexto Dom João
cria a primeira Ordem no Brasil, a Ordem da Torre e
Espada, instituída como ordem portuguesa, pois o Brasil

era naquele momento a sede do império português. Essa
ordem não foi entregue a brasileiros. Dentre os agracia-
dos encontram-se os oficiais ingleses que escoltaram a
família real na ocasião de sua viagem ao Brasil.

Juntamente com a Corte, foram trazidas de
Portugal as Ordens Militares Portuguesas de Cristo, São
Tiago e São Bento de Aviz, as quais se conservaram no
Império como nacionais, conforme disposto na Lei de 20
de outubro de 1823, que declara em vigor todas as leis
que regiam o Brasil até 25 de abril de 1821. Como não
estavam de acordo com as circunstâncias ocorridas da
Independência do Império, houve por bem o Imperador
D. Pedro II declarar, através do Decreto nº 321, de 9 de
setembro de 1843, que não fossem mais consideradas
como religiosas as Ordens Militares de Cristo, São Bento
de Aviz e São Tiago da Espada tornando-as meramente
civis e políticas.

Em 1818, quando D. João foi aclamado Rei do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para come-
morar sua ascensão, foi criada a Ordem de Nossa
Senhora da Conceição de Vila Viçosa, homenageando
Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal.
Na ocasião do regresso da Corte a Portugal, em 1821,
as Ordens da Torre e Espada e Vila Viçosa deixaram de
ser conferidas no Brasil, retornando a Portugal junta-
mente com a Corte, sendo apenas conservadas aqui as
Ordens de Cristo, de Aviz e da Espada.

Assim, em 1822, a partir da Independência do
Brasil, D. Pedro I, desejando assinalar a sua aclamação
como Imperador Constitucional do Brasil, criou, por seu
Imperial Decreto de 1º de dezembro de 1822, uma nova
ordem honorífica, a Ordem Imperial do Cruzeiro, que faz 

allusão à posição geographica desta vasta e rica região da
América Austral, que forma o Império do Brazil, onde se
acha a grande Constellação do Cruzeiro, e igualmente em
memória do nome que teve sempre este Império, desde o
seu descobrimento, de - Terra de Santa Cruz. 

Sisson, na biografia do Marquês de Caxias (Luís
Alves de Lima e Silva), menciona que este jovem tenente
do Batalhão do Imperador

teve a satisfação de ver seu nome na lista dos primeiros
agraciados com a condecoração da Ordem Imperial do
Cruzeiro, no grau de cavalheiro, na mesma ocasião da insti-
tuição desta Ordem. (SISSON, 1999, p. 88)

Em 1826, por Imperial Decreto de 16 de abril de
1826, D. Pedro I, querendo marcar a época em que foi
reconhecida a Independência a qual proclamou e tam-
bém sua posição como primeiro Imperador
Constitucional, criou a Ordem de Pedro Primeiro,

NOTA HISTÓRICA

________________________

* Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val e Rosane Vianna Soares, sob a supervisão do Desembargador Hélio Costa, Superintendente da Memória do Judiciário
Mineiro.
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Fundador do Império do Brasil. Mas, foi somente em
1842 que D. Pedro II, através do Decreto nº 228, de 19
de outubro de 1842, mandou assinar e observar os
estatutos organizados para regulamentação dessa
Ordem. D. Pedro I não os tinha assinado por inconve-
nientes que sobrevieram. Essa Ordem foi conferida a
diversos Monarcas, e estudiosos defendem que somente
dois brasileiros foram agraciados com tal comenda.
Durante o Primeiro Império, em 1826, foi agraciado, no
grau de cavaleiro, o Marquês de Barbacena (Felisberto
Caldeira Brant) e, no Segundo Império, no grau de Grã-
Cruz, reservado somente aos príncipes de sangue, o
Marquês de Caxias, em 1868.

No ano de 1829, D. Pedro I cria mais uma ordem
por Imperial Decreto, de 17 de outubro de 1829, a
ordem militar e civil denominada Imperial Ordem da
Rosa, com o intuito de perpetuar a memória do seu
casamento com a Princesa Amélia de Leuchtenberg e
Eischstoedt. Sua insígnia foi elaborada por Jean Baptista
Debret. O Major Lima, Marquês de Caxias, mais uma
vez foi merecedor da honra de ser incluído na lista dos
primeiros agraciados com a dita ordem, no grau de ca-
valheiro.

Durante o Segundo Império, D. Pedro II não criou
novas ordens, mas devido a seu longo governo, agra-
ciou aproximadamente 24.000 pessoas com as ditas
ordens honoríficas.

Não foram poucos aqueles magistrados do Poder
Judiciário Mineiro que foram agraciados com essas
comendas. Pesquisando o Almanak Administrativo,
Mercantil e Industrial da Corte, onde eram anualmente
listados todos os nobres e suas insígnias, encontra-se um
número considerável de Desembargadores que com elas
foram agraciados. 

Destaca-se a pessoa do Desembargador Luís
Gonzaga de Brito Guerra, primeiro Presidente do
Tribunal da Relação de Ouro Preto, que recebeu a
Comenda da Imperial Ordem de Cristo, no grau de
Comendador, em 25 de junho de 1881, e a Comenda
da Imperial Ordem da Rosa, no grau de Cavaleiro, em
20 de fevereiro de 1875. 

Com a comenda da Imperial Ordem da Rosa
foram agraciados os seguintes Desembargadores do
Tribunal da Relação de Ouro Preto: no grau de oficial,
Viariato Bandeira Duarte, Quintiliano José da Silva e
Manoel Tertuliano Thomaz Henriques e, no grau de ca-
valeiro, Luiz Francisco da Câmara Leal.

Já com a comenda da Imperial Ordem de Cristo
foram agraciados os seguintes Desembargadores do
Tribunal da Relação de Ouro Preto: no grau de
Comendador, Luiz Francisco da Câmara Leal, e, no grau
de Cavaleiro, Júlio Accioli de Brito e Joaquim Caetano
da Silva Guimarães.

Um fato curioso no século XIX era a importância
que se dava às distinções honoríficas. Era costume no
Império descrever o título honorífico nos textos dos livros
e processos. Observa-se, nos livros de registro dos atos
administrativos, o destaque dado ao título honorífico da
pessoa responsável pela assinatura desses atos. O título
honorífico antecede ao próprio cargo desempenhado
pelo magistrado, demonstrando, assim, a importância
dada à distinção de honra.

São muitos os exemplos encontrados nos livros de
registro e processos judiciais pertencentes ao acervo da
Memória do Judiciário Mineiro. No Livro de Registro da
Secretaria do Tribunal da Relação de Ouro Preto, no
texto inicial de registro de provisão de advogado, em que
se faz uma descrição objetiva de quem concede a per-
missão para exercer o ofício de solicitador nos auditórios
nos termos das cidades, vem em destaque o título ho-
norífico, antes mesmo do cargo que o responsável pelo
registro assume naquele Tribunal, por exemplo:

Luis Gonzaga de Brito Guerra do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Cavalleiro da Ordem da Rosa,
Dezembargador e Presidente da Relação de Ouro Preto:
Faço saber [...].1

Encontram-se também nos processos judiciais a
mesma particularidade. Antes mesmo de descrever a
função que exercia o magistrado naquele termo ou
comarca, dava-se destaque ao título honorífico com o
qual foi agraciado. Os dizeres que encimam o mandado
expedido pelo Desembargador Presidente do Tribunal da
Relação de Ouro Preto são: 

O Bacharel Luiz Gonzaga de Brito Guerra, do Conselho de
Sua Magestade o Imperador, Commendador da Ordem de
Christo, Cavalheiro da Ordem da Rosa, Desembargador
Presidente do Tribunal da Relação de Ouro Preto.2

Tal costume demonstra que as insígnias pretendiam
distinguir seus agraciados dos demais indivíduos, a fim
de garantir-lhes o tratamento honorífico de acordo com
sua importância político-social.  As comendas não eram
apenas ricos e belos adereços, mas constituíam uma
definição de status quo, prova disso é a forma destaca-
da, antecedendo ao cargo ou ao nome do agraciado,
presente na documentação oficial.

Os exemplos são muitos: “O Doutor Paulino José
Franco de Carvalho Cavalleiro da Ordem de Christo e
Juis Municipal e de Orphaons nesta cidade de Três
Pontas e seu Termo na forma da Ley.”3 [...]Sargento Mor
José Joaquim de Arantes Cidadam Brasileiro Cavaleiro
da Ordem de Christo Primeiro Substituto do Juis

________________________

1 Provisão passada ao Solicitador Antônio João de Miranda, da Comarca de Leopoldina.
2 Processo nº 0402, de 1883, Comarca de Três Pontas, pertencente ao arquivo da Memória do Judiciário Mineiro
3 Processo nº 0725, de 1867, página 2, Comarca de Três Pontas, pertencente ao arquivo da Memória do Judiciário Mineiro. 
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Municipal e de Orfaons nesta Villa e seo termo com
Alçada [...].”4 Essa tradição de registrar o título honorífi-
co nos livros, aos poucos, vai caindo em desuso, man-
tendo, contudo, o prestígio e dignidade de recebê-los.

Em 1890, no Governo Provisório, instaurado após
a Proclamação da República, o Decreto 277 F, de 22 de
março do mesmo ano, aboliu todas as ordens honorífi-
cas estabelecidas no antigo regime, com exceção das
Ordens de Avis e do Cruzeiro, as quais permaneceram
com todas as honras, direitos e isenções indicadas na
legislação que as criou. 

A primeira Carta Magna da República pôs fim a
todas as ordens honoríficas conforme o que estabelecia
o art. 72, § 2º:

Todos são iguais perante a lei. A República não admite pri-
vilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e
extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas
prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos
e de conselho.

Somente em 1932, no Governo de Getúlio Vargas,
pelo Decreto nº 22.165, de 5 de dezembro de 1932, foi
restabelecida a antiga Imperial Ordem do Cruzeiro do
Sul, intitulada de Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul,
conservando algumas características da Imperial, sendo
regulamentada pelo Decreto nº 22.610, de 4 de abril de
1933.

Nos moldes da Imperial Ordem de São Bento de
Aviz, criou-se, no ano de 1901, pelo Decreto 4.328, de
15 de novembro de 1901, a Medalha de Mérito, que,
regulamentada pelo Decreto nº 39.207, de 22 de maio
de 1958, era destinada a recompensar os bons serviços
prestados pelos militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.

Nesse período, muitas outras ordens foram cria-
das, mas é importante destacar a Ordem Nacional do
Mérito criada por Decreto-lei nº 9.732, de 4 setembro
de 1946, regulamentada pelo Decreto nº 21.854, de 26
setembro de 1946, e a Ordem de Rio Branco, criada
pelo Decreto nº 51.697, de 5 de fevereiro de 1963. 

Na década de 50, o Governador Juscelino
Kubsticheck, através da Lei 882, de 28 de julho de 1952,
criou a Medalha da Inconfidência Mineira, sendo esta a
mais alta comenda concedida pelo Estado de Minas
Gerais, e visa condecorar pessoas que têm contribuído
de forma destacada para a promoção de Minas Gerais.
Muitos foram os magistrados agraciados com essa tão
distinta condecoração. Ela divide-se em 4 graus: Grande
Colar da Medalha da Inconfidência, Grande Medalha
da Inconfidência, Medalha de Honra da Inconfidência e
Medalha da Inconfidência (exclusiva para chefes de esta-
do e de governo).

A prática de condecorar se mantém nas gerações
que se sucedem. O Tribunal de Justiça, visando preser-
var a memória do Poder Judiciário Mineiro, através das
condecorações, vem homenageando as pessoas que
tenham prestado ou continuam se destacando na
prestação de relevantes serviços à Justiça Mineira, com o
intuito de perpetuar, não só a memória desses homens,
mas também reconhecê-los como parte integrante de
sua história.

No ano de 1983, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, através da Resolução nº 53, de 8 de junho de
1983, instituiu o Colar do Mérito Judiciário

que tem por fim agraciar pessoas físicas e jurídicas,
nacionais ou estrangeiras, que, por seus méritos e relevantes
serviços prestados à cultura jurídica ou à justiça, hajam por
merecer especial distinção. 

Todos os desembargadores integrantes do Tribunal
de Justiça são agraciados com a medalha no ato de sua
posse.

Posteriormente, no ano de 1986, a Corregedoria
de Justiça criou a Medalha de Mérito “Desembargador
Ruy Gouthier de Vilhena” através da Portaria nº 75, de
25 de novembro de 1986, homenageando a memória
desse magistrado, que faleceu em pleno exercício do
cargo de Corregedor de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Essa medalha tem por finalidade “agraciar
Magistrados e Servidores, que por seus méritos e rele-
vantes serviços prestados à Justiça, hajam por merecer
especial distinção”.

Vale ressaltar a Medalha Desembargador Hélio
Costa, instituída pela Resolução nº 296, de 29 de
dezembro de 1995, alterada pela Resolução nº 362, de
23 de março de 2000 e pela Resolução nº 411, de 29
de maio de 2003. A medalha é concedida no dia 8 de
dezembro, data comemorativa do “Dia da Justiça”, com
solenidade nas Comarcas do Estado, e “destina-se a
agraciar aqueles que tenham prestado relevantes
serviços ao Poder Judiciário local e que hajam por mere-
cer especial distinção”. A homenagem ao
Desembargador Hélio Costa, como patrono da
Medalha, é feita “pelo meritório trabalho realizado em
toda sua brilhante carreira de Magistrado, nesta incluídos
os cargos de Corregedor e Presidente do Tribunal de
Justiça”. Merecida honra a este magistrado que tanto
contribui com a preservação do patrimônio histórico do
Judiciário Mineiro, através de sua brilhante atuação
como Desembargador Superintendente da Memória do
Judiciário Mineiro. 

Em dezembro de 1999, o Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG instituiu a Medalha
do Mérito Eleitoral Desembargador Vaz de Mello, através
da Resolução nº 581, a qual tem por patrono o

________________________

4 Processo nº 0551, de 1847, página 1, Comarca de Três Pontas, pertencente ao arquivo da Memória do Judiciário Mineiro.
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2010.
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de Janeiro, p. 305-306, 1877. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/col
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2010.
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http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/col
ecoes/Legislacao/legimp-28/Legimp-28_65.pdf. Acesso
em: 20 jul. 2010.

BRASIL. Decreto nº 321, de 9 de setembro de 1843.
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religiosas as Ordens Militares de Cristo, S. Bento de Aviz,
e S. Tiago da Espada e dá diversas providências a
respeito das mesmas ordens. Coleção das Leis do
Império do Brasil de 1843, Rio de Janeiro, p. 172-174,
1868. Disponível em: http://www.camara.gov.br/-
Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/legimp-
29/Legimp-29_26.pdf . Acesso em: 20 jul. 2010.
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Janeiro, p. 99-100, 1862. Supplemento. Disponível em:
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Desembargador José Norberto Vaz de Mello, ex-presi-
dente do TRE/MG e do TJMG, e agracia anualmente
personalidades cujo trabalho contribuiu para valorização
da Justiça Eleitoral em Minas Gerais. Destaca-se como
agraciado o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira do
STJ, ex-Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.

Encontra-se no rol de brasileiros ilustres, mais uma
vez, a lembrança da ilustríssima figura do Desem-
bargador Presidente do Tribunal da Relação de Ouro
Preto, Luís Gonzaga de Brito Guerra, o qual recebeu
justa homenagem com a criação da Ordem do Mérito
Cultural Ministro Luiz Gonzaga de Brito Guerra, no ano
de 2006, pela Escola da Magistratura do Rio Grande do
Norte - Esmarn. A medalha foi criada, através da Portaria
nº 99, de 2006, com a finalidade de agraciar autori-
dades públicas e privadas que tenham notáveis serviços
prestados à Esmarn ou contribuído por qualquer meio e
de modo eficaz para a cultura jurídica nacional e para a
causa da Justiça. 

Verifica-se que as instituições, ao criarem as
medalhas de mérito, desejando acentuar a relevância
que lhe outorga, de modo a distingui-la de tantas outras,
sempre deram importância à escolha de um nome den-
tre as mais expressivas figuras que se destacaram ou se
destacam pelo exemplar desempenho das suas funções. 

Portanto, na criação de uma medalha de honra há
abrangência do âmbito de sua aplicação tendo como
propósito, não só o reconhecimento público da pessoa
merecedora da distinção honorífica, mas também o
reconhecimento público de quem lhe dá o nome.

Ao longo dos anos, mudaram-se os símbolos e as
prerrogativas concedidas juntamente com as medalhas,
como resultado das mudanças políticas e sociais, deno-
tando sua historicidade, mas o desejo de prestar home-
nagem àqueles que se destacam permanece como um
tributo aos grandes feitos e às grandes personalidades.
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Adoção e direito à verdade sobre a própria
origem 

Juliana de Alencar Auler1
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11 IInnttrroodduuççããoo

Talvez, a maior busca do homem seja aquela con-
cernente a sua própria história. Muitos estudos científicos
destinam-se ao retorno às origens da humanidade, a fim
de encontrar explicações para as indagações sobre a
origem do homem. Essa inquietude, inerente ao ser
humano, reflete-se, também, em esferas individuais, sob
a forma da busca pelo conhecimento da própria origem
e da própria história. A presente reflexão concerne ao
direito, atinente a toda pessoa, de conhecer sua origem
biológica. Restringir-se-á ao estudo do direito de conhe-
cer a própria origem na adoção, abordando, inclusive,
os fundamentos e as consequências da consagração,
pela Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, de um
direito ao conhecimento das origens biológicas.

22 OO ddiirreeiittoo aaoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaa oorriiggeemm bbiioollóóggiiccaa

Até meados do século XX, quando foi descoberta a
molécula do DNA - Ácido Desoxirribonucléico -, não era
possível aferir, cientificamente, o vínculo biológico entre
duas pessoas. Em face da impossibilidade de provar-se a
paternidade biológica, o Direito determinava a origem
de uma pessoa a partir de presunções que remontam ao
Direito Romano. A maternidade, facilmente identificada
pela gravidez e pelo parto, era definida pelo nascimento
- mater sempre certa est. A paternidade era fixada com
base no vínculo jurídico do casamento - pater is est quem
justae nuptiae demonstrant. Embora as presunções fos-
sem relativas, a produção de prova capaz de ilidi-las era
muito difícil2. 

A situação modificou-se com a descoberta da
estrutura tridimensional da molécula do DNA, em 1953,
no laboratório Cavendish, no Reino Unido. O feito, de

autoria de Francis Crick, James Watson e Maurice
Wilkins, representou um marco na investigação da
ascendência biológica. As moléculas de DNA situam-se
no interior do cromossomo, no núcleo de todas as célu-
las. Elas são compostas por duas fitas que consistem em
uma sequência de bases nitrogenadas, a qual forma
uma mensagem química escrita em código genético, um
gene (PENA, 1992).

Se a verdade sobre a própria origem era, antes,
construída por meio de uma equação de probabilidade,
após o DNA passou a ser objeto de revelação. A disponi-
bilidade de um exame capaz de determinar, com certa
precisão, a existência de um vínculo de parentesco entre
duas pessoas propiciou a preocupação com a verdade
biológica, que substituiria a verdade jurídica criada pelas
presunções de paternidade. Como consequência, o
exame de DNA tornou-se prova quase indispensável nas
ações de investigação de paternidade.

No entanto, a possibilidade gerada pelas técnicas
de análise do DNA ensejou novas demandas, que
extrapolaram o anseio do estabelecimento da filiação.
Tais demandas pleiteavam o direito de conhecer as ori-
gens ou a ascendência genética, desprovidas, muitas
vezes, do pedido de reconhecimento da paternidade.
Como lembra Elena de Carvalho Gomes, 

a difusão dos testes de DNA e sua aplicação ao campo da
filiação criaram o ambiente propício à consolidação do
chamado ‘direito ao conhecimento da ascendência genética’
(GOMES, 2009).

Pleiteava-se, pois, o direito de conhecer as origens
biológicas como uma decorrência do direito à historici-
dade pessoal e à identidade, distinto do direito ao esta-
do de filiação, que objetivava o estabelecimento de um
vínculo de paternidade entre demandante e demandado.

A primeira consagração jurisprudencial de um
direito de conhecer as origens genéticas ocorreu na
Alemanha, em decisão proferida pela Corte
Constitucional Alemã em 31 de janeiro de 1989. O caso
consistia na pretensão de um filho maior, cuja pater-
nidade era estabelecida por presunção marital, de
impugnar a referida presunção, embora não estivessem
presentes, na situação, os requisitos para tanto3. Na
decisão, a Corte reconheceu a existência de um direito
personalíssimo de conhecimento da ascendência genéti-
ca, o qual encontraria previsão constitucional, sendo
emanado do direito geral de personalidade.

DOUTRINA

_________________________

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduada em Direito pela UFMG. Professora.
2 Nesse período, a comparação entre indivíduos era feita por meio do uso de marcadores ou polimorfismos protéicos. No homem, era comum a utilização,
como marcadores, dos grupos sanguíneos, de polimorfismos de proteínas séricas e eritrocitárias e dos antígenos leucocitários de histocompatibilidade (HLA).
Os marcadores, no entanto, não possibilitavam a determinação, de forma inequívoca, do vínculo de paternidade (PENA, 1992).
3 BverfGE, Beschulss v.31.1.1989, FamRZ, 1989, p. 255 e ss. Sobre a decisão, conferir: REIS, Rafael Luís Vale. O direito ao conhecimento das origens genéti-
cas, 2008, p. 40-42.



O direito ao conhecimento da ascendência genéti-
ca4 adquiriu especial relevância na adoção e na repro-
dução assistida heteróloga. Em ambas as situações, a
paternidade biológica difere da paternidade jurídica. Tal
circunstância ensejou a busca pelo conhecimento das
origens genéticas como forma de autoconhecimento,
sem que se pretendesse a constituição de novos vínculos
de filiação.

Na adoção, tema que será abordado adiante, o
procedimento tem caráter sigiloso, por haver um inte-
resse, compartilhado pelos pais biológicos e pelos ado-
tivos, na manutenção do segredo. Lembre-se, pois, da
roda dos enjeitados, que possibilitava a entrega anônima
de crianças para a adoção5. O sigilo, contudo, passou a
ser questionado por filhos adotivos que pretendiam
conhecer suas origens biológicas.

Na reprodução assistida heteróloga, em que se uti-
lizam gametas de um doador, os filhos pretendem a
supressão do anonimato das doações de gametas, per-
mitindo-se, aos assim concebidos, o acesso à identidade
dos genitores.

A maioria dos países que admitem a reprodução
assistida aceita o anonimato dos doadores, seja por
expressa determinação legal, seja por aceitação da práti-
ca. Destarte, as pessoas concebidas com o auxílio dessas
técnicas enfrentam restrições para o conhecimento de
sua origem genética. Quando muito, têm acesso a infor-
mações sobre o doador, mas, dificilmente, à identidade
dele. 

Verifica-se, no entanto, uma tendência progressiva
de vedação do anonimato. Segundo Eric Blyth e Lucy
Frith, desde 1985 10 jurisdições estabeleceram uma
proibição legal ao anonimato das doações de gametas:
Nova Zelândia, Suécia, Áustria, Suíça, Países Baixos,
Finlândia, Noruega, Reino Unido e dois estados da
Austrália, Victoria e Western Austrália (BLYTH, 2009,
p.175).

O anonimato dos doadores foi pensado, inicial-
mente, como forma de proteção da criança, para que
ela não se transformasse em “objeto” de disputa entre os
envolvidos: o doador e os pais. Além disso, pretendia
garantir a autonomia e o desenvolvimento normal da
família6 (LEITE, 1995, p. 339). A despeito da nobre
intenção, tornou-se um entrave ao exercício do direito ao
conhecimento da própria origem. 

A questão não apresenta solução fácil. Garantir
aos concebidos por meio de técnicas de reprodução
assistida o direito de acesso à identidade do doador
exige que se revele a identidade daquele que doou seus

gametas sob a garantia do sigilo, supondo-se amparado
por normas jurídicas ou éticas. 

Apesar das semelhanças com a adoção, o segredo
quanto à identidade do doador difere do segredo quan-
to à identidade dos pais biológicos na adoção. O
doador não é alguém que abdicou da paternidade de
seu filho. É, sim, o interveniente responsável e útil no
processo que se destina a suprir a esterilidade masculina
ou a evitar o receio de transmissão de doenças heredi-
tárias graves (OLIVEIRA, 1998, p. 500). Dessa forma, ele
também deve ser protegido.

O conflito entre o direito ao anonimato do doador
e o direito à verdade sobre si mesmo é tema que ainda
exige muita reflexão. A verdade quanto aos pais biológi-
cos nunca foi tão questionada quanto no fim do século
XX, quando a busca pelo conhecimento das origens
despontou como tentativa de autoconhecimento, cuja
pretensão era a busca do encontro com as próprias ori-
gens e com a própria história.
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O Código Civil Brasileiro, ao tratar dos direitos da
personalidade, não inseriu, expressamente, entre eles o
direito à identidade. Em que pese a relatada ausência de
previsão expressa, é sabido que os direitos da persona-
lidade são cláusulas abertas, que abrangem tudo o que
for inerente à pessoa humana.

Os direitos da personalidade, como leciona José
de Oliveira Ascensão, exprimem aspectos que não
podem ser desconsiderados sem afetar a própria perso-
nalidade humana. Em razão disso, eles não precisam
estar tipificados, porque a defesa da personalidade não
pode estar dependente de previsão legal (ASCENSÃO,
1998). Ademais, a tutela dos elementos da personali-
dade é uma imposição da dignidade da pessoa humana,
fundamento da República Federativa do Brasil.

O direito à identidade, como direito da personali-
dade, tutela as características que diferenciam o indiví-
duo dos demais, tornando-o único. Essa unicidade, tam-
bém chamada de individualidade, é o que permite a
cada homem reconhecer o seu próprio valor como
sujeito singular e irrepetível. Por representar um elemen-
to que diz respeito à própria condição humana, a indi-
vidualidade insere-se na proteção da personalidade. 

Walter Moraes tratou da identidade como o con-
junto de qualidades que identificam o indivíduo, tornan-
do-o capaz de encontrar em si uma célula unitária e
irrepetível. Em suas palavras: 
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4 O direito de conhecer as origens biológicas recebe diferentes denominações na doutrina, as quais serão adotadas sem distinção nesta reflexão: direito ao
conhecimento da ascendência genética, direito à origem genética, direito às origens biológicas, dentre outros.
5 Na França, a legislação admite que a mãe opte pelo segredo do parto e da maternidade. O instituto, denominado accouchement sous x, ou parto em se-
gredo, legitima o sigilo da identidade da mãe. (LEFAUCHEUR, 2004, p. 319-342)
6 No Brasil, o anonimato é assegurado pela Resolução nº 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina.



Do
ut

rin
a

Significa, no fundo, a relação de perfeita igualdade da pes-
soa com ela própria, ou seja, de exata correspondência da
pessoa consigo própria, o que induz um conceito de reco-
nhecimento de individualidade. Como tal, a identidade cons-
titui valor jurídico necessário e essencial à pessoa, na ordem
do direito, alto valor, posto acima das contingências da lei
positiva, porque envolve e delimita a própria personalidade
(MORAES, 1974, p. 73).

Tomando de empréstimo a doutrina portuguesa,
remete-se a Rabindranath Capelo de Sousa, para quem
a tutela da identidade compreende tudo o que individua-
liza a pessoa, incidindo, pois, sobre a configuração
somático-psíquica de cada indivíduo, sua imagem física,
seus gestos, sua voz, sua escrita e seu retrato moral.
Todavia, a identidade, para ele, não se restringe aos
sinais designativos da pessoa7, mas recai, também, sobre
as formas de inserção sócio-ambiental do homem, como
sua imagem de vida, sua história pessoal, sua identidade
sexual, familiar, racial, linguística, religiosa, política e
cultural. Por fim, o bem da identidade abrange, ainda, os
sinais sociais de identificação humana, consistentes no
nome e seus acessórios, na filiação reconhecida, no
estado civil, na naturalidade e no domicílio (SOUSA,
1995, p. 246-250).

A identidade compreende, pois, não apenas os ele-
mentos acidentais, que se adquirem, se acrescem e são
mutáveis, como o nome, o pseudônimo e o título, mas
também um elemento substancial, que é propriedade
transcendental da personalidade: a verdade sobre a
própria origem (MORAES, 1974)8. 

Essa não se esgota em um código genético infor-
mador do genótipo. Sem dúvida, os aspectos mais signi-
ficativos da história pessoal são aqueles que foram viven-
ciados pelo sujeito de forma consciente, constituindo um
conjunto de lembranças e de aprendizado. Mas é preciso
reconhecer que o conhecimento das origens é, muitas
vezes, um anseio legítimo do indivíduo e, desse modo,
trata-se de aspecto relevante para a tutela da identidade.

Poder encontrar essa verdade e lidar com ela é
uma faculdade que o Direito deve conferir como pro-
teção à personalidade. Há quem a coloque como meio
de proteção da integridade física, relacionada à pre-
venção de doenças genéticas, mas isso não é o bastante.
A pretensão encontra seu fundamento precípuo no direi-
to de conhecer a verdade sobre si mesmo, conforme
esclarece Antunes Varela:

Não apenas por motivos de ordem eugênica, para melhor
diagnosticar e combater os germes das doenças ou anoma-
lias que herdou, não só por motivos de caráter sociojurídi-

cos, como seja o de prevenir essa maldição sem nome das
relações incestuosas; mas, principalmente, por amor à
própria verdade, para cada um saber quem foram seus reais
progenitores, que sangue lhe corre nas veias, em que medi-
da intervieram a força da natureza e a técnica dos labo-
ratórios no fenômeno capital do nascimento (1993, p. 35). 

O direito de conhecer a própria história é relevante
para a garantia do livre desenvolvimento da personali-
dade, do autoconhecimento e, principalmente, da
autoaceitação. Assim, afirma-se que o direito à identi-
dade abrange a historicidade pessoal, facultando-se ao
titular o direito ao conhecimento das circunstâncias em
que foi gerado e das pessoas que determinaram, bio-
logicamente, sua existência. Com isso, assegura um
direito à “localização familiar”, de modo que cada indi-
víduo possa identificar sua ascendência, sua origem
geográfica e social (COELHO, 2003, p. 51). Logo, é
possível falar que o direito de acesso à identidade dos
progenitores é um direito da personalidade. 
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A adoção originou-se nos povos antigos como
uma forma de prover a falta de filhos, possibilitando a
perpetuação, ao longo das gerações, do culto dos
deuses familiares. No Brasil, o Código Civil de 1916
manteve a inspiração romana, ao atribuir à adoção a
finalidade precípua de proporcionar a continuidade da
família a casais que não tiveram filhos. Por essa razão,
era permitida apenas aos maiores de 50 anos sem prole
legítima ou legitimada.

A percepção da adoção como um meio de favore-
cer casais que não puderam ter filhos foi, aos poucos,
superada pela compreensão do seu caráter humanitário,
ao possibilitar ao adotado melhores condições de vida.
Essa concepção influenciou a Lei nº 3.133, de 8 de maio
de 1957, que reduziu para 30 anos a idade mínima
exigida para a adoção, permitindo-a a casais que já
tivessem filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos.

Pela redação original do Código de 1916, a
adoção não integrava o adotado totalmente na nova
família, pois, com exceção do pátrio poder, eram manti-
dos todos os direitos e deveres resultantes do parentesco
natural.  A possibilidade de dividir a criança com a
família de origem desestimulava os casais a adotarem.

Com o escopo de solucionar a questão, a Lei nº
4.655, de 2 de junho de 1965, introduziu no ordena-
mento jurídico brasileiro a legitimação adotiva, pela qual
seriam rompidos os vínculos jurídicos entre o adotado e
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7 Tratam da identidade como direito ao nome e sinais designativos da pessoa: BITAR, Carlos Alberto. Os direitos de personalidade, 2006 e CUPIS, Adriano de.
Os direitos da personalidade, 2004.
8 No mesmo sentido, José Joaquim Gomes Canotilho considera que o direito à identidade abrange o direito à historicidade pessoal, entendido esse como o
direito ao conhecimento da identidade dos progenitores. Conferir: CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da Republica Portuguesa
anotada, 1993.



a família biológica. A lei estabeleceu, ainda, um vínculo
de parentesco de primeiro grau entre adotante e adotado.

A legitimação adotiva foi substituída, em 1979,
pela figura da adoção plena, criada pela Lei nº 6.697,
que instituiu o Código de Menores. Havia, naquele
momento, duas modalidades de adoção no sistema
jurídico brasileiro: a adoção simples, disciplinada pelo
Código Civil, e a adoção plena, instituída pela Lei nº
6.697/79. A primeira criava um parentesco civil somente
entre adotante e adotado e mantinha os vínculos entre o
adotado e a família de origem. A segunda possibilitava
a inserção completa da criança na família dos adotantes,
determinando, inclusive, a modificação do assento de
nascimento. 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
nº 8.069/90, a adoção passou a ser sempre plena para
os menores de 18 anos. Na evolução do tratamento
jurídico da adoção, destaca-se a importância da
Constituição de 1988, que estabeleceu a igualdade de
direitos entre a filiação biológica e a adotiva. Na esteira
da previsão constitucional, o Código Civil de 2002 pôs
fim à distinção entre a adoção simples e a plena, estabe-
lecendo o mesmo tratamento para a adoção de cri-
anças, de adolescentes e de adultos.

Em 3 de agosto de 2009, entrou em vigor a Lei nº
12.010, que alterou, significativamente, o tratamento
dado à adoção pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente e pelo Código Civil. Não é cabível, aqui,
destacar todos os avanços da nova lei, visto que extrapo-
lam o objeto desta reflexão. É necessário, no entanto,
ressaltar que, embora a lei tenha mantido o rompimento
dos vínculos jurídicos com a família biológica, reco-
nheceu que os vínculos biológicos não podem ser des-
feitos pelo direito, consagrando, assim, o direito do ado-
tado de conhecer sua origem biológica.

55 AAddooççããoo ee ddiirreeiittoo aaoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaa oorriiggeemm bbiioollóóggiiccaa

Se, originalmente, a adoção tinha como finalidade
prover filhos a quem não foi capaz de gerá-los, hoje ela
visa à proteção e ao bem-estar da criança. Na adoção,
os pais escolhem a criança para amar, e esta os escolhe.
Trata-se, segundo João Baptista Villela, da paternidade
por excelência, fundada no amor e na liberdade. Em
suas palavras:

A paternidade adotiva não é uma paternidade de segunda
classe. Ao contrário: suplanta, em origem, a de procedência

biológica, pelo seu maior teor de autodeterminação. Não
será mesmo demais afirmar, tomadas em conta as grandes
linhas evolutivas do direito de família, que a adoção pre-
figura a paternidade do futuro, por excelência enraizada no
exercício da liberdade (VILLELA, 1980, p. 417).

A adoção é o maior exemplo de que laços de amor
não se fundamentam em vínculos biológicos e de que a
paternidade tem menos de determinismo genético e mais
de escolha. Entretanto, a valorização da paternidade
biológica, ainda latente na sociedade atual, implica uma
constante e infindável angústia nos pais adotivos, quan-
do se trata de revelar ao filho a verdade sobre a adoção.
Tal verdade assume dois aspectos diversos: a verdade
quanto ao fato da adoção e aquela concernente à iden-
tificação dos pais biológicos. 

Desde a instituição da legitimação adotiva no
Brasil, posteriormente convertida em adoção plena, a lei
determina que os laços do adotado com a família
biológica são rompidos, impondo, inclusive, a modifi-
cação do registro civil, para que não conste nenhuma
informação sobre a adoção em certidões eventualmente
extraídas9.

As disposições legais mencionadas têm como fina-
lidade integrar o adotado emocionalmente na família
dos adotantes, bem como estabelecer a igualdade entre
os filhos, biológicos e adotivos. Com o intuito de preser-
var o adotado e os pais adotivos, o Direito terminou por
relegar a verdade a segundo plano. No entanto, a lei
não tem o condão de apagar a verdade dos fatos,
remanescendo entre o adotado e a família biológica um
vínculo de descendência que faz parte da sua história.
Conforme salienta Maria Josefina Becker:

Parece importante, no entanto, considerar que, por mais
radical e definitiva, a adoção não tem o poder de revogar o
passado, a história e a identidade do adotado. Em que pese
à igualdade incontestável de direitos e qualificações em
relação aos filhos havidos biologicamente, isto não deve
significar que a construção dos vínculos familiares deva-se
dar sobre a negação da verdade (CURY, 2000).

A ruptura dos laços com a família de origem e o
estabelecimento do segredo quanto à adoção
começaram a sofrer questionamentos no final do século
XX. Embora se deva reconhecer o mérito de tais normas,
que pretendiam proteger os interesses dos adotados, eles
próprios recorreram ao Judiciário para questioná-las.
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9 De maneira semelhante, o Código Civil Português, no art. 1.986, nº 1, consagra o princípio pelo qual, na adoção plena, o adotado adquire a situação de
filho do adotante, extinguindo-se as relações com a família biológica. O art. 1.985 resguarda, ainda, o segredo da identidade do adotante e dos pais natu-
rais do adotado.
No direito português, a adoção é registrada por meio de averbamento no assento de nascimento do adotado. A pedido dos interessados ou dos represen-
tantes legais, é possível a feitura de um novo assento do nascimento, a fim de apagar do registro a história passada da criança. A certidão somente men-
cionará a filiação natural do adotado se o requisitante expressamente o solicitar e desde que não tenha havido oposição dos pais a que sua identidade fosse
revelada. Da mesma forma, no direito brasileiro, a lei determina que o processo deve ser sigiloso e que nenhuma observação sobre a origem do ato possa
constar das certidões. (COELHO, 2003).
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Foram eles que, em número cada vez maior, passaram a
pleitear um direito à informação acerca da sua
ascendência biológica (OLIVEIRA, 1998, p. 474).

Diante da preocupação atual em garantir sempre o
melhor interesse da criança, muitos juristas começaram a
defender uma modalidade de adoção que não fundava
suas bases na “reconstrução da identidade do adotado”.
Assegurava, ao contrário, que ele pudesse ser acompa-
nhado pela família natural e pela família adotiva (REIS,
2008). A essa modalidade foi conferido o nome de
adoção aberta, em oposição à adoção fechada, ou
closed adoption, que rompe os laços com a família
biológica.

A closed adoption era vista, até pouco tempo,
como a forma ideal de garantir à criança uma vida fami-
liar segura e ininterrupta. Hoje, a perda que a criança
sofre dos relacionamentos anteriores e os vestígios da
identidade pré-adotiva são reconhecidos como poten-
cialmente danosos para algumas crianças (RONEN,
2004, p. 154).

Ya’ir Ronen faz referência a uma pesquisa feita com
adultos que foram adotados quando crianças, a qual
demonstrou que os laços estáveis com pais adotivos não
afastam o anseio dos filhos adotados de conhecer os
pais biológicos. Eles relataram que, a partir desse conhe-
cimento, esperavam obter respostas para relevantes
questões acerca de sua identidade pessoal (2004, p.
154).

Para Pierre Verdier, a adoção não pode ser plena-
mente feliz e bem sucedida quando se apoia sobre a
negação de uma origem biológica diferente, mas
somente poderá sê-lo quando respeitar o direito da cri-
ança de conhecer a totalidade de sua história10 (VERDIER,
1998, p. 28). 

Na França, a questão torna-se ainda mais com-
plexa, pois a legislação permite à mulher grávida fazer o
parto secretamente - instituto denominado accouchment
sous x -, o que tem sido objeto de discussão pelo
obstáculo criado ao exercício do direito ao conhecimen-
to das origens genéticas (LEFAUCHEUR, 2004, p. 319).
O art. 47 do Code de la famille et de l’aide sociale e o
art. 341-1 do Code Civil estabelecem que, por ocasião
do parto, a mãe pode demandar que seja preservado o
segredo de sua identidade. O accouchment sous x é um
importante instituto no combate ao aborto e ao infanticí-
dio, garantindo à parturiente o acesso aos recursos
médicos sem a necessidade de identificação.

Há, no país, grande pressão para que sejam modi-
ficadas as normas que garantem o segredo. Associações

como a CADCO - Coordination des Actions pour le Droit
a la Connaîssance des Origines -, que defendem o direi-
to ao conhecimento das origens, são formadas por adul-
tos que foram abandonados quando crianças, por filhos
do accouchement sous x e, também, por pais adotantes
sensibilizados com o sofrimento dos filhos.

No Reino Unido, a Adoption Act de 1976 admitiu,
na seção 51, que o adotado pudesse consultar os re-
gistros primitivos de nascimento, ao atingir 18 anos. O
Registro Civil, por determinação legal, deve manter um
arquivo contendo as decisões de adoção e a lista das cri-
anças adotadas. Deve ser mantido, também, um arquivo
denominado Adption Contact Register, com a finalidade
de facilitar o contato entre as pessoas adotadas e os seus
familiares biológicos (REIS, 2008). Em 2002, entrou em
vigor, no Reino Unido, uma nova lei sobre adoção, a
Adoption and Children Act 2002, a qual resguardou o
direito de acesso ao registro de nascimento originário ao
adotado adulto.

Na Espanha, a Ley de 8 de Junio de 1957, regu-
ladora do Registro Civil, dispõe que as informações acer-
ca da adoção podem ser fornecidas mediante autoriza-
ção especial e quando houver interesse legítimo e uma
razão fundada. Também no direito italiano, a legislação11

estabelece que o adotado, ao atingir a idade de 25
anos, pode acessar a informação sobre suas origem,
tomando conhecimento da identidade do genitor
biológico.

A preocupação em garantir um direito de conheci-
mento das origens foi inserida em tratados internacionais
sobre os direitos das crianças. A Convenção sobre os
Direitos da Criança das Nações Unidas, adotada pela
Assembléia Geral nas Nações Unidas em 20 de novem-
bro de 1989, estabelece, no art. 7º, 1, o direito da cri-
ança de conhecer seus pais e de ser cuidada por eles12. 

Da mesma forma, a Convenção relativa à Proteção
das Crianças e à Cooperação em matéria de adoção
internacional dispõe, no art. 30, 1, que 

as autoridades competentes de um Estado devem assegurar
a proteção das informações que detenham sobre a origem
da criança, em particular informações relativas à identidade
dos seus pais, assim como a história clínica da criança e da
sua família. 

Esse artigo estabelece que o acesso da criança ou
do seu representante legal a tais informações é assegu-
rado, desde que permitido pela lei desse Estado.
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10 No original: “La souffrance des personnes auxquelles la loi refuse l’accès à leur identité est de plus en plus souvent révélée. Cette méconnaissance sur leur
réelle identité est vécue comme une amputation et comme une profonde injustice. Il s’agit non d’une recherche d’affection ou d’intérêt quelconque, mais d’une
véritable quête d’identité”. (VERDIER, 1998. p. 28).
11 Legge nº 184, de 4 de maio de 1983, art. 28.
12 O art. 7º, 1, tem a seguinte redação: “A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um
nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles”.



No Brasil, até a entrada em vigor da nova lei de
adoção, a legislação resguardava o sigilo dos processos
de adoção e da identidade dos pais biológicos.
Entretanto, também neste país surgiram demandas plei-
teando o direito de conhecer as origens genéticas. O
Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
manifestar-se sobre um pedido de reconhecimento do
direito de conhecer a ascendência genética formulado
por uma pessoa que foi adotada, tendo entendido que o
rompimento dos vínculos jurídicos com os pais biológicos
não tem o condão de romper os vínculos naturais.
Reconheceu, por conseguinte, que haveria uma
“respeitável necessidade psicológica de se conhecerem
os verdadeiros pais”13.

O direito ao conhecimento das origens surge,
assim, como um elemento da identidade pessoal, cuja
proteção tem sido buscada por aqueles que desco-
nhecem a totalidade de sua história. No âmbito da
adoção, a verdade sobre a própria origem assume
função relevante não somente como acesso à história
pessoal, mas também como um imperativo de autoa-
ceitação. 

A doutrina nas áreas da psicologia e do direito
entende ser dever dos pais e direito da criança a reve-
lação sobre a adoção. A descoberta tardia pode provo-
car danos irreparáveis ao adotado, com o surgimento,
inclusive, de um estado de depressão ou de uma atitude
indiferente em relação à família adotiva. A revelação
deve ocorrer, segundo Albergaria, nos primeiros anos de
vida, por meio de um processo gradual, a fim de que a
criança possa aceitar, com naturalidade, a situação
(ALBERGARIA, 1990, p. 137).

No entanto, o relato sobre o fato da adoção não é
o bastante, pois, para muitos adotados, surge um dese-
jo de conhecer os genitores. Como visto, a essa preten-
são corresponde o exercício do direito de conhecer a
própria história, o qual, por sua vez, representa um
aspecto da personalidade. 

A recente Lei nº 12.010/09, que modificou vários
dispositivos concernentes à adoção, não ficou alheia à
realidade descrita e introduziu nova redação ao art. 48
do Estatuto da Criança e do Adolescente14, Lei nº
8.069/90, assegurando, ao adotado maior de 18 anos,
o direito de conhecer sua origem biológica, bem como
de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida
foi aplicada. No parágrafo único, estabeleceu-se a pos-

sibilidade de acesso ao processo de adoção por
menores de 18 anos, assegurada orientação e assistên-
cia jurídica e psicológica.

A nova lei conferiu aos adotados o direito de
conhecer suas origens biológicas e, como consequência,
de ter acesso à identidade dos progenitores. Tal disposi-
tivo não teve o mérito de inserir o referido direito no
ordenamento jurídico brasileiro, pois, como já afirmado,
ele decorre da proteção à personalidade e já era aceito
pela jurisprudência. Deve-se reconhecer, todavia, que a
consagração expressa desse direito possibilita uma tutela
mais efetiva. 

Ressalte-se que, ao tutelar o direito ao conheci-
mento da origem biológica, a lei não restabelece os vín-
culos jurídicos do adotado com a família de origem.
Apenas reconhece a existência de um liame genético que
não se extingue. O conhecimento da identidade dos
progenitores não implica o estabelecimento de qualquer
vínculo jurídico com eles. Trata-se do mero conhecimen-
to, como uma forma de buscar a própria história e de
reafirmar a individualidade. 

Esclarecedora é a lição de Paulo Luiz Netto Lobo,
que diferencia o direito ao estado de filiação do direito à
origem genética (LÔBO, 2003). O estado de filiação,
consagrado no art. 27 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, decorre dos laços afetivos construídos no
cotidiano de pai e filho. Constitui, pois, fundamento
essencial da atribuição de uma relação de paternidade e
de maternidade, que pode ou não se fundar em um vín-
culo biológico. 

Diferentemente, o direito ao conhecimento da
ascendência genética é um direito da personalidade,
cuja finalidade consiste em possibilitar ao indivíduo
conhecer a própria origem. Garantir esse direito não
implica estabelecer a filiação. Da mesma forma, o esta-
do de filiação não implica o conhecimento das origens,
pois é possível a filiação fundada exclusivamente nos
laços de amor, como ocorre com a adoção.

Na mesma linha, defende Rafael Luís Vale Reis a
autonomia do direito ao conhecimento das origens
genéticas, consoante trecho citado:

Defendemos, por isso, uma construção dogmática do direito
ao conhecimento das origens genéticas, no plano das bases
constitucionais, a partir da consideração do indivíduo
autônomo, e com plena capacidade de gozo e de exercício,
desligando essa tarefa inicial de quaisquer considerações
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13 Na ementa, afirmou-se: “A lei determina o desaparecimento dos vínculos jurídicos com pais e parentes, mas, evidentemente, persistem os naturais, daí a
ressalva quanto aos impedimentos matrimoniais. Possibilidade de existir, ainda, respeitável necessidade psicológica de se conhecer os verdadeiros pais.” (REsp
127.541 / RS. Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10.04.2000). Conferir também AgRg no
Ag 94.2352 / SP, relatado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, de cuja ementa transcreve-se: “A pessoa adotada não é impedida de exercer ação de
investigação de paternidade para conhecer sua verdade biológica.”
14 Nova redação do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a modificação promovida pela Lei nº 12.010/09: Art. 48.  O adotado tem direito
de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após comple-
tar 18 (dezoito) anos.
Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação
e assistência jurídica e psicológica.
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relativas ao interesse da criança. Só assim se compreenderá,
por exemplo, que o direito ao conhecimento das origens
genéticas envolve um simples direito ao conhecimento da
identidade dos progenitores, independentemente do estabe-
lecimento dos vínculos jurídicos correspondentes (REIS,
2008, p. 52).

Assim, quando a lei permite ao adotado o conhe-
cimento da sua origem biológica, simplesmente lhe con-
fere o direito de acesso à identidade dos pais biológicos
e ao processo que culminou na adoção. Nenhum víncu-
lo jurídico de parentesco pode ser restabelecido entre o
adotado e os pais biológicos, pois a adoção é irrevogável.

Na decisão citada, em que o Superior Tribunal de
Justiça reconheceu ao interessado o direito de conhecer
sua ascendência biológica, os vínculos jurídicos de filia-
ção oriundos da adoção foram plenamente mantidos.
Ademais, quando pretendem conhecer a ascendência
genética, os adotados não buscam um vínculo de filia-
ção, pois já possuem uma família. O que pretendem é
apenas saber sobre a própria origem, como satisfação
de um desejo de busca pelo autoconhecimento.

O direito ao conhecimento das origens biológicas,
na nova lei de adoção, foi conferido, de forma plena,
aos maiores de 18 anos. A restrição às crianças e ado-
lescentes reflete uma preocupação com o fato de que a
norma sirva ao deslinde de questões referentes à própria
identidade, e não à criação de um conflito quanto a ela.
Facultar às crianças e adolescentes o acesso à integrali-
dade do processo de adoção pode ser pernicioso ao seu
desenvolvimento. 

Em razão disso, o acesso aos dados pelos menores
de 18 anos deve ser possibilitado somente com autoriza-
ção judicial, devendo o juiz aferir, no processo, a capaci-
dade do interessado para compreender a verdade e lidar
com ela. Se lhe for deferido o acesso, o interessado
menor de 18 anos deverá obter assistência psicológica
antes, durante e depois do contato com os autos da
adoção.

Cumpre observar que, quanto aos maiores de 18
anos, a lei não impôs um requisito de justa causa para
acesso aos autos do processo de adoção. Assim, não é
preciso que o adotado comprove a necessidade de
conhecer suas origens, pois se entende que a necessi-
dade foi pressuposta pela lei. Por fim, deve-se ter em
mente que a norma consagra um direito, e não um
dever. O titular pode nunca solicitar o acesso aos autos
do processo de adoção, pois o não exercício é também
uma faculdade. O conhecimento das origens não pode
constituir jamais uma imposição, devendo partir de uma
decisão livre e fundada no real anseio de saber sobre sua
história.

66 CCoonncclluussããoo

A adoção gera uma relação de filiação fundada no
amor e, por isso, encontra no Direito acolhida e pro-

teção, sendo irrevogável não somente pelo que dispõe a
lei, mas também por gerar efeitos que a transcendem. A
relação de amor, cuidado e dedicação criada entre
adotantes e adotados não poderia ser desconsiderada
por um ordenamento jurídico fundado na dignidade da
pessoa humana. No entanto, consoante se expôs no
decorrer do texto, o acolhimento encontrado pela cri-
ança na nova família, às vezes, não supre o vazio deixa-
do pelo estigma do abandono. A ignorância das próprias
origens, como também dos motivos do abandono, pode
ser um obstáculo ao pleno desenvolvimento da pessoa.

O principal ponto destacado tanto por profissionais
como pelos próprios adotados refere-se ao autoconhe-
cimento, que, como visto, é necessário não só como
forma de aceitação de si próprio, mas como algo impor-
tante para a aceitação do outro. Consoante afirma
Diogo Leite de Campos, uma boa relação consigo é
condição do amor e da tolerância com os outros (2004,
p. 87).

Com base nesses fundamentos, despontaram as
demandas que pleiteavam um direito ao conhecimento
da ascendência genética ou direito ao conhecimento da
origem biológica. Sob o pálio desse direito, buscava-se
a faculdade de ter acesso às informações sobre sua
origem e, assim, à identidade dos pais biológicos.

Tais anseios foram reconhecidos pelo legislador
brasileiro, que consagrou, na Lei nº 12.010/09, o direi-
to dos adotados de acesso ao processo de adoção, bem
como à identidade dos pais biológicos. Enfatizou-se,
porém, que a garantia desse direito não implica o des-
fazimento do vínculo de parentesco com os pais ado-
tivos, pois assegura ao adotado tão somente o conheci-
mento da paternidade biológica, sem o restabelecimen-
to dos vínculos jurídicos que foram desfeitos.
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Fundamentos da obrigatoriedade dos contratos:
O interesse social no contexto da imprevisão 
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11 IInnttrroodduuççããoo

Os contratos são ajustes obrigatórios entre as
partes. Mas o fundamento desta obrigatoriedade não é
consenso na doutrina. Após o surgimento de diversas
teorias, generalizou-se a convicção de que este funda-
mento seria a autonomia da vontade das partes. Uma
vez que, por livre vontade, as partes se obrigaram, de-
veriam cumprir o que pactuaram.

Não obstante, em contratos de execução diferida
ou continuada, a doutrina se deparou com a possibili-
dade de ocorrerem fatos imprevisíveis que modificassem
a situação em que um contrato se havia firmado origi-
nalmente, gerando excessiva onerosidade para uma das
partes.

Assim, a vontade, como fundamento do contrato,
passou a ser questionada. Se, por um lado, o contrato
deveria ser mantido, porque teria decorrido da livre dis-
posição da vontade das partes, era inegável, por outro,
a injustiça advinda dessa obrigatoriedade.

A possibilidade de revisão dos contratos passou a
ser aventada, havendo vários fundamentos que a justifi-
cavam na doutrina, inclusive alguns que se baseavam na
própria vontade das partes, que teria sido deturpada
pelo fato superveniente e imprevisível, e deveria ser
restaurada.

Ocorre que a acurada investigação acerca do fun-
damento da obrigatoriedade dos contratos, que se rela-
ciona com a possibilidade de este ser revisto ou extinto,
não pode se basear unicamente na vontade das partes.

Sob o pano de fundo da aplicação da teoria da
imprevisão, constata-se que o motivo para os contratos
obrigarem ou poderem ser revistos se baseia no interesse
social, no caráter que o contrato assume como elemen-
to que interfere na sociedade, e não só na relação pri-
vada das partes.

22 FFuunnddaammeennttooss ddaa oobbrriiggaattoorriieeddaaddee ddooss ccoonnttrraattooss

Todos os ordenamentos jurídicos consagram a
obrigatoriedade dos contratos, sem exceção. Em razão
dessa unanimidade, acredita-se que a uniformidade de
regulamentação não é uma regra arbitrária inserida nas
diferentes legislações por uma simples coincidência. Há
fundamentos considerados relevantes para que os con-
tratos sejam estipulados como de cumprimento obri-
gatório.

Apesar de a ideia da força obrigatória dos con-
tratos ser de aceitação geral, o seu embasamento não é
sempre o mesmo. Há diversas teorias que explicam o
fenômeno da obrigatoriedade dos contratos, destacan-
do-se algumas principais, segundo expõe Darcy
Bessone, ao citar Giorgio (1997)2.

De acordo com a Teoria da Sociabilidade, tam-
bém conhecida como Pacto Social, o fundamento da
obrigação contratual residiria em uma convenção tácita
e primitiva de fidelidade às próprias promessas, celebra-
da pelos homens. 

Já conforme a Teoria da Ocupação, Posse ou
Tradição, a promessa constituiria uma abdicação de
direito, e a aceitação importaria na ocupação do direito
abdicado, operando-se, assim, a tradição. 

A Teoria do Abandono da própria liberdade pre-
ceitua que todo homem teria uma esfera particular de
direito, na qual poderia impedir o ingresso de qualquer
outro, mas, se livremente o permitisse, não haveria
injustiça na apropriação pelo credor de uma parte de
sua liberdade. 

De acordo com a Teoria do Interesse, o homem
deve manter, lealmente, suas promessas, no próprio
interesse, porque, de outro modo, perderia a confiança
pública e dificilmente encontraria com quem contratar.

O fundamento da Teoria de Ahrens é que a cons-
ciência e a razão mandam fazer o bem, e, por conse-
quência, é necessário respeitar as próprias promessas.
Acresce que, se as promessas pudessem ser violadas
impunemente, a ordem social tornar-se-ia impossível, a
sociedade seria inútil e o homem ficaria reduzido às suas
próprias e frágeis forças.

Em conformidade com a Teoria do Neminem
Laedere, não seria tolerável que se ofendesse ou se
fizesse mal a outrem, arrebatando-lhe o direito.

A Teoria da Veracidade prescreve que o homem
deve manter as suas promessas, porque a lei da natureza
o obriga a dizer a verdade. O ser humano tem a liber-
dade de prometer ou não, mas, se promete, o dever de
ser verdadeiro o obriga a cumprir o prometido.

Por fim, a Doutrina de Cimballi defende que a
essência da força obrigatória do contrato estaria na
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liberdade natural de disposição da própria liberdade e
na necessidade de respeitar o direito do aceitante.

Grande parte dos doutrinadores afirma que o con-
sentimento - ou seja, a vontade contratual obtida pela
fusão conjunta da vontade dos contratantes - seria o fun-
damento da obrigatoriedade dos contratos. O ato jurídi-
co pode ser formado unilateralmente ou bilateralmente,
havendo a intervenção de uma ou mais vontades. Mas
apenas havendo a intervenção de mais de uma vontade
é que poderia haver obrigação contratual.

Entretanto, segundo Darcy Bessone (1997)3, a pos-
sibilidade de a declaração unilateral da vontade possuir
força imperativa evidenciou que a vontade unilateral,
independente do consentimento, também pode obrigar.
Inclusive, há vários exemplos da obrigatoriedade da von-
tade unilateral do atual direito brasileiro, como a obri-
gatoriedade da manutenção de uma oferta, mesmo
antes de alguém aceitar. Então, se a declaração unila-
teral também tem caráter obrigatório, não há razão para
se afirmar que o caráter obrigatório resulta apenas do
acordo de vontades. 

O contrato pode ser decomposto em diversas
promessas unilaterais que possuem caráter obrigatório.
Por isso, a promessa antecede o caráter obrigatório do
contrato. O consentimento tornará irrevogáveis as
proposições unilaterais. A aceitação extingue a facul-
dade de revogação. Mas a obrigatoriedade não se con-
funde com a irrevogabilidade.

Por isso, surge o questionamento acerca do motivo
do poder obrigatório da declaração de vontade.

Nas relações humanas, a declaração de vontade é
instrumento natural e indeclinável. Para ser eficaz, é
necessário que seja obrigatória quando possa afetar
interesses alheios. O contrato sempre afeta interesses de
terceiros, mas a declaração unilateral nem sempre o faz.
Mas, se o afetar, será imprescindível que o seu cumpri-
mento possa ser compelido forçosamente. 

A sanção é essencial à segurança das relações
jurídicas, pois quem é beneficiário de uma promessa
deve poder contar com a sua execução. Portanto, eis que
se apresenta uma razão ou necessidade social que justi-
fica a obrigatoriedade das declarações que afetem ou
possam afetar interesses alheios. Além disso, quem
promete livremente cria, por sua própria vontade, um
limite à sua liberdade, relativo ao ato ou abstenção
prometida.

Correspondendo à necessidade social de segu-
rança nas relações jurídicas, a obrigatoriedade tem a sua
forma na autonomia da vontade do promitente, por
constituir a promessa uma permitida renúncia da própria
liberdade.

Esta concepção relativa ao contrato e à declaração
unilateral de vontade adapta-se às teorias já apresen-
tadas. Possui consonância com a Teoria da
Sociabilidade, a Teoria do Interesse, a de Ahrens, a do
Neminem Laedere e a da Veracidade. 

Deveriam ser parcialmente revistas a Teoria da
Ocupação, a do Abandono e, de certo modo, a de
Cimballi, a fim de que pudessem agasalhar também a
declaração unilateral. Quanto à primeira, a abdicação
vincularia antes mesmo da aceitação ou ocupação,
podendo registrar-se um período no qual a situação per-
manecesse em suspenso, com o direito já abdicado, mas
ainda não ocupado por outrem. Do mesmo modo, na
Teoria do Abandono, esse dito “abandono” se verificaria
antes do ingresso do credor, ocorrendo período seme-
lhante. Na Teoria de Cimballi, mais simples seria a adap-
tação, talvez até desnecessária, porque, também na
declaração unilateral, o declarante dispõe de sua liber-
dade, independentemente da aceitação imediata, mas é
por uma necessidade de respeitar o direito do credor que
se lhe confere eficácia.

Defendeu Orlando Gomes (1979)4 que o princípio
da força obrigatória dos contratos consubstancia-se na
regra de que o contrato é lei entre as partes. Tendo sido
celebrado com observância de todos os pressupostos e
requisitos, deve ser executado pelas partes como se suas
cláusulas fossem preceitos imperativos. 

Se o seu conteúdo foi estipulado adequadamente,
as cláusulas têm força obrigatória. O contrato torna-se
intangível. Nenhuma consideração de equidade justifi-
caria a revogação unilateral do contrato ou a alteração
de suas cláusulas, que somente se permitem mediante
novo concurso de vontades. O contrato importa restrição
voluntária da liberdade, cria vínculo do qual nenhuma
das partes pode se desligar sob o fundamento de que a
execução a arruinará ou de que não o teria estabelecido
se houvesse previsto a alteração radical das circunstâncias.

Essa força obrigatória atribuída pela lei aos con-
tratos é o fundamento que suporta a segurança das
relações jurídicas. O princípio da intangibilidade do con-
teúdo dos contratos significa a sua impossibilidade de
revisão pelo juiz. Também significa que as partes não
podem se libertar do contrato mediante um ato unilate-
ral. As cláusulas contratuais não podem ser alteradas
judicialmente, seja qual for a razão invocada por uma
das partes. Se ocorrem motivos que justificam a inter-
venção judicial, há de realizar-se para a decretação da
nulidade ou da resolução do contrato, nunca para a
modificação de seu conteúdo. 

Em virtude do princípio da força obrigatória dos
contratos, esse raciocínio encontra justificativa na regra
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moral de que todo homem deve honrar a palavra
empenhada, bem como em decorrência do princípio da
autonomia da vontade, pois a possibilidade da inter-
venção do juiz atingiria a liberdade de contratar.

Orlando Gomes (1979)5 reconhece que, a
despeito da obrigatoriedade dos contratos, passou-se a
aceitar, em caráter excepcional, a possibilidade de inter-
venção judicial no conteúdo de certos contratos. A
mudança de orientação deve-se a acontecimentos extra-
ordinários que revelaram a injustiça da aplicação do
princípio em seus termos absolutos.

Como bem afirmou César Fiúza (2003)6: para
alguns jusnaturalistas, os fundamentos do princípio da
obrigatoriedade contratual se encontram no contrato
social. As pessoas, ao se agruparem em sociedade, for-
mularam uma espécie de contrato, estabelecendo regras
de convivência. Dentre elas, a obrigatoriedade dos con-
tratos. Para outros jusnaturalistas, as bases do princípio
se encontram na própria natureza humana. De qualquer
forma, para a escola jusnaturalista, esse princípio seria
indubitavelmente norma de direito natural.

Para os utilitaristas, como Jhering, os fundamentos
do princípio da obrigatoriedade contratual estariam na
conveniência de respeitar para ser respeitado.

Na concepção positivista, o fundamento estaria no
direito positivo. O contrato obriga porque esta regra está
na lei. Segundo o normativismo kelseniano, é também a
lei o fundamento do princípio, que se origina da norma
fundamental. Já para Kant, o princípio funda-se na
própria liberdade de contratar. O contrato obriga por
terem as partes assim se acertado. 

Embora tenha havido muitas teorias para justificar
a força obrigatória dos contratos, o Estado Moderno
Liberalista, vigente no século 19, criou o dogma da
autonomia da vontade, que impregnou fortemente o
Direito Contratual, criando a sua concepção denomina-
da como clássica.

Na concepção clássica e tradicional de contrato, a
vontade é o elemento essencial, a fonte, a legitimação
da relação contratual; afinal, se o homem é livre para
manifestar a sua vontade e para aceitar somente as obri-
gações que a sua vontade cria, fica evidente que, por
trás da teoria da autonomia da vontade, está a ideia de
superioridade da vontade sobre a lei. O direito deve
moldar-se à vontade, deve protegê-la, interpretá-la. A
vontade é, portanto, a força fundamental que vincula os
indivíduos. Analisando a concepção clássica do contra-
to, Cláudia Lima Marques (1995)7 afirma:

Na concepção clássica, portanto, as regras contratuais de-
veriam compor um quadro de normas supletivas, meramente

interpretativas, para permitir e assegurar a plena autonomia
de vontade dos indivíduos, assim como a liberdade contra-
tual. Esta concepção voluntarista e liberal influenciará as
grandes codificações do Direito e repercutirá no pensamen-
to jurídico do Brasil, sendo aceita e positivada pelo Código
Civil Brasileiro de 1917.

Assim, de acordo com o entendimento tradicional
dos contratos, uma vez celebrados pelas partes, na
expressão de sua vontade livre e autônoma, eles não
podem mais ser modificados, a não ser por mútuo acor-
do. Devem ser cumpridos como se fossem lei. Esse
princípio contratual é conhecido como pacta sunt ser-
vanda, que significa “os contratos devem ser cumpridos”.

Evidentemente, tal princípio é aplicado somente
aos contratos realizados em consonância com a lei. Os
contratos, bem como as suas cláusulas, que forem con-
trários ao direito reputam-se ilegítimos, saindo da esfera
do princípio da obrigatoriedade contratual. Esse princí-
pio tem larga base de fundamentação filosófico-
doutrinária.

A teoria da autonomia da vontade tem como pos-
tulado que a vontade das partes é a única fonte da obri-
gação contratual, mesmo acima da autoridade da lei.

Enfim, a obrigatoriedade dos contratos foi embasa-
da através das mais diversas teorias. Contudo, a con-
cepção tradicional do contrato, que fortemente marcou a
História ocidental, baseou-se, precipuamente, na von-
tade humana, na escolha livre do homem em se obrigar
e, por esse motivo, ser compelido a cumprir aquilo a que
livremente se obrigou.

Ocorre, contudo, que esse paradigma tem sido
abandonado atualmente, em razão da adoção do princí-
pio da socialidade e da função social dos contratos, que
privilegia o interesse social dos contratos em detrimento
da pura autonomia da vontade.

33 AA ssoocciiaalliizzaaççããoo ddoo ccoonnttrraattoo 

A questão do fundamento dos contratos foi forte-
mente marcada pela doutrina da autonomia da vontade.
Contudo, as modificações na sociedade conduziram a
uma nova etapa na evolução do pensamento jurídico.
Interesses sociais, interesses outros que não os derivados
da doutrina da autonomia da vontade, passaram a inte-
grar as preocupações do direito dos contratos, destacan-
do o papel maior da lei na nova noção do contrato.

De acordo com essa nova concepção, a autono-
mia da vontade não seria a fonte única da obrigação. A
autonomia da vontade deveria ser entendida como
autorregulamentação de interesse das partes e, portanto,
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um ato de autonomia privada, mas esse ato deveria ser
realizado nas condições admitidas pelo direito, pois ape-
nas dessa forma o contrato teria eficácia jurídica. Assim
sendo, a lei se sobrepõe à autonomia da vontade.

Esse novo ponto de vista destrói a posição de
supremacia da vontade individual e livre no direito.
Juntamente com a vontade individual, outros valores
dividem o fundamento dos contratos, como a boa-fé, a
confiança, a equidade e a segurança nas relações jurídi-
cas na nova teoria contratual.

Assim, se na concepção clássica do contrato a von-
tade interna deveria prevalecer sobre a vontade declara-
da, na nova teoria contratual a preferência recairá sobre
a vontade declarada e a aparência de vontade, na
chamada teoria da confiança.

Cláudia Lima Marques (1995) registra que:

O direito dos contratos socializado redescobre o papel da
lei, que não será mais meramente interpretativa ou supletiva,
mas cogente. [...] A lei protegerá determinados interesses
sociais e servirá como instrumento limitador do poder da
vontade. [...]
Em nossa opinião, esta almejada justiça contratual encontra-
se justamente na equivalência das prestações ou sacrifícios,
na proteção da confiança e da boa-fé de ambas as partes8.

A vontade continua sendo um dos fundamentos
dos contratos, mas encontra limitações na função social
do contrato, na boa-fé, na equidade. E o Estado limitará
a autonomia da vontade através de normas e também da
revisão ou extinção dos contratos na via judicial.

O direito desenvolve uma teoria contratual com
função social, ou seja, reconhece a influência do aspec-
to social do contrato, incluindo aí a justiça no caso con-
creto. Nesta nova teoria há grande relevância da boa-fé
e também da boa-fé objetiva; uma atuação dos con-
tratantes que seja coerente com as expectativas
razoáveis, que seja movida pela lealdade e vedando o
abuso. A boa-fé acolhe um princípio ético, fundado na
lealdade, confiança e probidade. 

Pode-se dizer que nos tipos de contratos mais mo-
dernos, como os contratos de consumo, vontade das
partes, além de relativizada, chega a ser mesmo dispen-
sável. De fato, há relações sociais que implicam obri-
gações, e, realmente, o próprio viver está mesmo juridi-
cizado. E isso não causa espanto quando se fala em res-
ponsabilidade civil extracontratual, que é uma das for-
mas pela qual o viver implica obrigações para terceiros,
independentemente de nossa vontade. Mas é claro que
há limites para a juridicização do contato social, e esse
limite é semelhante ao do contrato atual: a boa-fé, o
princípio da confiança, a equidade.

A sociedade deve ser responsável pelo bem-estar
social dos cidadãos e regular o direito dos particulares,
sendo que a consequência disso é a relativização dos
direitos subjetivos com a utilização do princípio da
função social nas relações privadas.

Ainda que as partes de um contrato firmem um
contrato privado patrimonial, a sociedade pode interferir
nessa relação privada para assegurar o equilíbrio desse
contrato, a fim de promover a harmonia das relações
sociais, mesmo que tenha que mitigar a autonomia da
vontade. 

Taisa Maria Macena de Lima (2003)9 sintetiza bem
o princípio do solidarismo social:

Naturalmente, o princípio do solidarismo social não importa
menosprezo pelos direitos individuais, mas uma tendência ao
equilíbrio entre o valor da dignidade da pessoa humana e os
valores coletivos.

Assim, o aspecto social passa a estar presente em
todos os direitos e deveres firmados pelos contratantes,
que devem ser realizados funcionalmente, mas sem se
afastarem dos fins econômicos e sociais pelos quais o
contrato foi celebrado. Defronte do ponto de vista de
socialidade, constata-se que o direito contratual, em
razão das novas realidades sócioeconômicas, precisou
se adaptar e adquirir uma nova função, que significa a
realização da justiça e o equilíbrio contratual. 

A socialização se manifesta no intervencionismo do
Estado na vida dos contratos e na própria mudança dos
paradigmas, o que acabará por levar a maior utilização
dos princípios da boa-fé e da revisão contratual na for-
mação e execução das obrigações.

Essa perspectiva está ligada à nova compreensão
da vontade no fenômeno negocial e da “função do con-
trato”, esta como fonte autônoma de relações obriga-
cionais. Dessa forma, o contrato passa a ter a função
precípua de resguardar a justiça e a equidade.

44 RReevviissããoo ddoo ccoonnttrraattoo ppoorr ssiittuuaaççõõeess ssuuppeerrvveenniieenntteess

Como se constatou, atualmente um dos princípios
que regem os contratos é o da justiça contratual. E a
equidade é fundamental ao princípio da justiça contra-
tual. É a equidade que impede que a regra jurídica con-
duza a injustiças, trata-se da aplicação da justiça no
caso concreto. 

Dessa forma, nos contratos de execução futura ou
diferida, existe a probabilidade de os fatos sobre os quais
o contrato foi construído se modificarem com o tempo,
gerando a onerosidade excessiva para uma das partes.
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Por consequência, essa modificação causará injustiça no
contrato. Portanto, surge um importante problema a ser
resolvido pelo direito: O contrato poderá ser resolvido
ou alterado, nessa circunstância?

Nos séculos 14 a 16, os juristas medievais, obser-
vando que as circunstâncias externas eram de extrema
importância nos contratos de execução futura, susten-
taram que, uma vez tornando-se o ambiente adverso ao
já estipulado contratualmente, a execução do contrato
deveria se adaptar ao novo ambiente, como objetivo de
evitar o prejuízo excessivo de uma das partes, como
exposto por Darcy Bessone (1997)10.

Assim, consagrou-se a fórmula: contractus qui
habent tractum successivum et dependentiam de futuro
rebus sic stantibus intelliguntur. Traduzindo-se a
expressão do latim, tem-se: “os contratos de execução
sucessiva, dependentes de circunstâncias futuras, enten-
dem-se pelas coisas como se acham”. 

Em resumo, essa teoria foi divulgada como obe-
diência à cláusula rebus sic stantibus, que significa deixar
“as coisas como estão”. Esta teoria, também conhecida
por teoria da imprevisão, acaba por relativizar o pacta
sunt servanda, porque pretende alterar a situação con-
tratual, em virtude de desequilíbrio entre as partes. Por
consequência, a rebus sic stantibus está implícita em
todos os contratos de execução continuada ou diferida e,
sendo assim, objetiva manter o contrato nos termos em
que a negociação inicialmente se pautou, isto é, sem
quaisquer alterações.

De acordo com Bruna Lyra Duque (2007)11, a rebus
sic stantibus apresentou grande força na Idade Média,
como uma forma de praticar a “Justiça Superior” de
Deus, a que os homens estavam vinculados 

Destarte, a cláusula rebus sic stantibus, ínsita dos
contratos, não necessariamente expressa, mas implícita,
significaria que, nas convenções que gerassem obri-
gações sucessivas ou dependentes do futuro, o seu
cumprimento ficaria condicionado à permanência do
estado de fato contemporâneo da formação do vínculo. 

O cumprimento do contrato seria exigido apenas
sob o pressuposto de que as circunstâncias do ambiente
se conservassem inalteradas no momento da execução,
permanecendo idênticas às que vigoravam no momento
da celebração. Se esse estado se alterasse, havendo
situação imprevisível ao tempo da celebração do ajuste,
o contratante que, em consequência, tivesse seus encar-
gos excessivamente majorados poderia ser desvinculado
de sua obrigação.

Há objeções relevantes a essa teoria. Alega-se que
a cláusula resolutória deve ser sempre prevista, sendo

que admiti-la como implícita seria simples suposição,
enquanto que considerá-la inerente aos contratos seria
pura e perigosa ficção. Objeta-se também que, se a
cláusula se relaciona com as alterações imprevisíveis, a
sua própria admissibilidade como inserta na convenção
constituiria previsão contraditória.

Essa concepção entrou em declínio no século 16,
época do Renascimento, quando se passou a valorizar
mais a vontade do indivíduo de uma forma geral, inclu-
sive quando expressa no contrato. No início do século
19, essa teoria estava totalmente abandonada. Inclusive,
foi no século 19 que se tornou positivada a norma da
força obrigatória dos contratos, através do Código
Napoleônico, em que se procurou dar mais valor à
autonomia da vontade.

No século 20, as ideias liberalistas perderam força,
e a causa desse fato se deveu, principalmente, às guer-
ras mundiais. Os conflitos generalizados trouxeram
enormes desequilíbrios a certos contratos, e, com a
mudança da mentalidade liberal para a intervencionista,
ressuscitou-se a antiga formula medieval: a doutrina da
cláusula rebus sic stantibus.

Os modernos procuraram adaptar essa tese aos
tempos atuais, e dessa adaptação surgiram várias teo-
rias. A maioria dessas teorias têm em comum a impre-
visibilidade de certo evento, que vem destruir o equilíbrio
do contrato, após a sua celebração e antes ou durante
sua execução. A teoria da imprevisão seria um gênero do
qual nascem várias teses específicas, as quais têm como
principal objetivo delimitar o campo de aplicação do
revisionismo contratual, ou seja, especificar em que cir-
cunstâncias os contratos poderiam ser revistos pelo juiz.

De acordo com a Doutrina da Cláusula Rebus Sic
Stantibus, tem-se que, havendo a ocorrência de um fato
imprevisível pelas partes, o qual provoque onerosidade
excessiva, o contrato pode ser revisto.

A Teoria da Pressuposição12, defendida por
Bernardo Windscheid e pelo austríaco Pisko, restaurou o
prestígio do revisionismo contratual. As partes, ao cele-
brarem um contrato, fazem uma representação mental
da situação negocial em que se estão envolvendo. Essa
pressuposição relaciona-se com os motivos do contrato.
Quem manifesta sua vontade sob uma determinada
pressuposição quer, da mesma forma que acontece com
quem emite uma declaração de vontade condicionada,
que o efeito jurídico pretendido só venha a existir se
ocorrer um certo estado de relações. 

O efeito do contrato perdura, ainda que falte o
pressuposto, mas, então, sem corresponder à verdadeira
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vontade do emitente. A subsistência do contrato, mesmo
que formalmente justificada, não contará com uma
razão que a legitime. Então o emitente da promessa,
prejudicado pela falta de correspondência entre a reali-
dade anterior e a realidade diversa que ocorreu, que não
era perceptível ao tempo da formação do vínculo, pode
defender-se para fazer cessar o efeito jurídico superve-
niente.

A teoria da pressuposição ficava aquém da cláusu-
la rebus sic stantibus, uma vez que basta que as circuns-
tâncias futuras contrariem a pressuposição típica do con-
trato para que ele seja revisto, não sendo necessário que
a situação seja imprevisível. Esta teoria teve larga reper-
cussão.

A Teoria da Superveniência, defendida por
Giuseppe Osti em 1914, considera que, como a
promessa é para ser cumprida no futuro, o promitente,
ao se vincular, faz a representação mental abstrata dos
efeitos que posteriormente serão concretizados. Opera-
se, então, a simples determinação de vontade, destinada
a se traduzir em atos de vontade no momento da exe-
cução do prometido. Assim, ocorre a distinção entre a
vontade contratual (vontade de se obrigar) e a vontade
marginal, que é a vontade de realizar a prestação, ape-
nas determinada no momento da formação do contrato,
mas cuja efetivação, por meio da prestação prometida,
depende de uma atividade voluntária ulterior. A vontade
marginal compreende a consecução efetiva da con-
traprestação, mas, enquanto não se traduzir em atos,
essa vontade não é perfeita e definitiva, porque até ela
pode ser modificada a situação que constitui seu pressu-
posto, pela superveniência de eventos não previstos
pelas partes13. 

Contudo, a tutela jurídica da vontade contratual
tem por fundamento uma avaliação de seu conteúdo, do
ponto de vista da utilidade social. E a utilidade social da
obrigação está no fato de ela ser um organismo dinâmi-
co, destinado a conduzir a um resultado prático definiti-
vo, e justamente nesse ponto reside sua importância. Se
o cumprimento da obrigação não conduz a resultado
visado, a própria razão da tutela jurídica autoriza a sua
eliminação, porque a prestação deixa de corresponder à
vontade marginal. A superveniência seria o fato ulterior
impeditivo da verificação do resultado concreto repre-
sentado pelo promitente.

A Teoria da Condição Implícita floresceu na
Inglaterra e tem como preceito a ideia de que a sobre-
vivência do contrato pressupõe uma condição implícita
de que as circunstâncias externas permaneçam do
mesmo modo no momento da execução. O problema foi

encarado de forma empírica, através do conhecido caso
da coroação, tal como exposto por Darcy Bessone
(1997)14. 

Quando ocorreria a coroação de Eduardo VII,
foram alugadas casas de onde se poderia assistir à pas-
sagem do cortejo real. Contudo, o monarca ficou doente
e a coroação foi adiada. Alteradas as circunstâncias pre-
vistas, os tribunais ingleses consideraram que os
locatários não tinham obrigação de pagar pelos
aluguéis. O fundamento da solução foi extraído da teo-
ria das cláusulas tácitas ou subentendidas, aproximando-
se da cláusula rebus sic stantibus.

Na França, após a Primeira Guerra Mundial, a
questão jurídica era de suma relevância, em razão da
desvalorização rápida do dinheiro. Nos contratos de
fornecimento, o preço avençado tornava-se incoerente à
época da entrega das mercadorias. O cumprimento dos
contratos significaria a ruína econômica. O tradicional
princípio do respeito ao contrato era difícil obstáculo. 

A situação foi resolvida, após muitas divergências,
através da Lei Failliot, segundo a qual os contratos co-
merciais celebrados durante a guerra, e também aqueles
celebrados em data próxima a ela, poderiam ser resolvi-
dos, independentemente dos termos do pacto ou das
leis, se, em virtude da guerra, houvesse onerosidade
excessiva imprevisível15. 

Foi assim que, na França, através da jurisprudência
e da Lei Failliot, foi elaborada a teoria da imprevisão. Na
hipótese se haver embate entre os princípios da obriga-
toriedade contratual e o princípio da boa-fé e da
equidade, estes prevaleceriam nos contratos de exe-
cução futura quando houvesse circunstâncias impre-
visíveis que agravassem a situação de uma das partes. 

A Teoria da Base Negocial Subjetiva foi criada na
Alemanha, tendo Oertmann por seu principal defensor.
De acordo com essa teoria, ambas as partes em um con-
trato devem pressupor que a base do negócio per-
maneça a mesma. Se a base do negócio se modificar, o
contrato poderá ser revisto Se apenas uma das partes
tem uma pressuposição, essa será a apenas um motivo
do contrato, e, se esta pressuposição não se verificar, o
contrato não poderá ser revisto16. 

Como exemplo prático, é possível citar a seguinte
situação: se o locatário aluga uma casa porque vai haver
uma festa na região, e a festa não se realiza, poderá
rever o contrato somente se o locador estiver ciente de
que o motivo do contrato de locação é somente a rea-
lização da festa. A representação mental dos con-
tratantes, pela qual ambos se guiaram, fixa o conteúdo
do contrato, o qual não tem como pressuposto a impre-
visibilidade das circunstâncias adversas.
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A Teoria da Base Negocial Objetiva foi defendida
por Larenz, na Alemanha17. Preceitua esta teoria que
todo contrato é celebrado na expectativa de que certa
situação presente permaneça, tendo os contratantes
consciência disso ou não. Se ocorrer uma alteração total
da situação não prevista por nenhuma das partes, e não
levada em conta na celebração do contrato, pode ser
que a manutenção do contrato se revele uma injustiça. A
manutenção do conjunto de circunstâncias e o estado
geral das coisas são necessários para que o contrato,
segundo o significado dos contratantes, possa subsistir
como relação dotada de sentido.

Em conformidade com a Teoria da Imprevi-
sibilidade Econômica, a prestação contratual há de ser
considerada impossível, se a ela se opõem obstáculos
extraordinários, que só se podem vencer com exagerado
sacrifício. Nesses casos, o contrato deve ser revisto ou
resolvido.

Na Itália, foi criada a Teoria da Excessiva
Onerosidade, pela qual se possibilita a extinção contra-
tual por causa superveniente à sua conclusão que
implique excessiva onerosidade a uma das partes.

Em suma, a teoria da imprevisão, como um todo,
consiste na possibilidade de desfazimento ou revisão
forçada do contrato, quando, por eventos imprevisíveis e
extraordinários, a prestação de uma das partes se torna
exageradamente onerosa. Dá-se em momento posterior
à conclusão do contrato, por isso se fala em desequi-
líbrio superveniente.

A possibilidade de revisão contratual é teoria que
vem se expandindo. Não obstante, as principais
divergências doutrinárias sobre o seu verdadeiro funda-
mento são as seguintes: a alteração do estado de fato
faria desaparecer a vontade contratual; haveria falta par-
cial de causa do contrato; haveria abuso de direito, pois
o credor abusaria do direito de obter o cumprimento da
obrigação, tirando vantagem desproporcional. 

Darcy Bessone (1997)18 defende que a equivalên-
cia das prestações, segundo o cálculo das partes, é a
base do contrato comutativo. Se acontecimentos novos a
alteram, além dos limites da previsão do contratante
médio, o contrato se transforma em instrumento de
aniquilamento de um dos contratantes, em proveito do
outro. Foge, assim, à sua própria finalidade e contraria
os princípios da equidade, e por isso deve ser revisto. O
fundamento da possibilidade da revisão contratual seria,
portanto, a equidade.

Orlando Gomes (1979)19, ainda vinculado à regra
da obrigatoriedade contratual, afirma que os contratos
podem ser revistos se a alteração das circunstâncias for

de tal ordem que a excessiva onerosidade da prestação
não possa ser prevista. As modificações normais do esta-
do de fato existente ao tempo da formação do contrato
devem ser previstas, pois constituem uma das razões que
movem o indivíduo a contratar, garantindo-se contra as
variações que trariam insegurança às suas relações
jurídicas. 

Quando ocorre a agravação da responsabilidade
econômica, ainda que a ponto de trazer para o con-
tratante muito maior onerosidade, mas que podia ser
razoavelmente prevista, não há que pretender a reso-
lução do contrato ou a alteração de seu conteúdo.
Nesses casos, o princípio da força obrigatória dos con-
tratos conserva-se intacto. 

Para que o contrato possa ser afastado, o aconte-
cimento deve ser extraordinário e imprevisível. Mas não
basta. É necessário que a alteração determine dificul-
dade do contratante cumprir a obrigação, por ter-se a
prestação tornado excessivamente onerosa. Não é
necessário que haja a impossibilidade de cumprimento
da obrigação, basta a dificuldade.

Nessas condições, o vínculo contratual pode ser
resolvido, ou, a requerimento do prejudicado, pode ser
alterado pelo juiz, restaurando o equilíbrio desfeito.

De todas as teorias da imprevisão, extrai-se que,
como elemento comum, para que a parte prejudicada
possa requerer a revisão do contrato, algumas condições
devem ocorrer. É necessário que o contrato seja de exe-
cução futura, pois só assim existirá margem para a alte-
ração de seu substrato; deve ocorrer também a alteração
das condições ambientes entre a celebração e a exe-
cução do contrato. 

E tal alteração deve ser imprevisível, sendo que,
dependendo da teoria, a imprevisibilidade poderá ser
mais ou menos radical. 

A imprevisibilidade pode ser relativa ou absoluta.
Será absoluta quando atingir ao homem médio, e pode
ser relativa se o fato pudesse ser previsto, mas não
naquele caso específico. É necessário, também, que
advenha a onerosidade excessiva para uma das partes.

Além disso, o contrato deve ser pré-estimado, ou
seja, a prestação de cada um deve ser previamente co-
nhecida.

O intervencionismo estatal sobre o contrato solu-
ciona o problema, mas importante é dosar a sua medi-
da. Com base nos valores e princípios da dignidade
humana, do bem-estar social e proteção aos mais fracos
é que se deve admitir a intervenção na esfera privada.
Qualquer ato intervencionista que não se fundamente
neles será inconstitucional. Somente o Judiciário poderá
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realizar a revisão, não cabendo à parte proceder a ela
por si mesma.

A revisão contratual tem efeitos ex nunc, ou seja, os
efeitos passam a surtir a partir do momento em que ela
é realizada. As prestações já adimplidas são intocáveis.
No caso de se aplicar a teoria da imprevisão, a melhor
solução não deve ser a resolução do contrato com
atingimento de situações passadas, mas apenas a re-
solução produzindo efeitos com relação ao futuro.

Importantíssimo é salientar que os elementos sub-
jetivos não podem ser invocados para justificar a revisão
das obrigações. Seria indevido elastecimento da norma
civil permitir que elementos subjetivos, como desem-
prego e acidentes, por exemplo, pudessem atualmente
interferir nas relações negociais. Não se pode admitir
que a força obrigatória dos contratos passe a ser uma
exceção. Afinal, permitir que o contrato seja revisto em
função do desemprego de uma das partes seria o mesmo
que decretar o fim da imperatividade das obrigações,
subvertendo o sentido da norma.

Em relação aos contratos aleatórios, parte da dou-
trina defende que não poderiam ser revistos, justamente
porque se baseiam na álea, ou na possibilidade aberta
em relação ao futuro. Contudo, Darcy Bessone (1997)20

defende que até mesmo nesses contratos pode ser apli-
cada a teoria da imprevisão, porque mesmo a álea deve
ser considerada dentro de certos limites de previsibili-
dade. Aos contratos aleatórios só não será aplicável a
teoria da imprevisão se a adversidade ocorrida estiver
dento dos riscos assumidos pelas partes. Por exemplo, se
tomado um contrato de seguro-saúde, a superveniência
de uma doença grave do segurado não significaria
imprevisão, mas sim uma possibilidade cogitada nesse
tipo de contrato.

A possibilidade do contrato tornar-se lei intocável
entre as partes, com fundamento na autonomia da von-
tade, foi relativizado. Não mais se elege a autonomia da
vontade como fundamento máximo e único da obri-
gação contratual, tomado em uma perspectiva estática.
A existência do contrato se baseia em um sopesamento
entre a vontade das partes e em valores tais como a
justiça, a boa-fé e a equidade. Só assim é possível
alcançar a verdadeira vontade dos contratantes em uma
perspectiva social, que considera os interesses de toda a
sociedade.

55 AA rreevviissããoo ccoonnttrraattuuaall nnoo oorrddeennaammeennttoo jjuurrííddiiccoo bbrraassiilleeiirroo

O Código Civil Brasileiro de 1916 recebeu forte
influência da legislação francesa. Foi inspirado no libera-
lismo, valorizando o indivíduo, a liberdade e a pro-
priedade. 

A base contratual que pautou o diploma civil de
1916 também possuía características individualistas,
observando apenas uma igualdade formal, no sentido de
que o contrato era entendido como lei entre as partes,
em conformidade com a doutrina do pacta sunt servan-
da. Segundo tal diploma legal, ficava assegurada a
imutabilidade contratual e os contraentes celebravam
livremente um acordo que deveria ser absolutamente
respeitado. 

Todavia, a aplicabilidade do pacta sunt servanda
começou a ser relativizada e ser observada a cláusula
rebus sic stantibus, como uma própria cobrança das
necessidades sociais que não suportaram mais a pre-
dominância de relações contratuais com desequilíbrios.

Com o advento do Código de 2002, houve um
rompimento do aspecto individualista que até então pre-
dominava, principalmente na seara contratual. Os novos
dispositivos legais desse código passam a disciplinar um
conjunto de interesses estruturados no princípio da
socialidade, em que, por exemplo, a força obrigatória
dos contratos é mitigada para proteger o bem comum e
a função social do contrato.

Anteriormente ao Código de 2002, o ser humano
era considerado apenas como o titular de um crédito ou
vinculado a um débito, sem questionamento das
relações sociais em que está inserido.

A diretriz da socialidade norteou o Código Civil de
2002 e trata da colocação das regras jurídicas num
plano de vivência social, pelo qual o princípio constitu-
cional da função social é transformado em instrumento
de ação no plano da lei civil. 

Miguel Reale (1999), ao comentar o Projeto do
Código Civil de 2002, menciona que o princípio do
socialismo norteou o novo diploma legal:

O sentido social é uma das características mais marcantes
do Projeto, em contraste com o sentido individualista que
condiciona o Código Civil ainda em vigor [...]
Se não houve vitória do socialismo, houve o triunfo da
socialidade, fazendo prevalecer os valores coletivos sobre os
individuais, sem perda, porém, do valor fundante da pessoa
humana. Por outro lado, o Projeto se distingue por maior
aderência à realidade contemporânea, com a necessária
revisão dos direitos e deveres dos cinco principais persona-
gens do Direito Civil tradicional: o proprietário, o con-
tratante, o empresário, o pai de família e o testador.21

Diante da perspectiva de socialidade, percebe-se
que o direito contratual precisou se adaptar e ganhar a
função de realizar a justiça e o equilíbrio contratual. A
socialização se efetiva no intervencionismo do Estado
nos contratos, o que acabará por levar a maior utiliza-
ção dos princípios da boa-fé e da revisão contratual na
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formação e execução das obrigações. A boa-fé acolhe
um princípio ético, fundado na lealdade, confiança e
probidade. Caberá ao juiz constituir a conduta que deve-
ria ter sido tomada pelo contratante, levando em conta
ainda os usos e costumes A efetividade do princípio da
boa-fé deve acompanhar a execução dos contratos,
quando configurado o enriquecimento ilícito ou a
onerosidade excessiva. A modificação de tal situação
deverá obedecer ao juízo de equidade.

O art. 317 do Código Civil trata da consagração
legislativa da revisão judicial das prestações, em virtude
de desequilíbrio ou desproporção superveniente à for-
mação da relação obrigacional. Não prevista no Código
Civil de 1916, e até mesmo rejeitada por princípios dele
dedutíveis, a revisão já vinha sendo acolhida pela dou-
trina e jurisprudência, inclusive para reequilibrar o con-
trato em virtude de atos de intervenção estatal no
domínio econômico, por meio de planos econômicos.
Para interpretar o art. 317, é necessário utilizar o princí-
pio do solidarismo, traduzido na boa-fé, no equilíbrio
contratual.

Em um contrato, a parte certamente poderia fun-
damentar a pretensão de revisão contratual no art. 317
do Código Civil. Embora esse artigo se volte para o obje-
tivo de se mostrar como uma exceção ao princípio nomi-
nalista insculpido no art. 315 do Código Civil, ele vai
além, positivando o princípio da preservação dos negó-
cios jurídicos. O dispositivo é claro em permitir a
manutenção do equilíbrio contratual pelo juiz, quando
houver desproporção por causa imprevisível.

A inclusão da revisibilidade dos contratos, por
desequilíbrio superveniente, no Código de Defesa do
Consumidor influenciou a modificação do ordenamento
jurídico e extrapolou o limite das relações de consumo,
estendendo a regra da revisão para o próprio domínio
das relações de direito comum.

Para aplicação da revisão dos contratos, cabe
ainda a ação de resolução contratual na forma do art.
478, podendo esta ser evitada se o réu se oferecer a
modificar, equitativamente, as condições do contrato,
como consta no art. 479. 

Em se tratando de contrato em que as obrigações
couberem apenas a uma das partes, esta poderá pleitear
a redução da prestação ou a alteração do modo de sua
execução, para evitar a onerosidade excessiva, de acor-
do com o disposto no art. 480.

Os arts. 479 e 480 se coadunam com a noção de
aproveitamento do negócio jurídico, ao invés de sim-
plesmente descartá-lo, em respeito ao princípio da con-
servação dos contratos, que busca preservar o negócio
quando há a possibilidade de seu rompimento. Em
regra, é mais adequada a revisão do contrato para
adaptá-lo as novas condições, mas em caráter facultati-
vo para o credor. Isto porque, se não é justo que o deve-
dor seja excessivamente onerado por acontecimentos

imprevisto, também não é justo que o credor seja priva-
do dos ganhos razoáveis que receberia.

O princípio da preservação dos contratos determi-
na que, na medida do possível, os contratos devem ser
mantidos, porque criam riqueza e a fazem circular e,
com isso, criam condições favoráveis para o desenvolvi-
mento econômico e social e, em última análise, favore-
cem a promoção do ser humano. O princípio da preser-
vação do contrato deriva do princípio da dignidade
humana, constitucionalmente consagrado.

Por isso, o legislador não agiu da forma mais ade-
quada ao inserir a cláusula de revisionismo no capítulo
referente à extinção do contrato, visto que é possível
pedir a resolução ou a revisão do contrato.

A solução mais coerente parece ser a análise do
julgador em cada caso concreto, ou seja, optar por per-
manecer com a contratação, proporcionando apenas a
correção mais justa em determinadas situações, e, em
outras, optar pela resolução contratual, em razão de os
prejuízos serem maiores, tornando-se insubsistente a
possibilidade de manter a relação jurídica obrigacional. 

Para possibilitar a revisão dos contratos, o seu con-
teúdo será submetido à apreciação judicial, onde se vis-
lumbra o dirigismo da vontade pelo Estado. Sob a ótica
do dirigismo, admite-se a modificação das condições
estipuladas pelos contratantes, com o fim de possibilitar
o cumprimento do acordado.

O parâmetro entre a revisão e a extinção contra-
tual deve ser a utilidade e a inutilidade da prestação, e
também o interesse das partes na manutenção do negó-
cio. No primeiro caso, para privilegiar a prestação em
espécie e, no segundo caso, para preservar a segurança
das relações e das expectativas de direitos contratuais
gerados.

A parte prejudicada pela ocorrência de situação
superveniente no contrato poderá pedir a sua resolução,
como acatado no art. 478 e 480 do Código Civil, que
coloca algumas condições para haver resolução ou
revisão contratual.

No panorama do Código Civil de 2002, é
necessário que o contrato seja de execução futura, con-
tinuada ou diferida. Contratos de duração continuada
são aqueles que se prolongam no tempo, isto é, são con-
tratos de execução sucessiva, ao contrário dos contratos
de execução instantânea, que são aqueles em que a
prestação é realizada em um só ato. Já os contratos de
execução diferida são aqueles que possuem o cumpri-
mento da obrigação num momento futuro, previamente
acordado entre as partes.

Também é preciso que ocorra um fato imprevisível
e extraordinário após a conclusão do ajuste. Eventos
extraordinários e imprevisíveis são aqueles totalmente
considerados como impossíveis de previsibilidade pelos
contratantes, isto é, eventos que se afastam do curso
ordinário das coisas, como a variação abrupta do dólar
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norte-americano em razão da desvalorização ocorrida
no Brasil, no ano de 1999, nas obrigações que envolvi-
am entrega de produtos importados. 

Há divergência jurisprudencial acerca da aplicação
da teoria da imprevisão fundada nas alterações da
economia (planos econômicos). Enquanto alguns enten-
dem que as alterações da economia são previsíveis,
outros entendem que não o são.

Necessário ainda que o fato cause ônus excessivo
para uma das partes, podendo haver ou não vantagem
para outro. A onerosidade excessiva significa um fato
que torna difícil o cumprimento da obrigação na forma
ajustada, pois impõe uma desproporção entre a
prestação e a contraprestação que, por consequência,
acabará por provocar uma desvantagem exagerada
para um dos contratantes e comprometerá a execução
equânime do contrato. 

O Código Civil, no capítulo que trata da extinção
do contrato, prevê também uma espécie de finalização
contratual, por meio da alegação por uma das partes da
onerosidade excessiva, como consta do artigo 478. No
entanto, a onerosidade pode ou não ensejar a extinção
do contrato, como menciona o artigo 479, ao dispor que
“a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar equitativamente as condições do contrato”.

Interpretando o art. 478 do CC de forma conjunta
com o princípio da conservação dos negócios jurídicos
(arts. 317, 157 e 170 do Código Civil), é possível obter
a revisão contratual em caso de onerosidade excessiva,
possibilitando ao devedor pleitear a revisão do contrato.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
apoiado esta interpretação:

[...] - Não obstante a literalidade do art. 478 do CC/02 -
que indica apenas a possibilidade de rescisão contratual - é
possível reconhecer onerosidade excessiva também para
revisar a avença, como determina o CDC, desde que
respeitados, obviamente, os requisitos específicos estipula-
dos na Lei civil. Há que se dar valor ao princípio da conser-
vação dos negócios jurídicos que foi expressamente adotado
em diversos outros dispositivos do CC/02, como no pará-
grafo único (sic) do art. 157 e no art. 170. (REsp
977.007/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julg.
24.11.2009, DJe 02.12.2009)

Inexistência de abusividade do percentual avençado entre as
partes em relação à taxa média de mercado. Possibilidade
de controle e revisão, pelo poder judiciário, em cada caso,
de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras
distorções na composição contratual da taxa de juros, nos
termos do Código Civil. (AgRg no REsp 1064156/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 02.02.2009.)

Direito civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos
de compra e venda de soja verde atrelados à cédulas de pro-
duto rural. Cláusula de variação cambial. Autorização para
o pacto. Lei 8.880/94. Conselho Monetário Nacional.
Resoluções nº 2148/95 e nº 2483/98. Validade do ajuste.
Excessiva onerosidade. Janeiro de 1999. Distribuição equi-

tativa. [...] Dada a abrupta variação cambial da moeda
americana frente ao Real, verificada em janeiro de 1999,
deve ser reconhecida a onerosidade excessiva das
prestações tomadas pelo devedor que pactuou cédula de
produto rural com cláusula de indexação pela variação cam-
bial. Nessa hipótese, deve a cláusula ser revisada para se
distribuir entre devedor e credor, equitativamente, a variação
cambial observada. Recurso especial parcialmente conheci-
do e, nessa parte, provido. (REsp 579.107/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3ª Turma, julg. 07.12.04, DJ 01.02.05 p.
544)

Necessário não confundir a teoria da imprevisão
com a ocorrência da força maior e do caso fortuito. A
força maior e o caso fortuito referem-se ao fato de que
a prestação ajustada no negócio jurídico não poderá ser
cumprida e o devedor não responderá pelos prejuízos
daí resultante, por se tratar de uma hipótese de exclu-
dente de responsabilidade. Por outro lado, para os casos
do art. 317 do Código Civil, aí, sim, se aplica a teoria
da imprevisão, nos acordos exequíveis a médio ou longo
prazo, se uma das partes ficar em nítida desvantagem
econômica.

O art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor
menciona que é direito do consumidor a modificação
das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
Assim, esta norma não se relaciona com a teoria rebus
sic stantibus e às suas variantes, visto que não se baseia
na imprevisibilidade da ocorrência de situações novas
que modifiquem a situação preexistente no momento do
contrato. Inclusive, além de rejeitar a imprevisibilidade,
ainda admite a alteração do contrato mesmo se nenhum
fato novo ocorrer. Basta ao Código de Defesa do
Consumidor a ocorrência de onerosidade para que o
contrato seja revisto.

Faz-se imprescindível uma releitura das posições
jurídicas ocupadas pelos contratantes antes do advento
do Código Civil de 2002. O contrato não pode mais ser
visto como um instrumento que ignora a realidade social
em que se insere a pessoa, apenas considerando-a
como um titular de direitos e sujeito de obrigações.

Ocorreu uma renovação teórica do contrato que
inseriu em seu cerne o conceito de socialização da teo-
ria contratual. Partindo do princípio da socialidade, alia-
do ao princípio da conservação do contrato, necessário
aventar soluções plausíveis a serem adotadas pelos con-
tratantes para modificar equitativamente o contrato,
superando as condições fáticas que romperam o seu
equilíbrio. 

Enfim, nos contratos de duração continuada ou de
execução diferida, poderá ser aplicada a teoria da
imprevisão, com a consequente relativização do princí-
pio do pacta sunt servanda. Isso porque, em razão da
mudança de paradigma do Código Civil de 2002 em
relação ao Código Civil brasileiro de 1916, aplica-se ao
contrato o princípio da socialidade.
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66 AA TTeeoorriiaa PPrreecceeppttiivvaa:: oobbrriiggaaççããoo ccoonnttrraattuuaall ccoommoo iinnttee-
rreessssee ssoocciiaall

Em consonância com as ideias de socialização dos
contratos, tem-se que o fundamento de obrigatoriedade
contratual mais defendido atualmente encontra-se
exposto na Teoria Preceptiva. De acordo com esta teoria,
as obrigações oriundas dos contratos obrigam não ape-
nas porque as partes a assumiram, mas porque interessa
à sociedade a tutela da situação objetivamente gerada,
por suas consequências econômicas e sociais. 

A esfera contratual é espaço privado, em que as
partes, nos limites da lei, podem formular preceitos para
regular sua conduta. A obrigatoriedade contratual tam-
bém se baseia no princípio da confiança. Baseado no
valor social da aparência, o contrato vincula por razões
sociais, ou seja, as partes precisam ter a segurança ou a
confiança de que o contrato será cumprido, mesmo que
à força.

Na nova principiologia contratual, o contrato rea-
liza um valor de utilidade social. Embora haja nos con-
tratos o princípio da autonomia da vontade privada, que
consiste na liberdade de as pessoas regularem, através
de contratos, os seus interesses de acordo com os limites
legais, tem-se que a simples vontade não é capaz de
gerar, por si só, a obrigação contratual. 

A vontade é a força motriz que impulsiona o ser
humano para a realização de uma necessidade. Por isso,
pode-se afirmar que a fonte de uma obrigação contra-
tual não será a vontade, mas um fato derivado da neces-
sidade, movido pela vontade. Ocorre que o fato oriundo
da necessidade, mesmo após ser praticado, de nada
valeria sem o aval da lei. Dessarte, a obrigação nasce de
um fato sobre o qual incide a norma jurídica.

César Fiúza (2003) descreve o cerne da Teoria
Preceptiva:

Os contratos passam a ser concebidos em termos econômi-
cos e sociais. Nasce a teoria preceptiva. Segundo esta teo-
ria, as obrigações oriundas dos contratos valem não apenas
porque as partes as assumiram, mas porque interessa à
sociedade a tutela da situação objetivamente gerada, por
suas consequências econômicas e sociais.22

Não há dúvida de que um dos fundamentos do
cumprimento dos contratos é o interesse próprio das
partes em manter a sua credibilidade perante a
sociedade, mas este fundamento mostra-se incompleto,
pois o verdadeiro fundamento do cumprimento das obri-
gações não se limita a esta credibilidade individual. O
interesse social, que supera o interesse pessoal, também
é fator determinante. Assim, a posição doutrinária mais
moderna é a de que o contrato não é cumprido apenas

porque os contratantes querem, mas também porque o
cumprimento contratual interessa à toda a sociedade,
como defendido na teoria preceptiva.

Em suma, de acordo com a Teoria Preceptiva, o
fundamento da obrigatoriedade contratual repousa no
interesse social de que as obrigações sejam cumpridas,
sendo este justamente o contexto em que se insere a teo-
ria da imprevisão.

77 CCoonncclluussããoo

Os contratos são ajustes obrigatórios firmados
entre partes livres e capazes. Ocorre que o fundamento
da obrigatoriedade contratual foi alvo de constantes
divergências. Grande parte dos juristas, ao longo do
tempo, afirmou que a vontade das partes é o fundamen-
to primordial do caráter obrigatório dos contratos, ou
seja, se a parte aceitou obrigar-se livremente, deve ser
compelida a cumprir o pactuado.

Contudo, o novo paradigma do contrato celebra-
do nos moldes da atualidade modificou bastante o fun-
damento desta obrigatoriedade e a possibilidade de o
contrato poder ser modificado após ter sido ajustado.
Diante da celebração de contratos de execução futura ou
diferida, somada às rápidas e constantes modificações
do meio fático em que o contrato foi firmado, verifica-se
que há a possibilidade de o mesmo revelar-se injusto.

Ou seja, se as condições fáticas que compunham
o cenário contratual existente à época em que o acordo
foi celebrado se modificam, esta alteração vai provocar
distorções no equilíbrio contratual, podendo onerar uma
das partes.

Se o objetivo do contrato é constituir-se em um
acordo que satisfaça a ambas as partes, é certo que as
alterações futuras do meio desconstituem este escopo.
Justamente diante dessa possibilidade surgiu a teoria da
imprevisão, que busca resguardar os contratantes de
situações imprevisíveis que modifiquem as condições
contratuais, trazendo onerosidade excessiva para um
deles.

O motivo que vincula os contratantes não é apenas
a sua vontade livre e irrevogável, que faz lei entre as
partes. Por isso, o contrato pode ser revisto quando hou-
ver alterações imprevisíveis no status quo. Embora as
partes tenham-se obrigado livremente, o que fundamen-
ta a obrigação é o interesse social; e não deseja a
sociedade que o contrato possa ser instrumento que
cause a ruína de uma das partes. A sociedade busca res-
guardar a justiça contratual, a equidade, a igualdade de
prestações no contrato.

Dessa forma, extrai-se que o fundamento da obri-
gatoriedade dos contratos deixou de ser, pura e simples-
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mente, a vontade livre dos contratantes, sendo que a
nova noção do contrato prioriza o seu aspecto como ele-
mento social, e isso pode ser vislumbrado na aplicação
da teoria da imprevisão, que ameniza o caráter obri-
gatório do contrato, possibilitando a sua revisão ou
extinção em caso de haver fato objetivo e imprevisível
que modifique as condições originais do pacto.

O fundamento da obrigação contratual, em sua
concepção mais moderna, alia a autonomia da vontade
ao interesse social, com prevalência deste último, em
consonância com a teoria da socialidade dos contratos.
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O portador de deficiência e a necessidade da for-
mação de equipe multiprofissional 

- aspectos relevantes -

Juliana Ferreira Inhan1

Sumário: 1 Introdução. 2 Da formação da equipe multi-
profissional. 3 Das atribuições da equipe multiprofissio-
nal. 4 Conclusão. 5 Referências bibliográficas.

RReessuummoo

Este artigo pretende esclarecer alguns aspectos
referentes ao art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, no que concerne à equipe multi-
profissional, sua composição e atribuições.

PPaallaavvrraass-cchhaavvee

Portador de deficiência - equipe multiprofissional -
Decreto nº 3.298, de 1999.

11 IInnttrroodduuççããoo

A ideia de igualdade há muito permeia o pensa-
mento dos mais diversos autores. Como nos ensina
Raquel Melo Urbano de Carvalho (2008, p. 148), 

a demanda por igualdade é desafio antigo enfrentado por
Péricles e Platão que, em sua obra ‘A República’, já enunci-
ava que a igualdade era o fundamento da democracia e, em
‘As leis’, advertia que, quando a igualdade é conferida a
coisas desiguais, o resultado será também desigual, salvo se
for aplicada a medida devida a cada situação.

A necessidade de inclusão das pessoas com defi-
ciência é direito fundamental que visa à realização da
igualdade formal e material entre as pessoas, garantida
pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 3º, inciso
III, o qual estabelece, como objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil, “erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais”.

Também em seu art. 5º, caput, a Constituição dis-
põe que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Em diversos dispositivos, a Constituição refere-se a
esses cidadãos, a fim de assegurar sua efetiva inclusão
no seio da sociedade. Por exemplo, o art. 7º, XXXI, asse-
gura a “proibição de qualquer discriminação no tocante
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador
de deficiência”. Mais à frente, o art. 23, II, dispõe ser
competência comum da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiên-
cia”, competindo à União, Estados e Distrito Federal le-
gislar concorrentemente “sobre proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência” (art. 24,
XIV).

Como forma de implementar uma política de inte-
gração, regulando os dispositivos constitucionais, foi edi-
tada a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dis-
põe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência,
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência -
CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses cole-
tivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes e dá outras providências.

A referida lei tem por função estabelecer normas
gerais que assegurem “o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiên-
cias, e sua efetiva integração social” (art. 1º). 

Essa lei foi regulamentada por meio do Decreto
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dis-
pôs sobre a Política Nacional para Integração de Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de pro-
teção e dá outras providências.

Em seu art. 43, o referido Decreto dispõe:

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concur-
so terá a assistência de equipe multiprofissional composta de
três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das defi-
ciências em questão, sendo um deles médico, e três profis-
sionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. 
§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observan-
do:
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da
inscrição;
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo
ou da função a desempenhar;
III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as ade-
quações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamen-
tos ou outros meios que habitualmente utilize; e
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e inter-
nacionalmente.
§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade
entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato
durante o estágio probatório
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O referido artigo visa à inclusão dos portadores de
necessidades especiais no âmbito da Administração
Pública, determinando a formação de comissão multi-
profissional.

Tendo em vista esse artigo, bem como os princípios
da Administração, podemos indagar:

- Qual seria a formação dessa equipe multiprofis-
sional?

- Quais suas atribuições no âmbito da
Administração Pública?

- Como se daria a avaliação da compatibilidade
entre as atribuições do cargo e a deficiência do servidor
durante o estágio probatório?

Para discorrer sobre essas questões, desenvolve-
mos este trabalho.

22 DDaa ffoorrmmaaççããoo ddaa eeqquuiippee mmuullttiipprrooffiissssiioonnaall

Como mencionado, o art. 43 do Decreto Federal
nº 3.298, de 1999, prevê a formação de uma equipe
multiprofissional, em síntese, para auxiliar o órgão res-
ponsável pelo concurso, bem como avaliar a compatibi-
lidade entre os cargos e as deficiências dos servidores,
durante o estágio probatório.

No tocante aos trabalhos em equipes na área de
saúde, ensina-nos PEDUZZI (2001, p. 104) que

Fortuna & Mishima apud Fortuna (1999) identificam três con-
cepções distintas sobre trabalho em equipe, cada uma delas
destacando os resultados, as relações e a interdisciplinari-
dade. Nos estudos que ressaltam os resultados, a equipe é
concebida como recurso para aumento da produtividade e
da racionalização dos serviços. Os estudos que destacam as
relações tomam como referência conceitos da psicologia,
analisando as equipes principalmente com base nas relações
interpessoais e nos processos psíquicos. Na vertente da inter-
disciplinaridade estão os trabalhos que trazem para dis-
cussão a articulação dos saberes e a divisão do trabalho, ou
seja, a especialização do trabalho em saúde.

Assim, o trabalho em equipe multiprofissional 

consiste numa modalidade de trabalho coletivo que se con-
figura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções
técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profis-
sionais. Por meio da comunicação, ou seja, da mediação
simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações mul-
tiprofissionais e a cooperação (2001, p. 108).

Tendo como foco esse conceito, a composição da
equipe mencionada no art. 43 do Decreto Federal nº
3.298, de 1999, deverá ser 

de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das
deficiências em questão, sendo um deles médico, e três
profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

Esses profissionais deverão interagir com vistas a
uma avaliação inicial do candidato portador de necessi-

dades especiais e seu acompanhamento, durante o está-
gio probatório, caso se torne servidor.

O diploma legal ora sob análise deixa claro que,
dos seis integrantes da comissão, três serão profissionais
integrantes da carreira almejada pelo candidato.

Entendemos por carreira o 

conjunto de classes funcionais em que seus integrantes vão
percorrendo os diversos patamares de que se constitui a pro-
gressão funcional. As classes são compostas de cargos que
tenham as mesmas atribuições. Os cargos que compõem as
classes são cargos de carreira, diversos dos cargos isolados
que, embora integrando o quadro, não ensejam o percurso
progressivo do servidor(CARVALHO FILHO, 2006, p. 504).

Na Administração, os diversos órgãos podem ter
inúmeras carreiras, e, tendo em vista que o art. 43,
caput, dispõe que dos integrantes da comissão três serão
profissionais integrantes da carreira, acreditamos que,
para fiel cumprimento da norma, deverão existir tantas
comissões quantas forem as carreiras existentes.

Isso porque, numa interpretação finalística, a
norma intencionou que o candidato portador de defi-
ciência fosse avaliado por equipe que tivesse conheci-
mento das atribuições da carreira que vai exercer. Assim,
essa comissão poderia avaliar se as atribuições são ou
não compatíveis com a deficiência que o candidato pos-
sui, podendo auxiliar, até mesmo, na lotação do servidor.

Anteriormente ao decreto, os candidatos eram
avaliados por junta médica. Entretanto, aos médicos
apenas era possível avaliar acerca da deficiência ou não
do candidato. 

Isso fazia com que uma grande injustiça fosse
cometida. Muitos portadores de deficiência entravam em
órgãos públicos e eram colocados em determinados
setores para exercer apenas uma função, como, por
exemplo, atender telefonemas (BERSOT, 2004, p. 31). 

A norma optou pela formação da equipe multi-
profissional justamente para aproveitar o profissional da
melhor maneira possível, a fim de que possa desenvolver
suas aptidões e, assim, auxiliar, de fato, a Administração.

Por isso a importância da formação de tantas
equipes quantas forem as carreiras, para que exista, de
fato, uma avaliação e alocação do portador de deficiên-
cia onde possa desenvolver-se profissionalmente.

Outro problema que surge no tocante à formação
da equipe multiprofissional é compreender qual a
intenção da lei quando mencionou que a equipe seria
formada por “três profissionais capacitados e atuantes
nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles
médico”.

Fato é que dos três profissionais, um será médico.
Mas e os outros dois? O que se entende por “profissio-
nais capacitados e atuantes” nas áreas das deficiências
em questão?

Ser capacitado é possuir capacidade, ter aptidão
para determinado fim. Por sua vez, ser atuante é, de
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acordo com o Dicionário Aurélio, “quem está em ato ou
exercício de sua atividade”.

Considerando essas definições, acreditamos que
os outros dois profissionais devem ser pessoas que te-
nham conhecimento das questões envolvendo os defi-
cientes físicos e saibam quais as necessidades que
devam ser supridas pela equipe profissional.

Nada impede que tais profissionais sejam das car-
reiras as mais diversas. O importante, de acordo com o
dispositivo legal, é ser capacitado e atuante nas áreas
das deficiências.

O profissional que comporá a equipe deverá, por-
tanto, ser pessoa inteirada das questões que envolvem os
diversos tipos de deficiências, saber quais as condições
de acessibilidade e adequações que serão necessárias
para que o futuro servidor possa desempenhar suas ativi-
dades em um nível ótimo de aproveitamento, dentre ou-
tras funções.

Outra importante característica desse profissional
será a de ter um bom conhecimento sobre as normas da
instituição em que serve. Isso porque a equipe tem por
função acompanhar a compatibilidade entre as
atribuições do cargo e a deficiência do candidato
durante o estágio probatório. É necessário, dessa forma,
que o profissional conheça como se dá a avaliação de
desempenho no órgão ou entidade.

Deve-se deixar claro, com essa afirmação, que não
significa que esse profissional tenha que ser bacharel em
direito. Pode mesmo ser alguém que não tenha tantos
conhecimentos sobre os atos normativos da instituição.
Porém, esta deverá, ao designá-lo para compor a
equipe, fornecer cursos a fim de instruí-lo, para que bem
desempenhe suas funções na equipe multiprofissional.

33 DDaass aattrriibbuuiiççõõeess ddaa eeqquuiippee mmuullttiipprrooffiissssiioonnaall

Outra indagação que surge a respeito da equipe
multiprofissional é o alcance de suas atribuições. O art.
43, § 1º, dispõe que

A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da
inscrição;
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo
ou da função a desempenhar;
III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as ade-
quações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamen-
tos ou outros meios que habitualmente utilize; e
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e inter-
nacionalmente.

Claro está que uma das atribuições seria emitir o
parecer, nos termos do dispositivo mencionado, quando
o ainda candidato ao concurso será avaliado, para ve-
rificar se há deficiência, conforme o art. 4º do Decreto
Federal nº 3.298/1999, e compatibilizar a deficiência
com o cargo.

Outra função da equipe será avaliar a “compati-
bilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do
candidato durante o estágio probatório”, conforme § 2º
do art. 43 do referido Decreto.

O problema seria, então, verificar qual o alcance
dessa avaliação. Pois de nada adianta a equipe apenas
constatar a compatibilidade e o candidato ser reprovado
na avaliação especial de desempenho.

A Constituição da República, em seu art. 41, pre-
viu que a estabilidade do servidor público, após a
Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, será
adquirida após três anos de efetivo exercício. Durante
esse período, o servidor estará em estágio probatório e,
conforme o § 4º desse artigo, passará por avaliação
especial de desempenho, sendo avaliado por comissão
instituída para essa finalidade. 

Pode-se entender como estágio probatório o 

período em que o servidor deve externar aptidões ao serviço
público, no qual é observada, apurada e avaliada a con-
veniência de sua permanência; ou seja, é o período de
tempo de exercício efetivo no qual é o servidor adaptado ao
servidor, treinado e avaliado, sob o ponto de vista da ade-
quação e capacidade segundo parâmetros estabelecidos em
lei (ALVES, 2006, p. 117).

É, portanto, período de experiência, em que o
servidor e Administração se avaliarão reciprocamente,
sendo o primeiro submetido a avaliações periódicas, que
vão aferir seus conhecimentos e domínio das funções
exercidas.

O servidor, por sua vez, verificará se a
Administração é o local onde quer realmente per-
manecer e desenvolver sua carreira.

No que concerne aos portadores de necessidades
especiais, essa avaliação é, mais do que nunca, uma via
de mão dupla. Muitas vezes a Administração faz concur-
so, mas não adapta seus ambientes para receber o
futuro servidor. Como adequar o servidor portador de
deficiência ao cargo, se a Administração não lhe fornece
os meios para trabalhar?

Parece que a resposta se encontra na equipe mul-
tiprofissional. Esta não deverá, apenas, se limitar a emi-
tir pareceres, atestando a compatibilidade ou não do
cargo com a deficiência. 

Ela deverá buscar as melhores formas de adaptar o
servidor ao cargo, oficiando os setores responsáveis da
Administração para que forneçam os meios e equipa-
mentos adequados para o desenvolvimento das funções
do servidor.

Outra questão seria se a equipe iria substituir a
comissão de avaliação especial de desempenho, dispos-
ta no § 4º do art. 41 da Constituição da República de
1988. Pensamos que não.

Isso, primeiramente, porque não podemos pensar
que uma norma infraconstitucional derrogará um dispo-
sitivo da Constituição. Esta é o alfa e o ômega para fins
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de interpretação, e todo o arcabouço normativo deve ser
interpretado a partir dela.

Em segundo lugar, porque o § 2º do art. 43 do
Decreto nº 3.298/1999 é claro ao estabelecer que a
equipe multiprofissional “avaliará a compatibilidade
entre as atribuições do cargo e a deficiência do can-
didato” durante o estágio probatório. 

Ela não avaliará o candidato no desempenho de
suas funções. Isso será atribuição da comissão de avalia-
ção especial de desempenho.

Assim, a função da equipe seria verificar, durante o
estágio probatório, se o candidato está plenamente
adaptado no setor em que se encontra, se o ambiente é
adequado estruturalmente para que não existam
empecilhos na acessibilidade, no que diz respeito à
ergonomia, readequação funcional e inclusão do porta-
dor de necessidades especiais.

Para exercer tais atribuições, será importante que a
equipe possua poderes para oficiar os setores respon-
sáveis, cobrando as alterações que se fizerem
necessárias, tendo em vista que a Constituição asse-
gurou o princípio da igualdade, em seu art. 5º, caput, e
a acessibilidade ao emprego dos portadores de deficiên-
cia, no art. 7º, XXXI. Garantiu, ainda mais, no art. 24,
inciso XIV, a integração das pessoas portadoras de defi-
ciência, atribuindo-a como competência da União,
Estados e Distrito Federal, para legislar concorrentemente.

A equipe multiprofissional vem com uma mudança
cultural: a de que nós não devemos apenas assegurar o
acesso aos cargos e empregos públicos, mas devemos
assegurar o pleno acesso. Isso significa realmente inte-
grar o portador de necessidades especiais ao ambiente
de trabalho.

Por essa razão, tendo em vista uma interpretação
teleológica e finalística do Decreto nº 3.298/1999, a
equipe terá como funções muito mais do que apenas
emitir pareceres iniciais, para que o portador de necessi-
dade seja apenas apto ao cargo, ou durante o estágio
probatório.

Suas atribuições vão além, no sentido de tentar
mobilizar toda a instituição para favorecer a inclusão dos
portadores de deficiência, tomando medidas sócioe-
ducativas, a fim de instruir toda a comunidade adminis-
trativa, esclarecendo sobre as limitações e como agir
diante delas. Todos devem ser envolvidos, para que haja
efetivamente uma inclusão dos trabalhadores portadores
de necessidades especiais.

Além disso, deverá a equipe notificar as autori-
dades competentes, para que tomem as medidas
necessárias, tendo em vista que alguns servidores
poderão não se sentir adaptados, o que viria a preju-
dicar seu desempenho durante a avaliação especial.

Afinal, a exoneração do servidor será a ultima ratio,
medida extrema, apenas admitida quando a administra-
ção fornecer todos os meios para que o portador de defi-

ciência possa desenvolver suas funções e este, ainda sim,
não conseguir fazê-lo.

44 CCoonnssiiddeerraaççõõeess ffiinnaaiiss

A Constituição da República de 1988 assegurou a
todos o princípio da igualdade. A Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, e o Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, forneceram normas a fim de viabi-
lizar esse princípio no que respeita aos portadores de
necessidades especiais.

É importante, antes de tudo, mudar a mente das
pessoas quanto à inclusão dos portadores de deficiência.

A alteração legislativa, no sentido de se criar uma
equipe multiprofissional para a avaliação do futuro servi-
dor, visa à inclusão dos deficientes na Administração
Pública. 

Os servidores envolvidos nessa equipe deverão
estar atentos às necessidades dos portadores de defi-
ciência e procurar formas para atender aos seus anseios.

Isso tudo com o fim de proporcionar-lhes os meios
ótimos para que seus trabalhos possam ser desenvolvi-
dos, sem que a Administração seja prejudicada.

Devemos ressaltar que os portadores de deficiência
possuem capacidade laborativa tanto quanto os outros
servidores. Cumpre à Administração, portanto, o papel
de viabilizar os meios necessários para o desenvolvimen-
to de suas tarefas.
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Incidente de arguição de inconstitucionalidade -
Ação civil pública - Lei Estadual nº 12.503, de

1997 - Vícios formais - Inexistência -
Competência concorrente dos Estados-membros

para legislarem sobre proteção do meio ambi-
ente - Programa estadual de conservação de
água - Proteção e preservação ambiental das
bacias hidrográficas sujeitas à exploração -

Concessionárias de serviço de abastecimento -
Obrigatoriedade de investimento na base de

0,5% do valor da receita operacional - Princípio
do poluidor pagador - Constitucionalidade -

Incidente rejeitado

Ementa: Incidente de arguição de inconstitucionalidade.
Ação civil pública. Lei Estadual nº 12.503, de 1997.
Programa estadual de conservação de água. Proteção e
preservação ambiental das bacias hidrográficas sujeitas
à exploração. Concessionárias de serviço de abasteci-
mento. Obrigatoriedade de investimento. Constituciona-
lidade. Incidente rejeitado. 

- Inexistem quaisquer vícios formais de inconstitucionali-
dade na Lei Estadual nº 12.503, de 1997, diante da
competência concorrente dos Estados-membros para
legislarem sobre proteção do meio ambiente. 

- O meio ambiente sadio é direito de todos e patrimônio
da humanidade, nos termos do art. 225 da Constituição
da República. 

- A aplicação do investimento para proteção e preser-
vação ambiental da bacia hidrográfica de que trata a Lei
Estadual nº 12.503, de 1997 encontra respaldo no
princípio do poluidor pagador, que também rege o direi-
to ambiental, o que afasta a intervenção no domínio
econômico. 

- É constitucional a lei que institui o programa estadual
de conservação de água e prevê a obrigatoriedade,
pelas concessionárias de serviços de abastecimento de
água e de geração de energia elétrica, do investimento
na proteção e preservação ambiental da bacia hidrográ-
fica em que ocorrer a exploração e na base de 0,5% do
valor da receita operacional. 

Arguição de inconstitucionalidade conhecida e rejeitada,
declarada a constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei
Estadual nº 12.503, de 30.05.1997. 

IINNCCIIDDEENNTTEE DDEE AARRGGUUIIÇÇÃÃOO DDEE IINNCCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLII-
DDAADDEE CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00001166..0077..006688770033-99//000022 -
CCoommaarrccaa ddee AAllffeennaass - RReeqquueerreennttee:: 33ªª CCââmmaarraa CCíívveell ddoo
TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReeqquueerriiddaa:: CCoorrttee
SSuuppeerriioorr ddoo TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiiççaa ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAAEETTAANNOO LLEEVVII LLOOPPEESS 

AAccóórrddããoo 

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

Belo Horizonte, 28 de julho de 2010. - Caetano
Levi Lopes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiram sustentações orais, pelo Ministério
Público, o Procurador de Justiça Antônio Sérgio Rocha de
Paula e, pela interessada (Copasa), a Dr.ª Deneth
Boanerges Ribeiro. 

DES. CAETANO LEVI LOPES - Sr. Presidente. Ouvi,
com atenção, as duas sustentações orais e, da tribuna,
foram feitas algumas alegações que pretendo voltar a
reexaminar nos autos. Por isso, então, peço vista dos
autos. 

Súmula - PEDIU VISTA O RELATOR, APÓS
SUSTENTAÇÕES ORAIS. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Assistiu ao julgamento, pela Copasa, a Dr.ª Deneth
Boanerges Ribeiro. 

DES. CAETANO LEVI LOPES - O douto colegiado
da egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal suscitou
incidente de inconstitucionalidade, na Apelação Cível nº
1.0016.07.068703-9/001, interposta contra a decisão
que julgou procedente a pretensão da ação civil pública
movida pela interessada Associação Verde Gaia de
Proteção Ambiental contra a também interessada Cia. de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa/MG, em relação
aos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 12.503, de
30.05.1997. 

Anoto, a priori, que não é o caso de rejeição limi-
nar do incidente visto que os pressupostos exigidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corte Superior



§ 1º do art. 248 do Regimento Interno deste Tribunal
estão ausentes. 

Feito o reparo, cumpre examinar se existe inconsti-
tucionalidade formal ou material na norma legal citada
e que cria programa estadual de proteção do meio
ambiente sobre conservação da água. A norma legal
estabelece, ainda, a obrigatoriedade de as conces-
sionárias investirem 0,5% de sua receita operacional, na
proteção e preservação ambiental da bacia hidrográfica
em que ocorrer a exploração. 

Não há matéria de fato a ser examinada. 
Em relação ao direito, observo que as normas

legais impugnadas têm o seguinte teor:
Lei Estadual nº 12.503, de 30.05.1997: 

Art. 2º Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
as empresas concessionárias de serviços de abastecimento
de água e de geração de energia elétrica, públicas e pri-
vadas ficam obrigadas a investir, na proteção e na preser-
vação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a
exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por
cento) do valor total da receita operacional ali apurada no
exercício anterior ao do investimento. 
Parágrafo único. Do montante de recursos financeiros a ser
aplicado na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um
terço) será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao
longo dos cursos de água, nos trechos intensamente
degradados por atividades antrópicas. 
[...]
Art. 5º A empresa concessionária de serviço de abasteci-
mento de água e de energia elétrica na data de publicação
desta lei disporá de 180 (cento e oitenta) dias para realizar
as adaptações necessárias ao seu cumprimento. 

Feito o reparo e no que tange ao vício formal,
sabe-se que o art. 24, VI, da Constituição da República
conferiu aos Estados e ao Distrito Federal competência
concorrente para legislar, entre outros temas, sobre pro-
teção ambiental. E, no § 2º, torna explícito que a com-
petência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados. 

O art. 10, XV e alínea f, da Constituição do Estado
de Minas Gerais estabelece, entre as competências do
Estado, legislar, concorrentemente com a União, sobre a
proteção do meio ambiente: 

Art. 10. Compete ao Estado: 
[...]
XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência
e, concorrentemente com a União, sobre:
[...]
f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do ambi-
ente e controle da poluição.

Logo, o Estado tem competência concorrente para
legislar sobre a matéria em análise. 

Por outro lado, é de conhecimento geral que a ini-
ciativa de lei é a faculdade conferida a alguém ou a

algum órgão para apresentar projetos de lei ao Poder
Legislativo. 

O art. 61 da Constituição da República inseriu na
esfera de atribuições do Executivo várias matérias que
devem ser obrigatoriamente observadas pelos Estados-
membros no âmbito das suas respectivas Constituições. 

A leitura do dispositivo legal mencionado não
autoriza inferir que a matéria contida na Lei Estadual nº
12.503, de 1997, seja privativa do Chefe do Poder
Executivo. E o art. 61, XVIII, da Constituição do Estado
de Minas Gerais, dispõe que cabe à Assembléia
Legislativa legislar sobre todas as matérias de competên-
cia do Estado, entre elas, aquela de que trata o art. 24
da Constituição da República. 

Art. 61. Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida para o especificado no art. 62, dis-
por sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente: 
[...]
XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata o art.
24 da Constituição da República. 

Anoto que as normas impugnadas não estão elen-
cadas entre aquelas que dependem da iniciativa exclusi-
va do Governador do Estado. 

Anoto, também, que as normas legais impug-
nadas, da mesma forma, não afrontam o art. 21, XIX, da
Constituição da República, que dispõe sobre a com-
petência da União para instituir sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos além de definir
critérios de outorga de direitos de seu uso. Isso porque a
obrigatoriedade de investimento de percentual da recei-
ta operacional é matéria diversa. 

Impõe-se concluir que, não estando a matéria
inserida no âmbito da reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo, inexiste ofensa ao princípio da sepa-
ração dos Poderes, tampouco em vício de iniciativa. 

No que tange ao vício material, é de conhecimen-
to geral que o meio ambiente ecologicamente equilibra-
do é patrimônio comum do povo e que a sua proteção
é tarefa do Poder Público e da coletividade, conforme
dispõe o art. 225 da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações. 

Os arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 12.503, de
1997, insista-se, dispõem que as concessionárias de
serviços de abastecimento de água e de geração de
energia elétrica, sejam elas privadas ou integrantes da
administração pública indireta, estão obrigadas a investir
na preservação e proteção ambiental da bacia hidrográ-
fica em que ocorrer a exploração. 
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É óbvio que aquele que lucra com uma atividade
econômica responde pelos riscos e desvantagens dela
decorrentes, inclusive, pelos danos ambientais. O cau-
sador pode ser obrigado pelo Estado a mudar o com-
portamento ou adotar medidas que diminuam o dano.
Ora, o investimento de 0,5% do valor da receita opera-
cional da concessionária na proteção e na revitalização
ambiental encontra respaldo no princípio do poluidor
pagador que também rege o direito ambiental, o que
afasta a alegada intervenção no domínio econômico. 

Acrescento que deve ser entendido por bacia hidro-
gráfica todo o conjunto de nascentes e cursos de água
principal ou secundários, denominados afluentes e suba-
fluentes. 

Bacia hidrográfica - conjunto de terras drenadas
por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. A
ideia de bacia hidrográfica está associada à noção da
existência de nascentes, divisores de águas e caracterís-
ticas dos cursos de água, principais e secundários,
denominados afluentes e subafluentes. 

Uma bacia hidrográfica evidencia a hierarquização
dos rios, ou seja, a organização natural por ordem de
menor volume para os mais caudalosos, que vai das
partes mais altas para as mais baixas. 

As bacias podem ser classificadas, de acordo com
sua importância, como principais (as que abrigam os rios
de maior porte), secundárias e terciárias; segundo sua
localização, como litorâneas ou interiores. (Fonte:
Encilopédia(r) Microsoft(r) Encarta 2001. (c) 1993-2000
Microsoft Corporation). (In www.rededasaguas.org.br.) 

Entende-se por manancial a nascente ou mina de
água, conforme Dicionário Houaiss da língua portugue-
sa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 1.828, a “[...]
mina de água; olho-d’água, nascente, fonte [...]” 

Assim, inexiste dúvida de que o investimento deverá
ser aplicado em todo o conjunto de nascentes e cursos
de água, principal ou secundários, localizados no
Município interessado. 

É claro que, para a aplicação do percentual legal
já mencionado, deverá ser observada a distribuição justa
e equitativa do valor apurado. Isso significa que o
Município que apresentar maior consumo deverá ser
destinatário de recursos maiores, ou seja, a proteção ou
revitalização deverá obedecer à proporcionalidade, de
acordo com a receita obtida em cada um dos Municípios
que fazem parte de toda a bacia hidrográfica. Logo, o
Município que consome mais deverá receber maiores
recursos financeiros, porque sofre maior impacto em
seus aspectos ambientais. 

Assim, é constitucional o investimento, na proteção
e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em
que ocorrer a exploração, a aplicação do equivalente a,
no mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional
do exercício anterior apurada no Município. 

Acrescento que as normas questionadas não ofen-
dem o pacto federativo, justamente por ser concorrente
a competência legislativa. 

Ressalto, ainda, que as referidas normas legais são
estendidas tanto às empresas privadas quanto às inte-
grantes da administração pública indireta no que se re-
fere às obrigações nelas contidas, o que afasta a ale-
gação de ofensa ao princípio isonômico. 

Anoto, também, que inexiste violação ao art. 150,
I, da Constituição da República, na medida em que
determinação de receita não constitui instituição de tributo. 

Logo, é constitucional a lei que institui o programa
estadual de conservação de água e impõe a obrigação
de investimento na proteção e preservação ambiental da
bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, no
equivalente a 0,5% do valor da receita operacional das
concessionárias. 

Com esses fundamentos, rejeito o incidente e
declaro constitucionais os arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº
12.503, de 30.05.1997. 

Transitada em julgado esta decisão, retorne o feito
ao órgão fracionário de origem para que se prossiga o
julgamento da apelação. 

Sem custas. 

DES. AUDEBERT DELAGE - Com o Relator. 

DES. MANUEL SARAMAGO - Sr. Presidente. Dou-
me por suspeito em razão de foro íntimo. 

DESEMBARGADORES PAULO CÉZAR DIAS,
ARMANDO FREIRE, ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO,
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, FRANCISCO
KUPIDLOWSKI, ALBERTO DEODATO NETO, RONEY
OLIVEIRA, HERCULANO RODRIGUES, CARREIRA
MACHADO, JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, MÁRCIA
MILANEZ, ALVIM SOARES, ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL,
EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, WANDER MAROTTA,
e GERALDO AUGUSTO - Com o Relator. 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Acompanho o
em. Relator, com a ressalva de que me reservo o opor-
tuno aprofundamento a respeito da matéria. 

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE -
Com o Relator. 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Com o Relator. 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Trata-se de incidente de inconstitucionalidade suscitado
pela Terceira Câmara Cível deste TJMG nos autos do
recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou procedente o pedido inserto em ação civil pública
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ajuizada pela Associação Verde Gaia de Proteção
Ambiental em face da Copasa, com relação aos arts. 2º
e 5º da Lei Estadual nº 12.503/97. 

A respeito do tema, salienta-se que a Constituição
da República de 1988 dedicou ao meio ambiente o
Capítulo VI do Título III, relativo à ordem social, no qual
foram estabelecidos diversos princípios, sendo que, ao
elevar o meio ambiente ecologicamente equilibrado à
categoria de bem de uso comum do povo, explicitou a
Carta Maior a importância da manutenção do ambiente
para a qualidade de vida do indivíduo, preceituando em
seu art. 225 que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços ter-
ritoriais e seus componentes a serem especialmente protegi-
dos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade [...]. 

Estabeleceu a CF/88, por sua vez, ao dispor acer-
ca da organização político-administrativa do Estado, em
seus arts. 23 e 24, que: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...] 
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas. 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...] 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao con-
sumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, históri-
co, turístico e paisagístico;
[...] 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais sus-
pende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

Já a Constituição do Estado de Minas Gerais dispôs: 

Art. 10. Compete ao Estado:
[...]
V - proteger o meio ambiente;
[...] 
XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência
e, concorrentemente, com a União, sobre:
[...]
f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do ambi-
ente e controle da poluição; 
§ 1º No domínio da legislação concorrente, o Estado
exercerá:
I - competência suplementar;
II - competência plena, quando inexistir lei federal sobre nor-
mas gerais, ficando suspensa a eficácia da lei estadual no
que for contrário a lei federal superveniente. [...]

Dos termos legais transcritos, resta claro que o
Estado tem competência concorrente para legislar sobre
a matéria ambiental contida na Lei Estadual nº
12.503/97. 

Da mesma forma, inexiste dispositivo legal que
determine que competência é privativa do Governador
do Estado, na qualidade de Chefe do Poder Executivo,
estabelecendo o art. 61, inciso XVIII, da CE que a
Assembléia pode legislar sobre todas as matérias de
competência do Estado, dentre elas, a prevista o art. 24
da Constituição da República. 

Dessa feita, inexistente qualquer vício de aspecto
formal na legislação estadual questionada. 

Inexistente, também, vício de cunho material,
porquanto o investimento determinado pela legislação
estadual na proteção e preservação ambiental da bacia
hidrográfica é decorrente do disposto no art. 225 da
Constituição da República, não constituindo, ademais,
instituição de tributo, sendo, na verdade, decorrente de
dever daquele que explora o ambiente, através de ativi-
dade econômica, também preservá-lo. 

Isso posto, adiro ao voto do Des. Relator, para tam-
bém rejeitar o incidente. 

DES. VIEIRA DE BRITO - Com o Relator. 

Súmula - REJEITARAM A ARGUIÇÃO. 

. . .
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Exceção da verdade - Calúnia - Art. 138, Código
Penal - Imputação da prática do crime de lesão

corporal - Prova material - Ausência - Prova
testemunhal - Inconclusa - Absolvição imposta -

Improcedência da ação

Ementa: Exceção da verdade. Calúnia. Alegações não
comprovadas de forma inconteste. Dúvida acerca da
veracidade dos fatos. Improcedência. 

- Não tendo o excipiente (querelado) comprovado de
forma induvidosa a veracidade de suas alegações,
incabível se mostra a procedência da exceção da ver-
dade e, por consequência, sua absolvição prematura por
atipicidade do fato.

EEXXCCEEÇÇÃÃOO DDAA VVEERRDDAADDEE NN°° 11..00000000..0088..447766444433-00//000000
- CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - EExxcciippiieennttee:: MMaarriiaa RRoossaa
FFeerrrreeiirraa GGoonnççaallvveess - EExxcceeppttoo:: CCéélliioo ddee CCáássssiioo MMoorreeiirraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLEEXXAANNDDRREE VVIICCTTOORR DDEE CCAARRVVAALLHHOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM JULGAR IMPROCEDENTE.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2010. - Alexandre
Victor de Carvalho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo excepto, a Dr.ª Lílian
Miranda Santos.

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - 1 -
Relatório. 

Trata-se de exceção da verdade oposta por Maria
Rosa Ferreira Gonçalves na ação penal em que, na figu-
ra de querelada, responde pela prática dos crimes de
calúnia e difamação em face do Deputado Estadual
Célio de Cássio Moreira.

A presente exceção foi admitida parcialmente, ou
seja, apenas em relação ao crime de calúnia - art. 138
do CP (f. 07).

Intimado, o excepto apresentou contestação e rol
de testemunhas (f. 08 e 10/13).

Aportando o feito neste Tribunal, por delegação
deste Relator a colheita de prova se deu em primeiro
grau, especificamente no foro desta Capital (f. 69/69-v.).

As testemunhas foram ouvidas às f. 94, 155 e
198/204.

Instada a se manifestar no feito, a PGJ opinou pela
improcedência da exceção da verdade.

É o relatório.
2 - Mérito.
Antes de analisar o mérito propriamente dito da

exceção, para melhor visualização dos fatos, desses faço
um breve relato.

Em 9 de março de 2007, o Deputado Célio de
Cássio Moreira, ora excepto, ingressou em juízo com
uma queixa-crime em que imputa à Maria Rosa Ferreira
Gonçalves, ora excipente, a prática de calúnia e
difamação em seu desfavor. Alega o querelante que,
após tumultuada audiência pública realizada em seu
gabinete, a querelada, uma das pessoas ali presentes,
acionou a Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência
em que o acusa de tê-la agredido com tapas e
empurrões.

Afirma o querelante que a querelada, não satisfei-
ta, expôs na entrada da Assembléia Legislativa duas
faixas fazendo referência às falsas agressões e, ainda,
enviou e-mails imputando-lhe a prática de crime (lesão
corporal) para várias instituições, entre elas a Renovação
Carismática Católica de Belo Horizonte, da qual faz
parte o Deputado.

Assim, busca a excipiente, com a presente exceção,
o reconhecimento da veracidade dos fatos por ela
atribuídos ao Deputado Célio de Cássio Moreira, ou
seja, as agressões.

Ocorre que, após atenta análise das provas cola-
cionadas, entendo que razão não lhe assiste. Vejamos.

Ao longo desse procedimento incidental, oito teste-
munhas foram ouvidas, quatro arroladas pelo excepto e
quatro pela excipiente. De todas essas, duas confir-
maram as agressões. A saber:

[...] a depoente, como membro da Comissão de Usuários de
Transporte, esteve juntamente com a excipiente, Éden e
Norberto, no gabinete do Excepto [...] Maria Rosa esperou
mais um tempo e pediu licença novamente, tendo o deputa-
do de novo dito que agora teria que ficar, colocando Maria
Rosa para sentar, isso quase avançando do outro lado da
mesa, onde ela estava; ela se levantou e disse que não
poderia ficar, tendo ele dito, bravo, nervoso, para tirarem
essa mulher dali, apertando o braço, ou melhor, empurran-
do Maria Rosa para que ela saísse e chamado a segurança;
ele disse ainda que agora não iria fazer ‘p’ nenhuma para a
audiência; os seguranças chegaram e nem puderam fazer
nada, pois era ele quem estava empurrando Maria Rosa,
sendo que os assessores chegaram também e ficaram falan-
do ‘que isso, Célio’, ‘para com isso’; mas ele foi empurran-
do assim mesmo, pelo corredor afora até a saída, inclusive
com o joelho, dando um safanão nela; só à noite que foram
atendidos no IML [...] confirma que Maria Rosa fez exame de
corpo de delito e a depoente estava junto [...] - Terezinha, em
juízo, f. 197/198.

[...] foi ao gabinete do deputado Célio na data do fato jun-
tamente com Rosa, Terezinha e Éden [...] acabou que o de-
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putado e Rosa se desentenderam [...] no entender do
depoente os dois estavam errados, mas ele mais errado que
ela, pois é uma pessoa estudada e não deveria ter praticado
o que praticou; ele se levantou do banco e partiu para
agressão; quando ele se levantou o depoente também se
levantou e pediu para Maria Rosa sair, isso com ela na sua
frente; aí o deputado foi e rodeou e pegou Maria Rosa pelos
braços, saindo e dando supetão nela, de joelho, na barriga
dela, empurrando ela e a retirando para fora; dentro desse
drama o deputado acionou a segurança, sendo que a segu-
rança chegou e ficou de braços cruzados, olhando o rosto
dele, por terem visto que o agressor era o próprio deputado,
e não os membros da comissão [...] (Norberto Paulo, em
juízo, f. 199).

Outras três disseram ter presenciado o tumulto,
mas afirmaram que não houve qualquer tipo de
agressão por parte do Deputado.

[...] estava sentado na recepção, aguardando para ser aten-
dido com hora marcada, pelo deputado; [...] no corredor da
Assembléia, na recepção, a excipiente agrediu verbalmente
o deputado e tentou enfiar o guarda-chuva no rosto dele,
xingando e fazendo escândalo; foi o próprio depoente quem
tirou o guarda-chuva dela [...] chegou a escutar as dis-
cussões [...] ela saiu do gabinete por livre e espontânea von-
tade, sendo que de forma alguma o deputado encostava
nela no momento [...] não viu de forma alguma agressões
física ou qualquer contato físico e Maria Rosa com deputa-
do; ela apenas tentou atingi-lo com o guarda-chuva que foi
retirado dela pelo depoente [...] (Ildeu, em juízo, f. 203).

[...] três pessoas, acompanhando a excepiente, estiveram no
gabinete na data dos fatos, onde estava o declarante, sendo
que as divisórias de gabinete são de vidro [...] quando viu o
deputado estava com a mão no ombro da excipiente, sendo
que ela segurava um guarda-chuva na direção dele, sendo
que os dois gritavam, em clima de exaltação, ele pedindo a
ela que saísse e ela xingando-o [...] quando ele conseguiu
colocá-la para fora do gabinete, fechou a porta [...] em
momento algum houve agressão física pelo deputado, sendo
que eles estavam exaltados [...] o deputado colocava a mão
no ombro da excipiente, empurrando-a, sem agredir, em
direção a porta, e ela com o guarda-chuva tentava acertá-la
[...] (Wellington, em juízo, f. 203.)

[...] que trabalha na Assembléia Legislativa no Gabinete do
Deputado Célio de Cássio Moreira, que estava no gabinete
quando outras três pessoas ficaram conversando como
Deputado; que o depoente não presenciou a conversa, pois
estava na sala ao lado; que não presenciou o Deputado
Célio agredir Rosa; que ‘houve um aumento nas vozes, as
pessoas ficaram exaltadas e eu fui até lá, a Sra. Rosa estava
falando alto’; que presenciou Célio de Cássio Moreira pedir
a Maria Rosa que se retirasse do Gabinete; que ‘ela insistia
falando que tinha que ser atendida’; [...] que frente à situa-
ção ele pediu que ela se retirasse de forma normal; que não
viu qualquer hematoma em Maria Rosa quando esta saiu do
gabinete [...] que não tomou conhecimento de ter Célio
ofendido a integridade física de Maria Rosa [...] que em
hipótese alguma Maria Rosa tentou sair do gabinete sendo
impedida pelo Deputado [...] (Valdecir, em juízo, f. 154).

Janice, secretária do gabinete, não só negou as
agressões por parte do Deputado, como afirmou que
este é que foi vítima de agressões. Vejamos.

[...] que, desde o momento em que entraram no gabinete, a
depoente pôde perceber que Maria Rosa encontrava-se
alterada e nervosa [...] que Maria Rosa então foi atrás do
deputado batendo e socando ele nas costas até a recepção
[...] que ela pegou um guarda-chuva de office boy e
começou a sentar no deputado; que nesse momento os
seguranças a retiraram de lá [...] (Janice, em juízo, f. 94/96).

Sandra disse que não presenciou as agressões,
mas, quando chegou ao local, excepto e excipiente
estavam atracados, não podendo afirmar, entretanto,
quem iniciou a confusão. A saber.

[...] na data dos fatos estava indicando uma pessoa para o
gabinete quando ouviu uma ‘gritaiada para me larga’, sendo
que as vozes eram de ambas as partes; que, quando chegou
próxima, viu duas pessoas agarradas, sendo uma delas a
excipiente, presente neste ato e a outra o deputado Célio
Moreira, tendo a depoente separado ambos empurrando ele
e tirando ela para fora [...] separou os dois e quando chegou
ali eles já estavam agarrados, não tendo presenciado o que
aconteceu antes [...] (Sandra, em juízo, f. 201).

A última testemunha (Márcia) não pôde desatar o
nó que se formou, pois, segundo a própria, “não estava
presente no momento dos fatos” (f. 202).

Por fim, registro que nenhuma comprovação mate-
rial das lesões eventualmente sofridas foi juntada ao feito.

Assim, diante do que foi angariado, forçoso é reco-
nhecer que a dúvida acerca do que ocorreu no dia dos
fatos permanece. As testemunhas ligadas diretamente ao
Deputado, assessores e secretária, negaram a existência
das agressões; por outro lado, as testemunhas ligadas à
Maria Rosa, seus companheiros de reivindicações, foram
categóricos em narrar a exaltação do Deputado e,
ainda, as agressões por ele proferidas.

Devo consignar que, para Cezar Roberto
Bitencourt,

a exceção da verdade significa a possibilidade que tem o
sujeito ativo de poder provar a veracidade do fato imputado
(art. 138, § 3º, do CP), através de procedimento especial
(art. 523 do CPP). (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de
direito penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. II, p. 342.)

Assim, não tendo o excipiente comprovado de
forma induvidosa a veracidade de suas alegações,
incabível se mostra a procedência da presente exceção
e, por consequência, sua absolvição prematura por atipi-
cidade do fato.

Nessa linha, já se manifestou esta Corte. A saber:

Crimes de difamação e injúria. Exceção da verdade.
Cabimento quanto ao delito de difamação. Vítima promotor
de justiça. Alegações não cabalmente provadas.
Improcedência. - No caso de injúria não cabe a exceção da
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verdade, mesmo sendo a vítima funcionário público, e, no de
difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é
relativa ao exercício de suas funções, cabe a exceptio veri-
tatis, desde que ela esteja intimamente conexa à questão
penal que motivou a propositura da demanda penal. -
Quem levanta exceção da verdade tem o dever processual
de provar o fato material alegado, devendo ser julgado
improcedente o pedido desprovido de provas cabais da ver-
dade (TJMG, Rel. Des. José Antonino Baía Borges, Processo
nº 1.0000.06.444436-7/000, publicação em 16. 01.
2009).

É de ressaltar, por fim, que a exceção da verdade
não esgota todas as possibilidades de defesa que o acu-
sado tem, inclusive de discutir a caracterização ou não
do elemento normativo “falsidade”, contido no tipo legal
do art. 138. Trata-se, sim, de um procedimento específi-
co, previsto no Código de Processo Penal, mas que não
encerra, em absoluto, a substância do valor defesa que,
insista-se, é ampla por determinação constitucional.

3 - Conclusão.
Pelo exposto, julgo improcedente a exceção da

verdade.
É como voto.

DESEMBARGADORES ALBERTO DEODATO NETO,
RONEY OLIVEIRA, ALMEIDA MELO, JOSÉ ANTONINO
BAÍA BORGES, EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS,
WANDER MAROTTA, GERALDO AUGUSTO, CAETANO
LEVI LOPES, AUDEBERT DELAGE, BELIZÁRIO DE LACERDA,
PAULO CÉZAR DIAS, ANTÔNIO ARMANDO DOS
ANJOS, EDGARD PENNA AMORIM, MOREIRA DINIZ,
DÁRCIO LOPARDI MENDES, VALDEZ LEITE MACHADO,
MARIA CELESTE PORTO, SELMA MARQUES e LUCAS
PEREIRA - De acordo.

Súmula - JULGARAM IMPROCEDENTE.

. . .

AAÇÇÃÃOO DDIIRREETTAA DDEE IINNCCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIDDAADDEE NN°°
11..00000000..0099..449999550099-99//000000 - CCoommaarrccaa ddee IIttaammaarraannddiibbaa
- RReeqquueerreennttee:: MMuunniiccííppiioo ddee IIttaammaarraannddiibbaa - RReeqquueerriiddoo::
CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee IIttaammaarraannddiibbaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
AANNTTÔÔNNIIOO CCAARRLLOOSS CCRRUUVVIINNEELL 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2010. - Antônio
Carlos Cruvinel - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Cuida a
espécie de ação direta de inconstitucionalidade propos-
ta pelo Município de Itamarandiba, através de seu
Prefeito Municipal, Sr. Gelte Antônio Costa, em face do
art. 35, IX, da Lei Orgânica do Município, dizendo que
este dispositivo legal malfere o art. 173 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, por violação ao princípio da
independência dos Poderes. 

Requer a procedência da ação, “[...] declarando-se
a inconstitucionalidade da expressão ‘operação ou acor-
do externo de qualquer natureza, de interesse do municí-
pio’ [...]”. 

Dispõe o art. 35, IX, da Lei Orgânica do Município
de Itamarandiba que: 

Art. 35 - Compete privativamente à Câmara Municipal
exercer as seguintes atribuições, dentre outras: 
[...] 
IX - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acor-
do externo de qualquer natureza, de interesse do município. 

Referido dispositivo não se apresenta inconstitu-
cional, visto que, observado in casu o princípio da
simetria.

Referido princípio estabelece que o ente da
Federação deve organizar-se de forma harmônica e
compatível ao texto constitucional, reproduzindo, se
necessário, os princípios e diretrizes trazidas na Lei Maior,
em razão de sua supremacia e superioridade
hierárquica. 

O princípio da simetria é um norteador dos entes
federados na elaboração de suas Cartas ou Leis
Orgânicas, deste modo, as mesmas limitações impostas
à União devem ser estabelecidas aos Estados e
Municípios. 

Com efeito, dispõe o art. 52, V, da Constituição
Federal que: 
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Ação direta de inconstitucionalidade - Art. 35, IX,
da Lei Orgânica do Município de Itamarandiba -

Exigência de autorização para realização de
empréstimo, operação ou acordo externo de

qualquer natureza - Princípio da independência
dos Poderes - Violação - Não ocorrência -

Princípio da simetria - Art. 52, V, da Constituição
Federal - Improcedência da ação

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 35, IX,
da Lei Orgânica Municipal. Exigência de autorização le-
gislativa para realização de operações externas de natureza
financeira. Princípio da simetria. Constitucionalidade. 

Improcedência do pedido que se impõe. 



Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
[...] 
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios. 

Pelo que se vê, a partir do mandamento inserto no
art. 52, V, da Constituição Federal, elaborou-se o art.
35, IX, da Lei Orgânica Municipal. 

Ressalta-se, ao final, que a norma atacada dispõe
sobre empréstimos, operação ou acordo externo do
Município, tratando especificamente de relação externa
municipal, não devendo ser confundida com a exigência
inconstitucional de autorização legislativa para a realiza-
ção de contratos, bem como de consórcios e convênios,
cuja matéria já se encontra sumulada. 

Com essas razões, julga-se improcedente o pedido
contido na inicial. 

Custas, ex lege. 

DESEMBARGADORES EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS,
WANDER MAROTTA, GERALDO AUGUSTO, CAETANO
LEVI LOPES, AUDEBERT DELAGE, MANUEL SARAMAGO,
PAULO CÉZAR DIAS, ARMANDO FREIRE, ALEXANDRE
VICTOR DE CARVALHO, ANTÔNIO ARMANDO DOS
ANJOS, FRANCISCO KUPIDLOWSKI, ALBERTO
DEODATO NETO, RONEY OLIVEIRA, HERCULANO
RODRIGUES, CARREIRA MACHADO, JOSÉ ANTONINO
BAÍA BORGES, MÁRCIA MILANEZ, ALVIM SOARES,
EDGARD PENNA AMORIM, VANESSA VERDOLIM 
HUDSON ANDRADE e DÁRCIO LOPARDI MENDES - De
acordo. 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Acompanho o eminente Desembargador Relator para
julgar improcedente a representação, que objetivou a
declaração de inconstitucionalidade do art. 35, IX, da Lei
Orgânica do Município de Itamarandiba, segundo o
qual “compete privativamente à Câmara Municipal
exercer as seguintes atribuições, dentre outras: autorizar
a realização de empréstimo, operação ou acordo exter-
no de qualquer natureza, de interesse do município”,
uma vez que o dispositivo em análise se encontra em
consonância com o art. 52, V, da Constituição da
República, organizando-se o ente municipal de acordo
com o texto constitucional, tendo em vista o princípio da
simetria. 

Nesse sentido, ponderou a d. Procuradoria-Geral
de Justiça, com propriedade: 

A matéria resolve-se, então, pelo princípio da simetria, de tal
modo que não restam dúvidas de que a contratação de
empréstimo, operação ou acordo externo, de qualquer
natureza, do interesse do Município, também dependerão de
autorização legislativa, observada a legislação federal. 
Com efeito, esse princípio de relevante importância em
nossa federação, estabelece que os entes federativos devem

organizar-se de forma harmônica e compatível com o texto
constitucional, reproduzindo os princípios e diretrizes trazidos
pela Lei Maior, em razão de sua supremacia e superioridade
hierárquica. 
Dessarte, o princípio da simetria é um norteador dos entes
federados na elaboração de suas Cartas ou Leis Orgânicas.
[...] 
De se ver, ainda, que o inciso IX do art. 35 da Lei Orgânica
do Município de Itamarandiba não se confunde com a de
fato inconstitucional exigência de autorização legislativa
para a realização de contratos, bem como de consórcios e
de convênios cuja matéria já se encontra sumulada. É que o
dispositivo fustigado cuida de atos de administração extra-
ordinária que, como bem esposado pelo insigne administra-
tivista, dependem de prévia autorização do Legislativo. 
De tal sorte, a norma ora impugnada não gera embaraços
inconstitucionais à governabilidade do Município de
Itamarandiba, porquanto encontra-se em consonância com
a Constituição da República (f. 68/70). 

Com essas considerações, acompanho o Relator. 

DES. VIEIRA DE BRITO - De acordo. 

Súmula - JULGARAM IMPROCEDENTE. 

. . .
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Ação direta de inconstitucionalidade - Poder
Legislativo - Criação de lei - Vício de iniciativa -

Matéria de competência exclusiva do Poder
Executivo - Indevida ingerência - Criação de

despesas - Impacto financeiro - Eficácia suspen-
sa - Procedência da ação

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de ini-
ciativa do Legislativo que cria a obrigação ao executivo
de realizar exame oftalmológico gratuito a alunos da
rede pública, a custear tratamento especializado e a
deslocar pessoal para tanto. Inconstitucionalidade. 

- Evidencia-se inconstitucionalidade na Lei Municipal nº
4.389, de 22 de junho de 2009, que criou o programa
“Olho Ativo” junto ao Município de Itaúna-MG, por vício
de forma ligado à iniciativa. 

- Configura ingerência indevida do Legislativo na com-
petência exclusiva do Executivo municipal, quando se
cria para este obrigação de realizar exame oftalmológi-
co gratuito em todos os alunos matriculados na rede
pública e de custear tratamento especializado, além de
outros gastos necessários à sua implementação, com o
deslocamento de pessoal, materiais e equipamentos, o
que importa em evidente impacto financeiro e na estru-
tura administrativa de pessoal do Poder Executivo. 
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AAÇÇÃÃOO DDIIRREETTAA DDEE IINNCCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIDDAADDEE NN°°
11..00000000..0099..550033118899-44//000000 - CCoommaarrccaa ddee IIttaaúúnnaa -
RReeqquueerreennttee:: PPrreeffeeiittoo MMuunniicciippaall ddee IIttaaúúnnaa - RReeqquueerriiddaa::
CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee IIttaaúúnnaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. GGEERRAALLDDOO
AAUUGGUUSSTTOO

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2010. - Geraldo
Augusto - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. GERALDO AUGUSTO - O Senhor Prefeito
Municipal de Itaúna, no uso de suas faculdades legais,
submete a esta Corte Superior o exame da constitu-
cionalidade da Lei Municipal nº 4.389, de 22 de junho
de 2009, especificamente no que concerne à iniciativa
para sua elaboração, por violar princípios contidos na
Constituição Mineira e, especialmente, o disposto nos
arts. 68, inciso I; 90, incisos V e XIV; 165, § 1º; 170,
caput, incisos III e VI e parágrafo único; 173, caput e §
1º; 176; e 177, § 3º. 

Em síntese, aduz o requerente que a referida dis-
posição legal viola os princípios da simetria, o da inde-
pendência e harmonia entre os Poderes, já que são de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo as leis que
disponham sobre organização administrativa, serviços
públicos e matéria orçamentária. 

Anota o requerente que, no caso em questão, a
competência privativa do Prefeito restou subvertida ao
ser criada para o Poder Executivo local a obrigação de
realizar exame oftalmológico gratuito, no início do ano
escolar, em todos os alunos matriculados na rede públi-
ca de ensino municipal e de custear tratamento especia-
lizado através da Secretaria de Saúde. 

Acrescenta o requerente que a Lei Municipal nº
4.389/2009, ao acarretar gastos para o Município de
Itaúna, interfere em sua autonomia administrativa e orça-
mentária, viola o princípio da separação dos Poderes,
cria despesa sem estimativa do impacto orçamentário-
financeiro e compromete outras políticas públicas. 

Pediu fosse suspensa, cautelarmente, a referida lei
e juntou documentos. 

Por vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos
para a concessão da liminar, especialmente o perigo de
dano à gestão/administração, com fundamento no art.
280 do RITJMG, acolhi o pedido liminar para suspender,
provisoriamente, até decisão final desta ADIN, a eficácia

da Lei Municipal nº 4.389, de 22 de junho de 2009, que
criou o programa “Olho Ativo” junto ao Município de
Itaúna-MG. 

Também por força do Regimento Interno deste
Tribunal, submeti tal decisão à Corte Superior, que a ra-
tificou, à unanimidade, conforme a sessão do dia
26.08.2009. 

Citada a Câmara Municipal de Itaúna-MG, veio a
resposta no prazo legal (f.88/92), com pretensão, em
resumo, de que seja restabelecida a Lei Constitucional. 

A douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer
de f. 105/121opinando pela improcedência do pedido. 

É o relatório, passo a decidir. 
A legislação questionada, Lei nº 4.389, de 22 de

junho de 2009, autoriza o Executivo Municipal, a
implantar o Programa “Olho Ativo” para a realização de
exames de vista gratuitos em alunos da rede pública
Municipal de ensino, no início do ano escolar. 

Para tanto, prevê que o Município deverá disponi-
bilizar equipe de servidores lotados na Secretaria de
Saúde e, bem assim, o encaminhamento de casos que
requeiram maiores cuidados de tratamento através da
Secretaria de Saúde, após a sua regulamentação. 

De plano, já se percebe ingerência indevida em
assuntos cuja competência a Constituição Estadual reser-
va ao Chefe do Poder Executivo, na medida em que têm
impacto direto tanto na questão da organização dos
serviços de saúde quanto no orçamento do Município. 

Com efeito, evidencia-se interferência do Poder
Legislativo nos assuntos reservados ao Executivo, sujeitos
à disponibilidade financeiro-orçamentária, além de sua
análise criteriosa de conveniência e oportunidade com
mira no interesse e finalidade públicos que envolvem tais
decisões. 

É que a iniciativa, no caso, compete ao Chefe do
Executivo, porquanto a matéria elencada implica, direta
ou indiretamente, sempre, aumento de despesa para o
erário municipal, com movimentação de pessoal e estru-
turação da máquina para a prestação do serviço criado
e, cuja decisão sobre conveniência e oportunidade
somente cabe ao Executivo. 

Com efeito, a criação da obrigação de desloca-
mento de pessoal especializado (médicos oftalmologis-
tas), equipamentos para a realização de exames, fora
dos locais já atendidos pela Secretaria Municipal de
Saúde, causa, certamente, aumento de despesas para a
Administração Pública municipal, cuja avaliação pelo
Gestor Público não deve ser dispensada, a fim de não
prejudicar a efetivação de outros eventuais programas
em desenvolvimento e, ademais, para que não seja
causa de desequilíbrio nas contas públicas. 

Não fosse por isso, ainda que louvável a intenção
do legislador local, em se tratando de normatização que
é afeta também ao Sistema Único de Saúde Municipal,
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tem-se que devem se encontrar em consonância com
normas de outras esferas hierárquicas, desde que se
traduz em bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável e
mediante ações integradas do Poder Público, na sua
generalidade (União, Estados e Municípios). 

Evidenciado, pois, na legislação impugnada, vício
formal ligado à iniciativa parlamentar a configurar inde-
vida ingerência do Legislativo na competência exclusiva
do Executivo municipal com evidente impacto financeiro
e na estrutura administrativa de pessoal do Poder
Executivo, não há como mantê-la no mundo jurídico. 

Com tais razões, julga-se procedente a ação, con-
firmando-se a liminar antes deferida, para suspender,
definitivamente, a eficácia da Lei Municipal nº 4.389, de
22 de junho de 2009, que criou o programa “Olho
Ativo” junto ao Município de Itaúna-MG. 

DES. CAETANO LEVI LOPES - O requerente aforou
a presente ação direta de inconstitucionalidade contra a
requerida. O objetivo é a declaração de invalidade da
Lei municipal nº 4.389, de 22.06.2009, de Itaúna, que
dispõe sobre a criação do programa “Olho Ativo” para
realização de exames de vista de alunos da rede pública
municipal de ensino. Asseverou que a edição da referida
norma vulnerou os arts. 68, I; 90, V e XIV; 165, §1º;
170, caput, III, VI e parágrafo único; 173, caput e § 1º;
176 e 177, § 3º, todos da Constituição do Estado de
Minas Gerais. 

A priori, anoto que a lei local impugnada tem o
seguinte teor: 

Lei Municipal nº 4.389, de 22.06.2009: 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a implantar o
Programa “Olho Ativo” com o objetivo de garantir aos
alunos da rede pública municipal de ensino exame de vista
gratuito, no início do ano escolar. 
§ 1º A Administração Municipal disponibilizará, até na
primeira quinzena do mês de abril de cada ano, a equipe de
servidores lotados na Secretaria de Saúde com especializa-
ção na área de oftalmologia do município, para atender ao
programa referido no caput deste artigo. 
§ 2º No primeiro ano de vigência da presente lei, após sua
regulamentação, a disponibilização de servidores referida no
parágrafo anterior se dará de imediato. 
Art. 2º Os exames de vista devem ser realizados em todos os
alunos matriculados na rede pública de ensino municipal,
verificadas as seguintes faixas etárias: 
I - 0 a 3 anos - creches, 
II - 4 a 5 anos - ensino infantil e 
III - 6 a 15 anos - ensino fundamental. 
Art. 3º. (Vetado) 
Art. 4º As crianças e adolescentes que, após passarem pelos
exames iniciais, necessitarem de maiores cuidados em razão
de problemas visuais agravados, serão encaminhados para
tratamento especializado através da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal. 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei, cor-
rerão, no presente exercício, nas dotações abaixo discrimi-
nadas, e nas dotações vigentes dos próximos exercícios: 

I - 1236100112.164000 - 3.3.90.32.00.000 
II - 1236500062.162000 - 3.3.90.32.00.000 
Parágrafo único. Poderá o Município buscar parcerias para
execução do programa criado por esta lei, com institutos,
empresas, clubes de serviços e outras entidades que atuam
neste segmento, ou que queiram ser parceiros do programa
ora criado. 
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Feito o reparo, cumpre perquirir se existe vício de
iniciativa alegado. 

Sabe-se que o art. 90, V e XIV, da Constituição do
Estado de Minas Gerais dispõem ser da competência pri-
vativa do Chefe do Poder Executivo iniciar o processo
legislativo sobre a organização e a atividade do referido
Poder Executivo. 

É patente que a hipótese trata de matéria sobre
funcionamento da Administração Pública. Assim, é
matéria que se insere, por efeito de sua natureza e em
razão do princípio da simetria, na esfera de exclusiva ini-
ciativa do Chefe do Executivo local. Logo, é claro o vício
formal de iniciativa, com ingerência de um Poder em
outro. 

Por outro lado, sabe-se que os arts. 68, I, e 161,
II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, vedam a
realização de despesa ou assunção de obrigação direta
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

Há, portanto, nítido impacto financeiro com
aumento de despesa para o Executivo e, apesar de haver
indicação da fonte de receita no art. 5º da lei local 
(f. 25-TJ), inexiste comprovação efetiva de sua provisão. 

Assim, é patente a violação aos mencionados arts.
68, I, 90, V e VI e 161, II, da Constituição do Estado de
Minas Gerais e ao art. 5º, caput, da Constituição da
República. 

Com esses fundamentos, acompanho o eminente
Relator e julgo procedente a pretensão inicial para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
4.389, de 22.06.2009, de Itaúna. 

DESEMBARGADORES AUDEBERT DELAGE,
BELIZÁRIO DE LACERDA, PAULO CÉZAR DIAS, ALEXANDRE
VICTOR DE CARVALHO, ANTÔNIO ARMANDO DOS
ANJOS, ALBERTO DEODATO NETO, RONEY OLIVEIRA,
HERCULANO RODRIGUES, CARREIRA MACHADO,
ALMEIDA MELO, JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES,
MÁRCIA MILANEZ, ALVIM SOARES, EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS, WANDER MAROTTA, MOREIRA
DINIZ, DÁRCIO LOPARDI MENDES, VALDEZ LEITE
MACHADO, MARIA CELESTE PORTO, SELMA MARQUES e
LUCAS PEREIRA - De acordo. 

Súmula - JULGADA PROCEDENTE. 

. . .
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Cadeia pública - Interdição - Liminar concedida
em 1º grau - Suspensão de sua execução pelo

TJMG - Responsabilidade prisional - Incumbência
do Poder Executivo - Respeito à discriciona-

riedade administrativa - Transferência de presos -
Obrigação materialmente impossível -

Inexistência de vagas em outras cadeias - Lesão
à ordem, à economia, à segurança pública e ao

bem-estar da coletividade - Possibilidade -
Agravo não provido

Ementa: Suspensão de execução de liminar. Agravo
Regimental. Manutenção da decisão. Ação civil pública.
Interdição de cadeia pública e transferência de presos.
Recurso desprovido. 

- Segundo a orientação da Corte Superior do Tribunal de
Justiça, não é viável o deferimento de liminar, cujo obje-
to é a interdição de cadeia pública e a transferência de
presos, em razão da possibilidade de lesão grave à
ordem, à economia e à segurança públicas. 

- Recurso não provido.

AAGGRRAAVVOO NN°° 11..00000000..0099..551133446611-55//000011 - CCoommaarrccaa ddee
PPaarraaiissóóppoolliiss - AAggrraavvaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLMMEEIIDDAA MMEELLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2010. - Almeida
Melo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALMEIDA MELO - Conheço do recurso,
porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
apresentou este agravo regimental contra a decisão de
f. 83/88-TJ, que foi proferida pelo em. Desembargador
Sérgio Antônio de Resende, para suspender, em definiti-
vo, a execução da liminar concedida nos autos da Ação
Civil Pública nº 0473.09.020.864-5 (interdição de
cadeia pública).

Sustenta o recorrente que a decisão impugnada
deve ser reformada, tendo em vista que a cadeia públi-

ca da Comarca de Paraisópolis se encontra em péssimas
condições de uso, motivo pelo qual existe risco à segu-
rança dos presos e da comunidade da região (f. 95/100-TJ).

A decisão foi mantida às f. 102/104-TJ.
Extrai-se das peças que instruem estes autos que o

Juiz de Direito da Comarca de Paraisópolis, em ação civil
pública, deferiu pedido de liminar para interditar a
cadeia pública da região e impor ao Estado de Minas
Gerais a transferência dos presos que lá se encontram.

Todavia, a Corte Superior deste Tribunal de Justiça,
em casos da espécie, tem decidido que o deferimento de
medida liminar não se tem mostrado viável, em razão da
possibilidade de ocorrência de lesão à ordem, à econo-
mia e à segurança públicas e ao bem-estar da coletivi-
dade.

Conforme salientou o em. Presidente do Tribunal
de Justiça, 

não há como negar a ocorrência do denominado ‘efeito
multiplicador’, tendo em vista as numerosas ações onde
deferidas liminares com comandos idênticos ou similares aos
da decisão ora hostilizada, bem assim a existência de pedi-
dos de suspensão das liminares nelas concedidas, que têm
aportado na Presidência desta Casa com a finalidade de evi-
tar lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Sob
esse enfoque, afigura-se claro que a repetição de decisões
do mesmo gênero traz comprometimento às finanças públi-
cas e tendem a inviabilizar a gestão do sistema prisional.

Sobre o tema, é a orientação dos seguintes julgados:

Administrativo. Processual. Ação civil pública. Antecipação
de tutela. Suspensão. Grave lesão à ordem e à segurança
públicas. - Caracterizando-se, no caso concreto, a situação
prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/92, deve ser mantida
decisão do Presidente do Tribunal que suspende antecipação
de tutela concedida em ação civil pública em face do mani-
festo interesse público na higidez, ainda que precária, do sis-
tema prisional e para evitar grave lesão à ordem e à segu-
rança públicas. Agravo improvido. (Agravo Regimental nº
1.0000.05.431.601-3/001, Rel. Des. Cláudio Costa, DJ de
24.05.2006.)

Ação civil pública. Suspensão de medida liminar.
Transferência de presos. Interesse público prevalente.
Recurso improvido. - Presente o grave risco de lesão à ordem
e à segurança públicas, deve ser mantida a suspensão da
medida liminar concedida em sede de ação civil pública.
(Agravo Regimental nº 1.0000.08.472.785-8/001, Rel.
Des. Carreira Machado, DJ de 14.01.2009.)

Agravo regimental. Suspensão de liminar. Ação civil pública.
Transferência de presos. Interesse público. Recurso não
provido. (Agravo Regimental nº 1.0000.09.505.508-3/001,
Rel. Des. Brandão Teixeira, DJ de 25.11.2009.)

A responsabilidade prisional deve ser mantida com
o Poder Executivo, e será temerário que o Poder
Judiciário o obrigue ao ideal.
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Logo, considero que o Presidente do Tribunal de
Justiça agiu bem em preservar a autoridade do Tribunal
e em confiar que o Governo, além de ampliar as vagas,
que depende de tempo e de investimento, estará atento
para distribuir os presidiários da forma que seja mais
cômoda e compatível com as limitações existentes.

Nego provimento ao agravo.

DESEMBARGADORES EDIVALDO GEORGE DOS
SANTOS, GERALDO AUGUSTO, NEPOMUCENO SILVA,
MANUEL SARAMAGO, BELIZÁRIO DE LACERDA,
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, FRANCISCO
KUPIDLOWSKI, ALBERTO DEODATO NETO, RONEY
OLIVEIRA, JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, SILAS
VIEIRA, VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE,
ARMANDO FREIRE - De acordo.

DÁRCIO LOPARDI MENDES - Assim como o em.
Desembargador Relator, entendo que, no presente caso,
o recurso deve ser desprovido. Todavia, peço vênia para,
tão somente, acrescer as seguintes razões.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
interpôs agravo regimental contra a decisão proferida
pelo em. Desembargador Sérgio Antônio de Resende, à
época Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, que
deferiu o pedido estatal para suspender a execução da
antecipação de tutela concedida nos autos da ação civil
pública que tinha como objeto a expedição de ordem
para interdição de estabelecimento prisional, bem como
a condenação do Estado de Minas Gerais à obrigação
de fazer consistente a transferência de presos.

Pois bem.
A princípio, insta salientar que o controle da lega-

lidade da atividade administrativa deve se ater ao exame
da legalidade e da legitimidade, ou seja, o Poder
Judiciário não pode dizer sobre o mérito administrativo.

A respeito do tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(in Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Editora Atlas
S.A, p. 227) dispõe da seguinte maneira:

A distinção entre atos discricionários e atos vinculados tem
importância fundamental no que diz respeito ao controle que
o Poder Judiciário sobre eles exerce.
Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois,
sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao
Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformi-
dade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reco-
nhecer que essa conformidade inexistiu.
Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível, mas terá que respeitar a discricionariedade admi-
nistrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discriciona-
riedade um poder delimitado previamente pelo legislador;
este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um
espaço de livre decisão da Administração Pública, legitiman-
do previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí
por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço

reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário,
estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a
opção legítima feita pela autoridade competente com base
em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor
do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concre-
to.

In casu, a suspensão da liminar em relação à inter-
dição do estabelecimento prisional, bem como à trans-
ferência dos presos, merece ser confirmada, já que nela
se identifica o risco de lesão grave à ordem, à economia
e à segurança pública.

Isso porque, conforme o já ressaltado pelo em.
Des. Sérgio Antônio de Resende, à época Presidente
deste eg. Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão
da execução de decisões judiciais que imponham
providências que interfiram na gestão do sistema
carcerário do Estado de Minas Gerais, pois que o
mesmo vem envidando esforços no sentido da ampli-
ação e construção de novos estabelecimentos prisionais,
fazendo-o, contudo, no limite de seu orçamento.

Portanto, tenho que o Poder Judiciário não pode
determinar a interdição do estabelecimento prisional,
bem como determinar a transferência dos presos em vir-
tude de determinadas situações, como, por exemplo, a
relatada na decisão proferida no procedimento de
Suspensão de Antecipação de Tutela de nº
1.0000.09.513461-5/000, interposto pelo Estado de
Minas Gerais em face do Presidente deste eg. Tribunal de
Justiça.

Sendo assim, conclui-se que cabe ao Poder
Executivo, órgão competente, providenciar a solução
para a questão.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Acompanho o eminente Desembargador Relator para
negar provimento ao recurso, sendo manifesta a possi-
bilidade de lesão grave à ordem, à economia e à segu-
rança pública, conforme explicitado por S.Exa., com o
deferimento da medida liminar, no sentido da interdição
da cadeia pública da Comarca de Paraisópolis, além da
transferência dos presos.

Registro, inclusive, que já decidi pela impossibili-
dade de o Poder Judiciário impor administrativamente
obrigação materialmente impossível, ou seja, determinar
a transferência de presos de determinada cadeia para
outra, inexistindo vagas para o acolhimento dos mes-
mos, constando da ementa do julgado:

Ação civil pública. Estabelecimento prisional. Rebelião.
Reforma da cadeia. Violação aos direitos dos presos.
Possibilidade. Transferência indevida. - Somente é permitido
ao Poder Judiciário interferir na esfera do Poder Executivo,
apontando a conveniência da realização de determinada
obra, como a reforma de estabelecimento prisional, quando
há patente violação das garantias e direitos individuais dos
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presos, assegurados pela Constituição da República de
1988, o que se verifica na presente hipótese. Ainda que a
legislação penal estabeleça condições mínimas para o
encarceramento do condenado, há que se levar em conta a
realidade brasileira, padecendo o sistema prisional de
gravíssimos problemas, de conhecimento de toda a
sociedade, motivo pelo qual se mostra inviável que o
Judiciário imponha administrativamente obrigação material-
mente impossível, ou seja, que determine a transferência de
presos de determinada cadeia, inexistindo vagas para o
acolhimento dos mesmos. (Processo nº 1.0694.08.047148-
5/001(1), Rel.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. em
06.08.2009.)

A esse respeito, não se olvida que a legislação
penal traz condições mínimas para o encarceramento do
condenado, como a salubridade do ambiente e a área
mínima de seis metros quadrados (art. 88 da LEP),

havendo que se levar em conta, todavia, a realidade
brasileira, padecendo o sistema prisional de gravíssimos
problemas, de conhecimento de toda a sociedade, moti-
vo pelo qual se mostra inadequado que o Judiciário
imponha a transferência dos presos, sobretudo em sede
liminar.

Com essas considerações, acompanho o
Desembargador Relator.

DESEMBARGADORES JOSÉ AFFONSO DA
COSTA CÔRTES, GUILHERME LUCIANO BAETA
NUNES, MAURO SOARES DE FREITAS, e SELMA 
MARQUES - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.
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Infração de trânsito - Prontuário - Suspensão de
pontuação - Antigo proprietário - Veículo alienado
antes da infração - Transferência de propriedade

não efetuada - Tutela antecipada - Concessão

Ementa: Agravo de instrumento. Suspensão de pontua-
ção. Antigo proprietário. Infração de trânsito. Veículo
alienado antes da infração. Transferência de propriedade
não efetuada. Concessão da tutela antecipada.

- Tendo sido identificado o infrator, não se pode
penalizar o antigo proprietário por infração cometida
após a alienação do veículo, devendo ser suspensa a
pontuação lançada no prontuário.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00338888..1100..000000558800-99//000011 - CCoommaarrccaa ddee LLuuzz -
AAggrraavvaannttee:: DDEERR//MMGG - DDeeppaarrttaammeennttoo ddee EEssttrraaddaass ddee
RRooddaaggeemm ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddoo:: EEddvveellttoonn
AAppaarreecciiddoo PPeerreeiirraa - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª SSAANNDDRRAA FFOONNSSEECCAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Edilson Fernandes, 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, 14 de setembro de 2010. - Sandra
Fonseca - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª SANDRA FONSECA - Cuida-se de agravo de
instrumento interposto pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG,
visando à reforma da r. decisão de primeiro grau, que,
nos autos da ação declaratória ajuizada por Edvelton
Aparecido Pereira, deferiu a tutela antecipada, para
determinar a suspensão do lançamento da pontuação
gerada por infração de trânsito no prontuário do agravado.

Sustentou que a responsabilidade pela transferên-
cia do veículo é do antigo proprietário, sendo que as
penalidades decorrentes de infrações devem ser
impostas ao recorrido até a data da comunicação da
transferência do automóvel.

Alegou o agravado, em sua peça inicial, ter vendi-
do o veículo Monza SL/E, marca GM, de placa BUJ-
4831, para José Carlos de Melo, em 20 de fevereiro de
2009, tendo entregado a autorização para transferência
do automóvel ao adquirente, o qual não providenciou a
transferência do referido veículo no prazo legal.

Sustenta que, após a tradição, foi autuado por
infração de trânsito, cometida em maio de 2009, tendo
sido lançados 05 (cinco) pontos no prontuário do
agravado.

O il. Juízo de primeiro grau deferiu pedido de
tutela antecipada, determinando a suspensão do lança-
mento da pontuação.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabe-
lece que é de responsabilidade do antigo proprietário a
comunicação ao órgão de trânsito sobre a alienação do
veículo, no prazo de trinta dias, sob pena de responder
solidariamente pelas penalidades impostas até a data da
comunicação.

Contudo, ressalte-se que a atribuição da responsa-
bilidade ao alienante deve se limitar aos casos em que
não for possível a identificação do verdadeiro infrator.

No caso em apreço, vê-se, de início, que os 
documentos carreados aos autos indicam que a aliena-
ção do bem ocorreu em momento anterior à data do
cometimento da infração.

Conforme certidão de f. 22, a venda se efetuou em
fevereiro de 2009, tendo sido reconhecido o documento
pelo Tabelionato de Notas.

Demais disso, em declaração firmada à f. 23 dos
autos, afirma o comprador que “já era o proprietário do
veículo em questão” na data da infração.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o agra-
vante, restou demonstrado, pelo início de prova carrea-
do aos autos, a verossimilhança das alegações do
agravado, quando da interposição da ação declaratória,
tudo indicando que o bem já não estava mais em seu
poder, quando da ocorrência do fato.

Ademais, ressalte-se que o perigo de dano milita
em favor do agravado, uma vez que, permanecendo o
lançamento dos pontos em seu prontuário, por se tratar
de infração de natureza grave, perderá sua permissão
para dirigir.

No mesmo sentido do explanado acima é a
jurisprudência deste eg. Tribunal:

Ementa: Agravo de instrumento. Ação ordinária.
Transferência de pontuação lançada no prontuário do antigo
proprietário do veículo. Identificação do infrator.
Antecipação dos efeitos da tutela. Indeferimento pelo juízo
singular. Requisitos do art. 273 do CPC. Presença. Decisão
reformada. A responsabilidade solidária do antigo proprie-
tário do veículo, por ter deixado de informar a alienação ao
Detran, nos termos do art. 134 do CTB, não subsiste quan-
do devidamente identificado o infrator, que inclusive quitou a
multa respectiva, impondo-se o deferimento do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para determinar a
necessária transferência da pontuação, lançada indevida-
mente no prontuário do agravante (Agravo de Instrumento
Cível N° 1.0024.09.739347-4/001 - Relator: Des. Afrânio
Vilela).

Jurisprudência Cível
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Ressalte-se, ainda, como bem frisou o il.
Magistrado de primeiro grau, que não há risco de irre-
versibilidade da decisão, podendo ser cancelada a sus-
pensão em ulterior decisão de mérito.

Dessa forma, não vejo, por ora, razões para a
reforma da decisão.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS e 
EDILSON FERNANDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de recurso de
apelação interposto por L.F.S e outros, representados por
C.M.F, contra a sentença de f. 249/254, que julgou
improcedente o pedido da ação anulatória de doação
proposta em face de Vicentina Miranda do Couto e
outros.

Em suas razões recursais, os apelantes afirmaram
que Vicentina Miranda do Couto e Antônio da Silva
casaram-se sob o regime de comunhão universal de
bens, não se lhes aplicando a restrição contida no art.
258, II, do Código Civil de 1916.

Aduziram que a sentença apelada, ao reconhecer
a nulidade do regime de casamento adotado, contrariou
os arts. 75 e 109 da Lei nº 6.015/73 e 177 do CC/16.

Sustentaram que a doação realizada por Vicentina
Miranda do Couto e Antônio da Silva aos demais réus é
nula, na parte que excedeu a que os doadores poderiam
dispor.

Pediram a reforma da sentença.
Sem contrarrazões, conforme certificado às f. 281-

verso.
Ouvida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo provimento do recurso (f. 289/294).
É o relatório.
Conhecido o recurso, uma vez presentes os pressu-

postos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Infere-se dos autos que L.F.S, R.S.F e A.F.S, repre-

sentados por sua mãe, propuseram ação de anulação de
doação em face de Antônio da Silva, Vicentina Miranda
do Couto (doadores), Descionina Miranda de Oliveira,
Neli Miranda dos Santos, Maria Miranda Chaves,
Antônio Miranda e Ademar Miranda Couto (donatários).

Segundo alegaram, os réus Antônio da Silva e
Vicentina Miranda do Couto doaram terras aos filhos da
última (f. 15/19), em percentual superior ao legalmente
admitido, em detrimento dos interesses dos filhos do
primeiro, havidos em outro relacionamento.

O Juiz da causa, reconhecendo a nulidade do
regime de bens adotado pelos cônjuges, julgou improce-
dente o pedido inicial, aduzindo que a doação respeitou
o patrimônio que já pertencia a Vicentina Miranda do
Couto antes do casamento.

Dito isso, observa-se que os doadores Antônio da
Silva e Vicentina Miranda do Couto casaram-se em
07.09.68, pelo regime da comunhão universal de bens
(f. 10), no qual se comunicam todos os bens presentes e
futuros dos cônjuges (art. 262, CC/16).

Ocorre que o regime adotado pelos doadores con-
trariou frontalmente o que dispunha o art. 258, pará-
grafo único, inciso II, do CC/16, que previa obrigatoria-
mente o regime da separação de bens para as mulheres
com mais de 50 anos. Veja-se:

Doação - Ação anulatória - Regime de bens -
Separação obrigatória - Código Civil de 1916

Ementa: Apelação cível. Ação anulatória de doação.
Regime de bens. Separação obrigatória.

- Segundo o que dispunha o art. 258, parágrafo único,
inciso II, do CC/16, era obrigatório o regime da sepa-
ração de bens do casamento para as mulheres com mais
de 50 anos.

- Adotado o regime da separação obrigatória, não é
nula a doação de bens adquiridos antes do matrimônio,
especialmente quando não demonstrado que o ato de
liberalidade compreendeu mais da metade do
patrimônio da doadora.

Recurso conhecido e desprovido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00338888..0022..000011998899-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee LLuuzz - AAppeellaanntteess:: LL..FF..SS ee oouuttrroo,, rreepprreesseennttaa-
ddooss pp// mmããee CC..MM..FF.. - AAppeellaaddooss:: VViicceennttiinnaa MMiirraannddaa ddoo
CCoouuttoo ee oouuttrroo - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª AALLBBEERRGGAARRIIAA CCOOSSTTAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Silas Vieira, incorporan-
do neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2010. -
Albergaria Costa - Relatora.
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Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará,
quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão
parcial.
Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de
bens do casamento:
[...]
II - do maior de 60 (sessenta) e da maior de 50 (cinqüenta)
anos; [...].

Silvio de Salvo Venosa (In: Direito civil: Direito de
família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.175) explica o
sentido da norma:

Quanto ao casamento do maior de 60 e da maior de 50
anos no Código de 1916, o legislador compreendeu que,
nesta fase da vida, no qual presumivelmente o patrimônio de
um ou de ambos os nubentes já está estabilizado, e quando
não mais se consorciam no arroubo da juventude, o conteú-
do patrimonial deve ser peremptoriamente afastado. A idéia
é afastar o incentivo patrimonial do casamento de uma pes-
soa jovem que se consorcia com alguém mais idoso.

No caso dos autos, ao se casarem, Antônio da
Silva contava com apenas 23 anos, ao passo que
Vicentina Miranda do Couto possuía 58 anos, sendo
nulo, portanto, o regime adotado.

Nesse tocante, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp 102059/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
de 23.09.2002):

Casamento. Regime de bens. Pacto antenupcial estabelecen-
do o regime da comunhão universal. Mulher com mais de
cinqüenta anos. Inadmissibilidade. Arts. 257, II, e 258, pará-
grafo único, II, do Código Civil. - A norma do art. 258, pará-
grafo único, II, do Código Civil, possui caráter cogente. É
nulo e ineficaz o pacto antenupcial firmado por mulher com
mais de cinqüenta anos, estabelecendo como regime de
bens o da comunhão universal. Recurso especial conhecido
e provido.

Ressalte-se que a norma que estabelece o regime
obrigatório da separação é de natureza cogente, não
prevalecendo a alegação dos apelantes de que o fir-
maram de boa-fé ou de que houve prescrição, visto que
a nulidade é absoluta.

Tampouco há que se dizer que a restrição contida
no art. 258 do CC/16 não se aplica à hipótese dos
autos, em razão da exceção contida no art. 45 da Lei nº
6.515/77, in verbis:

Art. 45. Quando o casamento se seguir a uma comunhão de
vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de
1977, que haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos
ou da qual tenha resultado filhos, o regime matrimonial de
bens será estabelecido livremente, não se lhe aplicando o
disposto no art. 258, parágrafo único, nº II, do Código Civil.

Isso porque o dispositivo transcrito apenas excep-
ciona a regra do art. 258 quando, antes do casamento,

os nubentes tenham vivido por dez anos consecutivos até
28.06.77, ou que da união anterior tenha resultado
prole.

No caso concreto, inexiste prova de qualquer das
circunstâncias mencionadas, devendo prevalecer a sen-
tença na parte que reconheceu a nulidade do regime de
bens adotado por Antônio da Silva e Vicentina Miranda
do Couto.

E, sendo nulo o regime da comunhão universal de
bens, deve-se adotar o da separação obrigatória.

Como os apelantes afirmaram que Vicentina
Miranda do Couto possuía 133.66.61 hectares de terras
antes de contrair o casamento com Antônio da Silva 
(f. 269) e doou 115.37.06 hectares aos seus filhos 
(f. 04), não houve qualquer irregularidade no ato de libe-
ralidade.

A doação foi realizada em 31.10.1997, na vigên-
cia do Código Civil de 1916, que dispunha o seguinte:

Art. 1.176. Nula é também a doação quanto à parte que
exceder a de que o doador, no momento da liberalidade,
poderia dispor em testamento.
[...]
Art. 1.721. O testador que tiver descendente ou ascendente
sucessível não poderá dispor de mais da metade de seus
bens; a outra pertencerá de pleno direito ao descendente e,
em sua falta, ao ascendente, dos quais constitui a legítima,
segundo o disposto neste Código (arts. 1.603 a 1.619 e
1.723).

Registre-se, ainda, que não há nos autos prova de
que a doação tenha compreendido mais da metade do
patrimônio da doadora, motivo a mais para que seja jul-
gado improcedente o pedido de anulação.

Por fim, é irrelevante para o deslinde do feito a
comunicação dos bens adquiridos na constância do
casamento (Súmula nº 377 do STF), visto que o ato de
liberalidade, como visto, abrangeu apenas bens havidos
por Vicentina Miranda do Couto antes do matrimônio
com Antônio da Silva.

Com essas considerações, nego provimento ao
recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro
grau.

Custas recursais, pelos apelantes, suspensa a exigi-
bilidade do pagamento, nos termos do art. 12 da Lei nº
1.060/50.

É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ELIAS CAMILO e SILAS VIEIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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Inventário - Inércia do inventariante - Cessionário
- Legitimidade ativa - Nomeação e destituição de

inventariante - Fase recursal - Supressão de
instância

Ementa: Apelação cível. Inventário. Extinção do proces-
so. Inércia do inventariante. Legitimidade do cessionário
dos direitos hereditários. Cassação da sentença.
Prosseguimento do feito.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00335588..0033..000022223322-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJeeqquuiittiinnhhoonnhhaa - AAppeellaannttee:: WWiilllliiaann MMáárrcciioo
QQuuaarreessmmaa ddee SSoouuzzaa - AAppeellaaddoo:: EEssppóólliioo ddee EEuufflloossiinnoo
GGoommeess ddee CCaarrvvaallhhoo,, rreepprreesseennttaaddoo ppeelloo iinnvveennttaarriiaannttee
SSeebbaassttiiããoo RReeuutteerr SSoouussaa CCaarrvvaallhhoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. 
AAUUDDEEBBEERRTT DDEELLAAGGEE

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando 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, 19 de agosto de 2010. - Audebert
Delage - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. Joab
Ribeiro Costa.

DES. AUDEBERT DELAGE - Sr. Presidente. Ouvi,
com atenção, a sustentação oral feita pelo Dr. Joab
Ribeiro Costa. Registro, também, o recebimento de
memorial, e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Márcio Quaresma de Souza, contra a sentença
de f. 184, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
processo de inventário do espólio de Euflosino Gomes
de Carvalho, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Alega o apelante, às f. 186/189, em suma, que
adquiriu os direitos hereditários da maior parte dos
sucessores, inclusive do inventariante, e que, por isso,
tem interesse no prosseguimento do feito. Pleiteia a sua
nomeação como inventariante, a fim de que possa dar
fim regular ao inventário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com vista
dos autos, manifestou-se, à f. 201, pela desnecessidade
de intervenção ministerial no presente feito.

Conheço do recurso, já que preenchidos seus pres-
supostos de admissibilidade.

A meu juízo, merece parcial acolhida a tese recursal.

Verifica-se que o apelante, Willian Márcio
Quaresma de Souza, adquiriu direitos hereditários de
sucessores de Euflosino Gomes de Carvalho (f. 74/78).
Nesse sentido, na condição de cessionário, o apelante
possui legitimidade recursal.

Cumpre registrar, inclusive, que, nos termos do art.
988 do CPC, o cessionário de herdeiro possui legitimi-
dade concorrente para requerer a abertura do inventário.

Verifica-se, dessa forma, que o ora apelante possui
interesse na continuidade do presente feito, até que seja
ultimada a partilha, atento ao disposto no art. 2.013 do
Código Civil.

Nesse sentido:

Apelação. Inventário. Extinção. Cessionários. Partilha.
Direito. Sentença. Cassação. - Os cessionários dos herdeiros
têm direito a que o inventário prossiga até que esteja ultima-
da a partilha, motivo pelo qual deve ser cassada a sentença
que extinguiu o inventário antes de realizada a partilha,
pouco importando que a extinção tenha se dado a pedido
do inventariante. (Apelação Cível nº 1.0056.96.001279-
9/001, TJMG, Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. em 20.11.2007.)

Confira-se trecho do voto condutor do acórdão
supracitado:

Além disso, não há previsão no procedimento do inventário,
da sua extinção por desistência da parte ou mesmo por
abandono, sendo outras as providências a serem tomadas
nestes casos.

Nesse sentido, deve ser parcialmente provido o
presente apelo, a fim de que a sentença seja cassada e
o feito tenha regular prosseguimento. Entretanto, não se
mostra cabível a destituição e nomeação de novo inven-
tariante em sede recursal, sob pena de supressão de
instância.

Ante tais considerações, dou parcial provimento à
apelação, para cassar a sentença e determinar que o
Juízo a quo dê o regular prosseguimento do feito.

DES. MOREIRA DINIZ - Sr. Presidente. Gostaria de
fazer uma observação, ainda que desnecessária em face
do voto que acaba de ser proferido, mas em reforço a
um tema que consta do memorial e que também foi dito
da tribuna. É que a espécie não será nem de aplicação
da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça,
porque, na verdade, embora soe curioso, a espécie é de
impossibilidade jurídica de extinguir processo de inven-
tário por abandono. Não existe na lei brasileira essa pos-
sibilidade. Se o inventariante, ou algum interessado, ou
até se os outros herdeiros abandonam o processo de
inventário, e se for o que se chama inventário positivo,
ou seja, havendo bens, ou até dívidas a serem apuradas,
não há extinção por abandono. O Juiz deve seguir a
ordem prevista no Código de Processo Civil e nomear
outro inventariante, se for o caso. Até o Poder Público
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pode assumir esse inventário. O que é impossível é extin-
guir o inventário por abandono.

Faço essa ressalva e também esclareço que, quan-
to à questão da remoção, como foi dito pelo próprio
recorrente, os herdeiros não foram cientificados de que
o inventariante estava sendo instado a respeito de even-
tual abandono. Exatamente e principalmente por não
terem sido cientificados, o processo deve voltar à comar-
ca de origem; e, lá, se o Juiz entender que o inventari-
ante não tem condições ou não se interessa, ou nem foi
mais localizado para tocar o inventário, ele pode, se
assim entender cabível, removê-lo e nomear outro inven-
tariante.

Acompanho o Relator.

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Sr. Presidente. Também
ouvi, com atenção, a sustentação oral. Registro o rece-
bimento de memorial no início desta sessão, mas tive
tempo de lê-lo.

Acompanho o Relator e, também, as observações
feitas pelo ilustre Revisor, Des. Moreira Diniz, provendo
parcialmente o recurso.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2010. -
Saldanha da Fonseca - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. SALDANHA DA FONSECA - Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Luíza Ana Pereira,
contra decisão de f. 84/85-TJ, que, nos autos da ação de
concessão de aposentadoria por invalidez, determinou
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a realiza-
ção de nova perícia médica.

Alega a agravante que a decisão não merece pros-
perar, uma vez que, sendo a perícia realizada pelo
próprio INSS, parte na causa, o resultado seria óbvio,
pois o decreto não seria imparcial. Por fim, requereu a
nomeação de perito isento para exercer tal atividade, o
restabelecimento do benefício do auxílio-doença e a
concessão dos benefícios da assistência judiciária por ser
pobre no sentido legal (f. 02/16-TJ).

O agravado apresentou contraminuta em 
f. 109/110-TJ, batendo-se pelo não provimento do recurso.

A MM. Juíza a quo, à f. 107-TJ, informou sobre a
impossibilidade de apresentar informações, uma vez que
os autos se encontravam com carga ao INSS.

Primeiramente, deve-se analisar o pedido de
assistência judiciária formulado pela agravante.

A Lei 1.060/50, que atribuiu aos Estados a tarefa
de prestar assistência judiciária aos necessitados, trata
especificamente das pessoas físicas e, para prestar o
benefício, exige apenas simples afirmação da condição
de necessidade.

Desse modo, a pretensão da agravante, pessoa
física, de obter os benefícios da assistência judiciária tem
total amparo no texto do art. 4º da Lei 1.060/50, assim
redigido:

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, medi-
ante simples afirmação, na petição inicial, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorá-
rios de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Aliás, o § 1º do mesmo art. 4º, transcrito, estabe-
lece a presunção juris tantum em torno da declaração fir-
mada, motivo por que vale e produz efeitos até prova em
contrário.

Esse texto foi recepcionado pelas Constituições de
1967 e 1988, razão pela qual não há dúvida sobre sua
plena eficácia. Portanto, concedo à agravante os benefí-
cios da assistência judiciária, apenas para esta fase
recursal, uma vez que não houve manifestação da MM.
Juíza a quo.

Conheço do recurso, porque presentes os pressu-
postos processuais.

O presente recurso deve limitar-se à apreciação da
necessidade de realização da perícia por perito do INSS,

Perícia - Realização por perito designado por uma
das partes - Impossibilidade - Motivos de 
impedimento e suspeição - Observância -

Obrigatoriedade - Perito isento - Nomeação

Ementa: Agravo. Prova pericial. Realização por perito do
INSS. Impossibilidade.

- Ao determinar a realização de perícia, o magistrado
não pode cometê-la a profissional designado por uma
das partes, pois ao perito também se aplicam os motivos
de impedimento e suspeição arrolados nos arts. 134 e
135 do Código de Processo Civil.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00339944..1100..000055559955-00//000011 - CCoommaarrccaa ddee MMaannhhuuaaççuu -
AAggrraavvaannttee:: LLuuíízzaa AAnnaa PPeerreeiirraa - AAggrraavvaaddoo:: IINNSSSS - IInnssttiittuuttoo
NNaacciioonnaall ddoo SSeegguurroo SSoocciiaall - RReellaattoorr:: DDEESS.. SSAALLDDAANNHHAA
DDAA FFOONNSSEECCAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Saldanha da Fonseca,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.
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já que alegações outras não foram analisadas na
primeira instância.

Insurge-se a autora, ora agravante, contra a
decisão que entendeu, diante da complexidade do caso,
observando-se a cessação do benefício de auxílio-
doença em 28 de junho de 2009, necessária a realiza-
ção de nova perícia médica.

Diz ser desnecessária a realização da perícia,
porque já realizada e indeferida, conforme parecer con-
trário, e porque o INSS, sendo parte interessada no des-
fecho da lide, certamente concluíra pelo indeferimento
do pedido. Pede assim a modificação da decisão.

No entanto, ao contrário do afirmado, da análise
dos documentos carreados aos autos, não se pode con-
cluir pela possibilidade de dispensa da prova pericial,
que objetiva aferir a capacidade laborativa da reque-
rente (f. 37/77-TJ).

Pertinente, pois, a determinação de realização da
perícia, já que compete ao julgador decidir sobre a indis-
pensabilidade da prova, possibilitando uma apreciação
segura da questão posta em julgamento.

No caso em apreço, tratando-se de pedido de con-
cessão de benefício previdenciário ou restabelecimento
de auxílio-doença, imprescindível é a produção de prova
pericial, de modo a se apurar a incapacidade laborativa
da agravante.

Moacyr Amaral Santos orienta nesse sentido:

Porque o juiz não seja suficientemente apto para proceder
direta e pessoalmente à verificação e mesmo à apreciação
de certos fatos, suas causas ou conseqüências, o trabalho
fixando tal objetivo se fará por pessoas entendidas na
matéria, quer dizer, a verificação e a apreciação se operarão
por meio de perícia.
Assenta-se esta, de conseguinte, na conveniência ou neces-
sidade de se fornecerem ao juiz conhecimentos de fatos que
ele, pessoalmente, por falta de aptidões especiais, não con-
seguiria obter ou, pelo menos, os não obteria com a clareza
e segurança requeridas para a formação da convicção, ou,
ainda, que ele não poderia ou deveria pessoalmente colher
sem sacrifício ou desprestígio das funções judicantes
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 1976, p. 331-332).

A jurisprudência assim se posiciona:

O juiz dirige e policia a luta das partes, determina as provas
necessárias à instrução do processo, indefere as diligências
que a seu juízo são inúteis e protelatórias. É o juiz que faz a
seleção das provas requeridas e diz quais são necessárias à
instrução da causa, se bem que o ônus da prova caiba às
partes - art. 333 do CPC (Acórdão  unânime da 2ª Câmara
do TJGO - j. em 08.03.85 - Agr. 3.298 - Rel. Des. Paulo
Amorim).

Ao juiz processante cabe decidir da utilidade e admissibili-
dade da prova requerida, dizendo, melhor que ninguém, a
necessidade da prova à cabal cognição. Na formação desse
juízo de conveniência e utilidade, é preferível ao julgador
usar de liberalidade que de avareza, inclusive para afastar

qualquer ressaibo cerceamento de defesa (acórdão unânime
da 5ª Turma do TFR - Agr. 45.363/MS - Rel. Min. Pedro
Acioli - RTFR 120/27).

Todavia, a perícia não pode ser cometida à própria
parte agravada, pois, aplicando-se ao perito os motivos
de impedimento e suspeição, conforme previsto no art.
138 do CPC. Assim, é defeso ao perito exercer suas
funções no processo contencioso de que for parte (art.
134 do CPC).

Ao magistrado incumbe, pois, a nomeação de
profissional habilitado segundo as prescrições do art.
145 do CPC.

No tocante à pretendida antecipação de tutela, de
forma a restabelecer o benefício de auxílio-doença, não
vejo como deferi-lo, pois a prova trazida até agora para
os autos não pode ser tida como inequívoca, bastante
para o convencimento da verossimilhança da alegação.

Com tais razões, dou provimento parcial ao agra-
vo para determinar a realização de prova pericial, obser-
vadas as disposições dos arts. 421 e seguintes do
Código de Processo Civil.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DOMINGOS COELHO e JOSÉ FLÁVIO DE
ALMEIDA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

Mandado de segurança - Projeto de lei encami-
nhado pelo Poder Executivo - Rejeição unilateral

pelo presidente da Câmara Municipal -
Impossibilidade - Necessidade de apreciação
pelas comissões e pelo plenário da Câmara

Ementa: Mandado de segurança. Presidente de Câmara
Municipal. Projeto de lei. Rejeição unilateral.
Impossibilidade. 

- Não está dentro das atribuições do presidente da
Câmara Municipal rejeitar unilateralmente e exclusiva-
mente projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, sem
o exame prévio pelo plenário da Câmara. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00227733..0099..000066331100-11//000011 - CCoommaarrccaa ddee GGaalliilleeiiaa -
RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa CCoommaarrccaa ddee GGaalliilleeiiaa -
AAppeellaannttee:: CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee GGaalliilleeiiaa - AAppeellaaddoo::
MMuunniiccííppiioo ddee GGaalliilleeiiaa - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: PPrreessiiddeennttee
ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee GGaalliilleeiiaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
DDÁÁRRCCIIOO LLOOPPAARRDDII MMEENNDDEESS 
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AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando 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 setembro de 2010. - Dárcio
Lopardi Mendes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Conheço do
recurso, presentes os seus pressupostos de admissibili-
dade. 

Trata-se de recurso interposto contra sentença pro-
ferida pelo MM. Juiz da Comarca de Galileia, nos autos
do mandado de segurança impetrado por Município de
Galileia contra ato da Câmara Municipal de Galileia
que julgou procedente o pedido para conceder a segu-
rança e confirmar a liminar de f. 195/196, determinan-
do a remessa necessária. 

Em razões recursais, alega a Câmara Municipal de
Galileia que a sentença deve ser reformada, porque o
Presidente da Câmara tem o poder-dever de receber a
proposição, verificar sua regularidade antes de remetê-la
a leitura, como de fato se procedeu e efetivamente foi
votada a proposição. 

Sem preparo, em face da qualidade da parte. 
Contrarrazões, f. 250/256, pela manutenção da

sentença. 
Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de

Justiça opina, f. 267/269, por meio do ilustre Procurador
Renato Topan, pelo não provimento do recurso. 

Nos exatos termos do inciso LXIX do art. 5º da
Constituição da República de 1988: 

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.

Vê-se, pois, que o mandado de segurança é remé-
dio processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais
de autoridades públicas, protegendo o direito individual
do cidadão diante do poder por elas exercido. 

Portanto, por ser remédio tão relevante e eficaz
contra os atos ilegais e abusivos, deve ter seus requisitos
respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena
de se tornar um instrumento arbitrário e inconsequente
de controle dos atos administrativos. 

Ressalte-se que a impetração do mandado de
segurança somente é possível, nos termos do texto 

constitucional, para proteger direito líquido e certo,
sendo que, ausente um desses requisitos, não caberá a
concessão da segurança. Nesse sentido, explícita a lição
de Hely Lopes Meirelles (in Mandado de segurança. 23.
ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 34/35): 

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercita-
do no momento da impetração. Por outras palavras, o direi-
to invocado, para ser amparável por mandado de segu-
rança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embo-
ra possa ser defendido por outros meios judiciais.

E, mais adiante, leciona que:

As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei,
desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de 
documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo
único) ou superveniente às informações. 
3. Em fundamentado despacho, o Des. Sylvio do Amaral,
Vice-Presidente do TJSP, mandou desentranhar prova 
documental apresentada depois das informações, declaran-
do que ‘é indiscutivelmente descabida, em face da natureza
deste processo, a pretensão do impetrante, de novos 
documentos, em complementação àqueles com que instruiu
a inicial’ (despacho publicado no DJE, 16.4.83, p. 12, e, no
mesmo sentido: TJSP, RT 255/371, 264/459, 441/65).

Na hipótese dos autos, observam-se todos os
requisitos necessários à impetração, uma vez que o direi-
to líquido e certo do Executivo em ver examinado proje-
to de lei de sua autoria está claro nos autos. 

Por outro lado, na competência do Presidente da
Câmara Municipal não está incluído deliberar exclusiva-
mente e unilateralmente acerca da conveniência, legali-
dade ou oportunidade de determinado projeto de lei
enviado pelo Executivo. 

Ora, o projeto é recebido no Poder Legislativo,
encaminhado para as comissões respectivas e, posterior-
mente, submetido a apreciação do plenário, com a com-
petência para apreciar, votar e decidir pela sua
aprovação ou rejeição da matéria, não competindo
assim exclusivamente ao presidente deliberar pela
rejeição do projeto de lei. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALMEIDA MELO e AUDEBERT DELAGE. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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Alimentos - Exoneração - Filho - Maioridade -
Necessidade - Comprovação - Manutenção

Ementa: Civil. Alimentos. Exoneração. Filho. Maioridade.
Necessidade. Comprovação. Manutenção.

- A maioridade, por si só, não constitui causa hábil à ces-
sação da obrigação alimentar. Enunciado da Súmula nº
358 do eg. Superior Tribunal de Justiça.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00771100..0077..001144226644-55//000011 ((eemm
ccoonneexxããoo cc// aa ddee nnºº 11..00771100..0077..001144226655-22//000011)) -
CCoommaarrccaa ddee VVaazzaannttee - AAppeellaannttee:: HH..AA..MM.. - AAppeellaannttee aaddee-
ssiivvoo:: RR..RR..AA..SS.. - AAppeellaaddooss:: RR..RR..AA..SS.. ee HH..AA..MM.. - RReellaattoorr::
DDEESS.. MMAANNUUEELL SSAARRAAMMAAGGOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Manuel Saramago,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Manuel
Saramago - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MANUEL SARAMAGO - Conheço do recurso,
pois que presentes os pressupostos de sua admissão.

Versam os autos ação de exoneração de pensão
alimentícia ajuizada por H.A.M. em face de R.R.A.S.,
tendo em vista a maioridade do alimentado.

Através da sentença de f. 78/80, o pedido inicial
foi julgado improcedente, ao fundamento de que, como
ainda estudante, embora exercendo atividade laborativa,
há de ser mantida a pensão arbitrada em favor do réu,
nos idos de 2002, no equivalente a 11% da remune-
ração do autor.

Irresignado, pugna o autor pela reforma do
decisum, ao fundamento de que seu filho está cursando
o 1º ano do Ensino Médio, há quatro anos, e que não
tem bom aproveitamento.

Apela, adesivamente, o réu, buscando a majo-
ração dos honorários advocatícios.

Ora, desde já, cumpre salientar que a maioridade,
por si só, não constitui causa hábil à cessação da obri-
gação alimentar. Isso porque não se vincula, tão
somente, ao exercício do poder familiar, mas, também,
às relações de parentesco, nos termos do art. 1.695,
CC/02.

Referentemente, eis enunciado da Súmula nº 358
do eg. Superior Tribunal de Justiça, de 24.09.2008, 

verbis: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho
que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial,
mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Sendo assim, a solução da controvérsia passa,
obrigatoriamente, pela análise da necessidade do apela-
do à manutenção da prestação alimentar.

Pois bem. Depreende-se que, há aproximadamente
um ano e meio, o réu trabalha como auxiliar de
pedreiro, auferindo como remuneração valor aproxima-
do de R$ 500,00 por mês. E mais, encontra-se matri-
culado no 1º ano do Ensino Médio, conforme depoi-
mentos testemunhais de f. 55/56.

Por outro lado, depreende-se do depoimento pes-
soal do autor, f. 54, que aufere mensalmente quantia de
aproximadamente R$ 2.300,00.

Dessa feita, se, por um lado, caracterizada a
necessidade do apelado, também caracterizada a
capacidade do apelante.

Finalmente, não se pode olvidar que, em sede de
direito de família, as decisões proferidas têm como
característica marcante um fortíssimo componente prag-
mático, razão pela qual somente é cabível a sua reforma
pela instância revisora, nas hipóteses de evidente ilegali-
dade ou abuso de poder, porquanto o Julgador singular
está munido de melhores condições para decidir sobre
as questões que lhe são postas.

Quanto à apelação adesiva, não deve ser provida.
Isso porque os honorários advocatícios foram fixados
com fulcro nos critérios de equidade estabelecidos no 
§ 3º do art. 20 do CPC.

Diante de tais fatos, principalmente frente à situ-
ação de não auferir o apelado rendimentos próprios, há
de ser mantida a sentença.

Ao exposto, nego provimento ao recurso principal
e adesivo.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MAURO SOARES DE FREITAS e BARROS 
LEVENHAGEN.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .

Consignação em pagamento - Financiamento -
Débito em conta-corrente - Impossibilidade -

Recusa - Abusividade

Ementa: Direito civil. Ação de consignação em paga-
mento. Contrato de financiamento. Débito em conta-
corrente. Impossibilidade. Recusa. Abusividade.

- O interesse processual caracteriza-se não apenas pela
utilidade, mas especificamente pela necessidade do
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processo como remédio apto à aplicação do direito
objetivo no caso concreto.

- Verificando-se a impossibilidade do pagamento de
contrato de financiamento por débito em conta-corrente,
afigura-se abusiva a recusa da instituição financeira em
recebê-lo por outra via.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00223366..0088..001144557744-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee EEllóóii MMeennddeess - AAppeellaannttee:: BBaannccoo ddoo BBrraassiill
SS..AA.. - AAppeellaaddaa:: MMaarriiaa ddoo RRoossáárriioo BBrriittoo ddee CCaassttrroo FFeerrrreeiirraa
- 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, sob a
Presidência do Desembargador Domingos Coelho,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2010. - José
Flávio de Almeida - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Conheço do
recurso de apelação porque presentes os requisitos de
admissibilidade.

Preliminar - Carência de ação.
O apelante alega que a apelada é carecedora de

ação por não ter interesse de agir, por impossibilidade
jurídica do pedido e pela insuficiência do depósito ofer-
tado.

O interesse processual caracteriza-se não apenas
pela utilidade, mas especificamente pela necessidade do
processo como remédio apto à aplicação do direito
objetivo no caso concreto.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
asseveram:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade
de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utili-
dade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse
processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetiva-
mente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e
resistência do réu à pretensão do autor) (Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São
Paulo: RT, 2007, p. 504).

Humberto Theodoro Júnior ressalta:

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade,
mas especificamente na necessidade do processo como
remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso con-

creto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem
uma necessidade (Curso de direito processual civil. 41. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).

O interesse deve ser visto sob o enfoque estrita-
mente processual, já que consiste no direito da parte de
buscar a tutela jurisdicional.

Na espécie, a autora narra na petição inicial que

está impossibilitada de efetuar o depósito do valor financia-
do na conta-corrente supra para o pagamento das
prestações financiadas, tendo a suplicante procurado a ge-
rente da agência do suplicado nesta cidade, solicitando que
lhe fornecesse boleto bancário para o pagamento das
prestações do financiamento, sendo que seu pedido foi
negado (sic, f. 03).

A negativa de recebimento das prestações pelo
banco restou admitida na contestação de f. 16/26, bem
como no recurso de apelação de f. 61/71, uma vez que
pretende debitar as prestações em conta-corrente, mas
não aceita recebê-las por boleto bancário, o que evi-
dencia o interesse de agir da autora para a presente
ação.

Confira-se:

Consignação em pagamento. Prêmio de seguro. Débito em
conta. Outra forma de pagamento. Recusa do recebimento.
- A não-aceitação pelo credor de pagamento efetuado de
outra maneira, que não o débito em conta, ficando compro-
vada a tentativa do devedor de realizar o pagamento, con-
figura-se em recusa ao recebimento da quantia devida,
podendo dar ensejo ao ajuizamento da ação de
consignação em pagamento (TJMG - Ap. Cív. nº
2.0000.00.457698-1/000 - Nº CNJ: 4576981-
11.2000.8.13.0000 - Rel. Des. Fernando Caldeira Brant -
DJ de 17.08.2004 - Data da publicação: 04.09.2004).

A impossibilidade jurídica do pedido deve ser
prontamente afastada, pois a consignação em paga-
mento constitui procedimento previsto em lei.

Ademais, não há insuficiência dos depósitos, sendo
que a apelada não pretende discutir o valor das
prestações estabelecidas no contrato de f. 06/08 em R$
414,72 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois
centavos), a serem pagas em 48 meses, com vencimen-
tos entre 10.05.2007 e 10.04.2011.

A ação foi ajuizada em 09.06.2008, já estando
pagas 13 prestações, conforme extrato de operação jun-
tado pelo apelante à f. 30.

À f. 12, o comprovante do depósito realizado em
10.06.2008 revela o pagamento da quantia de R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais), suficiente para o
pagamento integral da prestação vencida nesta data.

Os comprovantes de depósitos judiciais demons-
tram o pagamento de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze
reais) em 11.08.2008 (f. 38); R$ 415,00 (quatrocentos e
quinze reais) em 10.09.2008; R$ 415,00 (quatrocentos
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e quinze reais) em 11.10.2008; R$ 420,00 (quatrocen-
tos e vinte reais) em 25.11.2008 (f. 42); R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais) em 29.12.2008 (f. 49); R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais) em 26.01.2009 
(f. 51); R$ 400,00 (quatrocentos reais) em 26.02.2009
(f. 54); e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em
23.03.2009 (f. 55).

De se ressaltar que o direito creditório do apelante
está preservado, pois eventual insuficiência do depósito
implica apenas a extinção parcial da obrigação, relativa
ao montante da importância consignada, conforme
dicção do art. 899, § 2º, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar de carência de ação.
Mérito.
Examinando os autos, entendo que não assiste

razão ao apelante.
O contrato de financiamento em questão prevê o

pagamento das prestações por débito em conta-cor-
rente, ficando a apelada obrigada a manter saldo sufi-
ciente destinado ao abatimento das prestações.

Entretanto, a apelada informa a impossibilidade de
efetuar o depósito do valor financiado em conta-cor-
rente, mas pretende consignar o pagamento do que deve
ao apelante por outra via.

A apelada tem o direito de efetuar o pagamento do
contrato de financiamento e evitar a perda do bem.

A recusa do recebimento pelo apelante inviabiliza
o adimplemento das obrigações da apelada em relação
ao contrato de financiamento, na medida em que o
depósito das prestações em conta-corrente será absorvi-
do para pagamento de outras dívidas.

A conduta do apelante afigura-se abusiva e deve
ser afastada, à luz do sistema do Código de Defesa do
Consumidor, que coíbe a imposição ao consumidor de
cláusulas contratuais que lhe impliquem desvantagem
exagerada.

A esse respeito, Cláudia Lima Marques ressalta:

O § 1º do art. 51 estabelece a presunção de ser exagerada
a vantagem que ‘ofende os princípios fundamentais do sis-
tema jurídico a que pertence’, que ‘restringe direitos ou obri-
gações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual’, que
‘se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, con-
siderando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse
das partes e outras circunstâncias peculiares do caso’
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3. ed., 2ª
tiragem, São Paulo: RT, p. 423).

No mesmo sentido, tem admitido a jurisprudência
deste eg. Tribunal de Justiça:

Consignação em pagamento. Seguro. Parcelas.
Recebimento. Recusa. Comprovado que a seguradora se
recusa, injustificadamente, a receber o pagamento das
parcelas pelo segurado, sob o pretexto de que deveria haver
o débito em conta, como previsto na apólice de seguro, há
de se acolher o pedido consignatório, pois o que importa é

o pagamento na data aprazada, não a forma como ele é
feito (TJMG - Ap. Cív. nº 1.0024.07.787077-2/001 - Nº
CNJ: 7870772-77.2007.8.13.0024 - Rel. Des. Guilherme
Luciano Baeta Nunes - DJ de 25.08.2009 - Data de publi-
cação: 16.09.2009).

Apelação cível. Revisional de contrato c/c consignação em
pagamento. Contrato de financiamento bancário. Desconto
em conta-corrente. Pagamento autônomo das prestações.
Possibilidade. Existência de operação casada. Ilegalidade. A
existência, entre as partes, de ajuste no sentido da possibili-
dade de prestações serem descontadas em conta-corrente
não quer dizer que referida condição seja imutável e que não
possa ser modificada. A autorização ‘débito em conta’ pode
sofrer alteração ou contra-ordem de uma das partes para
que assim não mais aconteça, e tal alteração não trará qual-
quer prejuízo ao banco que poderá cobrar seus créditos por
outros meios que a lei lhe faculta. Restando irrefutável que o
ato perpetrado pelo banco é uma operação casada, visto
que ficará ao seu alvedrio descontar e liquidar, em primeiro
lugar, aquele débito que melhor lhe convier, necessário à
anulação da cláusula que permite o débito em conta da
prestação pactuada em contrato de financiamento de veículo
por alienação fiduciária, tendo em vista que está o referido
pacto sustentando todos os demais contratos firmados entre
os litigantes (TJMG - Ap. Cív. nº 1.0647.05.053824-6/001
- Nº CNJ: 0538246-97.2005.8.13.0647 - Rel. Des.
Domingos Coelho - DJ de 29.03.2006 - Data de publi-
cação: 20.05.2006).

Diante do exposto, com base no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal e no art. 131 do Código de
Processo Civil, rejeito a preliminar e nego provimento à
apelação.

Custas, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES NILO LACERDA e DOMINGOS COELHO.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Mandado de segurança - ISS - Cobrança -
Prestação de serviço notarial -

Constitucionalidade - Precedente do STF -
Julgamento da ADI nº 3.089/DF

Ementa: Processual civil. Apelação cível. Mandado de
segurança. Cobrança de ISSQN. Prestação de serviço
notarial. Constitucionalidade. Precedente do STF no jul-
gamento da ADI nº 3.089/DF. Reforma da sentença.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00445566..0044..002222887788-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee OOlliivveeiirraa - AAppeellaanntteess:: MMuunniiccííppiioo ddee OOlliivveeiirraa
ee oouuttrroo - AAppeellaaddooss:: OOffiicciiaall ddoo SSeerrvviiççoo ddee RReeggiissttrroo ddee
IImmóóvveeiiss ddaa CCoommaarrccaa ddee OOlliivveeiirraa ee oouuttrrooss - RReellaattoorr:: DDEESS..
BBAARRRROOSS LLEEVVEENNHHAAGGEENN
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Nepomuceno Silva,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REFORMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 1º de julho de 2010. - Barros
Levenhagen - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de
apelação aviada contra a sentença de f. 153/157-TJ,
sujeita ao duplo grau obrigatório, proferida pela
Magistrada Maria Beatriz de Aquino Gariglio nestes
autos de mandado de segurança impetrado pelo Oficial
do Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira e outros
em face de ato indigitado praticado pelo Prefeito
Municipal de Oliveira, que concedeu a ordem.

Inconformado e pugnando pela sua reforma,
ressalta o Município de Oliveira (f. 178/182-TJ) que a
decisão atacada contraria a posição do STF no julga-
mento da ADIN nº 3.089, que julgou improcedente o
pedido de declaração de inconstitucionalidade dos itens
21 e 21.1 da Lei Complementar nº 116/2003, que per-
mitem a tributação dos serviços de registros públicos,
cartorários e notariais pelo ISSQN.

Parecer ministerial, da lavra do Procurador de
Justiça Dr. Ricardo Emanuel de Souza Mazzoni, opinan-
do pela confirmação da sentença no reexame necessário
(f. 196/201-TJ).

É o relatório.
Conheço do recurso voluntário e do reexame

necessário, por atendidos os pressupostos que regem
sua admissibilidade.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, extrai-se
que o objetivo deste writ é a prevenção de cobrança,
pelo Município de Oliveira, de valores devidos a título de
ISSQN, relativos à prestação de serviços notariais.

Relativamente ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN -, é oportuno destacar o
que estabelece a Constituição da República, relativa-
mente à imunidade recíproca entre os entes da fede-
ração e as vedações ao poder de tributar. A propósito, o
art. 150, III, da CR/88 estabelece, in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviço, uns dos outros;

[...]
§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vincula-
dos a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes;
§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relaciona-
dos com exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas
pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obri-
gação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Vê-se, portanto, a toda evidência, que a própria
Constituição da República estabeleceu a imunidade
recíproca no que concerne aos respectivos serviços.

O jurista Hugo de Brito Machado, ao analisar a
questão da imunidade tributária recíproca, observou o
seguinte:

As entidades integrantes da Federação não podem fazer
incidir impostos umas das outras. Estão protegidos pela imu-
nidade o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades,
e de suas autarquias.
A imunidade, entretanto, não se aplica ‘ao patrimônio, à
renda e aos serviços, relacionados com a exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exo-
nera o promitente comprador da obrigação de pagar impos-
to relativo ao bem imóvel’. É o que está expresso no art. 150,
§ 3º, da Constituição Federal de 1988.
[...]
Ressalte-se que a imunidade recíproca é uma forma de
expressão do princípio federativo. Não se pode conceber
uma Federação sem a imunidade tributária recíproca (Curso
de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
p. 283-285).

Vale lembrar, contudo, que a imunidade tributária
é regra constitucional de exceção e que deve ser inter-
pretada de forma restritiva. Não se estende, portanto,
aos particulares que executam, com intuito lucrativo,
serviços públicos mediante concessão ou delegação,
devidamente remunerados.

O Tribunal Pleno do STJ, no julgamento da ADI nº
3.089/DF, encerrou a discussão:

ADI 3.089/DF, Ação direta de inconstitucionalidade - Relator
Min. Carlos Britto - Relator p/ o acórdão: Min. Joaquim
Barbosa - Julgamento: 13.02.2008 - Órgão Julgador:
Tribunal Pleno - Publicação: DJe-142 - Divulgação:
31.07.2008 - Publicação: 1º.08.2008 - Ement. vol. 02326-
02, p. 00265 - LexSTF v. 30, nº 357, 2008, p. 25-58 -
Partes: Requerente: Associação dos Notários e Registradores
do Brasil - Anoreg/BR; Advogados: Frederico Henrique
Viegas de Lima e outro; Requerido: Presidente da República;
Advogado: Advogado-Geral da União; Requerido:
Congresso Nacional.
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade.
Constitucional. Tributário. Itens 21 e 21.1 da lista anexa à Lei
Complementar nº 116/2003. Incidência do Imposto sobre
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Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre Serviços de
Registros Públicos, Cartorários e Notariais.
Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da lista anexa à Lei
Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos
serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da
Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência
do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de
índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos
serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a, e §§ 2º
e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públi-
cos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à
tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os
respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção
prevista no art. 150, § 3º, da Constituição. O recebimento
de remuneração pela prestação dos serviços confirma,
ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é
uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas
federativas, e não de particulares que executem, com
inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante con-
cessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há
diferenciação que justifique a tributação dos serviços públi-
cos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas.
Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julga-
da improcedente.

Com tais considerações, reformo a r. sentença no
reexame necessário, para denegar a segurança e julgo
prejudicado o recurso voluntário.

Custas recursais, ex vi legis.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARIA ELZA e NEPOMUCENO SILVA.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA NO REE-
XAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

. . .

CCoommaarrccaa ddee PPaattooss ddee MMiinnaass - AAppeellaanntteess:: RRuuii ddee PPaauullaa
MMeeddeeiirrooss ee ssuuaa mmuullhheerr - AAppeellaaddooss:: MMaassssaa iinnssoollvveennttee ddee
GGeerraallddoo BBeelllluuccoo,, LLoouurrddeess MMaarriiaa BBoorrggeess BBeelllluuccoo - RReellaattoorr::
DDEESS.. WWAAGGNNEERR WWIILLSSOONN

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Sebastião Pereira de
Souza, 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
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de julho de 2010. - Wagner
Wilson - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. WAGNER WILSON - Trata-se de ação
ordinária de anulação de ato jurídico ajuizada por Rui de
Paula Medeiros e Carmem Sílvia Peres de Paula Medeiros
em desfavor da Massa insolvente de Geraldo Belluco e
Lourdes Maria Borges Belluco.

Alegaram os autores, em sua petição inicial, que
tomaram empréstimo com o Sr. Geraldo Belluco, conhe-
cido agiota na região de Patos de Minas, com a incidên-
cia de juros mensais de até 14%, e que não conseguiram
saldar a sua dívida.

Asseveraram que o Sr. Geraldo Belluco também
deixou de honrar uma série de compromissos financeiros
com terceiros, provocando uma corrida de credores no
seu encalço; que o também agiota Sr. José Antônio
Pacheco, homem violento e cruel, tornou-se credor do Sr.
Geraldo Belluco; que lhe “cedeu” o crédito havido com
os autores. Assim, o Sr. José Antônio Pacheco, querendo
receber o seu crédito, exigiu dos autores vários imóveis,
assim como a emissão de notas promissórias.

Aduziram que, para se verem livres do sofrimento
que lhes era impingido, assinaram uma escritura de
retrovenda em favor do Sr. José Pacheco, constando que,
caso a dívida não fosse quitada, cinco salas de sua pro-
priedade ficariam sendo como de propriedade do Sr.
José Pacheco e sua mulher.

Pleitearam, ao final, a manutenção na posse do
imóvel objeto do negócio jurídico e a declaração da nuli-
dade da escritura pública de compra e venda lavrada à
f. 113 do Livro 053 do Serviço Notarial do Distrito de
Chumbo.

Instruíram a inicial com os documentos de f. 22/57.
Citada, a Massa Insolvente de Geraldo Belluco

apresentou contestação às f. 66/67, arguindo prejudicial
de prescrição e pleiteando, no mérito, a improcedência
da ação.

Compra e venda - Simulação - Coação -
Agiotagem - Nulidade

Ementa: Apelação cível. Compra e venda. Prática de
agiotagem. Nulidade.

- Havendo prova de que o contrato de compra e venda
tinha relação com operação de agiotagem, deve ser jul-
gado procedente o pedido de declaração de nulidade do
negócio.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00448800..0011..002244224422-22//000011 eemm

ccoonneexxããoo ccoomm aass AAPPEELLAAÇÇÕÕEESS CCÍÍVVEEIISS NNooss 11..00448800..-
0011..002277333322-88//000011 ee 11..00448800..0011..002277333377-77//000011.. -
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A segunda ré, Lourdes Maria Borges Belluco, con-
testou a ação às f. 71/77, também arguindo prejudicial
de prescrição, preliminar de competência do juízo fali-
mentar e sustentando, no mérito, que o Sr Geraldo
Belluco possuía uma empresa de factoring; que a empre-
sa era legalmente constituída; que todas as operações
praticadas eram legais; que a escritura de compra e
venda não possui nenhum vício capaz de ocasionar a
sua nulidade.

Impugnação às f. 94/97.
Despacho saneador à f. 119, rejeitando a prejudi-

cial de prescrição.
Parecer do Ministério Público às f. 152/154,

opinando pela improcedência do pedido inicial.
Proferida sentença às f. 155/158, o MM. Juiz sin-

gular julgou improcedente o pedido autoral, sob o fun-
damento de que o conjunto probatório não foi suficiente
para se firmar um juízo de certeza a respeito de algum
vício nos contratos celebrados.

Inconformados, recorrem os autores às f. 159/165,
sustentando que a escritura pública que pretendem anu-
lar está revestida de vício de consentimento, qual seja
coação; que foram obrigados a assinar e lavrar a dita
escritura sob ameaça; que, passando por dificuldades
financeiras, tomaram em empréstimo considerável quan-
tia em dinheiro com o agiota Sr. Geraldo Belluco; que,
diante de duras e severas ameaças, foram obrigados a
lavrar a escritura pública com cláusula de retrovenda em
favor do também agiota Sr. José Pacheco; que
declararam a sua vontade de maneira defeituosa.

Contrarrazões dos apelados às f. 169/170, afir-
mando que os apelantes não comprovaram nenhuma de
suas alegações, devendo a sentença ser mantida em
todos os seus termos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os re-
quisitos de sua admissibilidade.

O negócio jurídico que os apelantes pretendem
anular se refere à compra e venda entabulada entre eles
e o Sr. Geraldo Belluco, tendo como objeto um imóvel
residencial situado na cidade de Patos de Minas, esquina
das Ruas Professora Elza Carneiro Franco e Marechal
Deodoro (escritura pública de f. 26).

Sustentam os apelantes terem sido coagidos a assi-
nar a escritura pública de compra e venda do imóvel em
questão, em razão de possuírem dívida oriunda de agio-
tagem praticada pelo Sr. Geraldo Belluco.

O ordenamento jurídico brasileiro reprime a práti-
ca de agiotagem tanto na esfera cível como criminal.

Nesse contexto, para que haja cancelamento de
registro de imóvel em razão de prática de agiotagem,
retirando do patrimônio do suposto agiota o bem, mister
que haja provas do crime, não podendo haver uma mera
presunção.

No caso dos autos, analisando os elementos pro-
batórios, vejo que os apelantes se desincumbiram de

comprovar, nos termos do art. 333, inc. I, do Código de
Processo Civil, os fatos constitutivos do seu pretenso
direito.

De acordo com o que se observa nos autos da
ação reivindicatória em apenso (Processo nº
1.0480.01.027332-8/001), a testemunha Tessalômico
Moura Telles, cujo depoimento se encontra transcrito à 
f. 147 daquele feito, afirmou que:

[...] o Sr. Rui de Paula contraiu vários empréstimos com o Sr.
Geraldo Belluco; que o próprio depoente já levou vários
cheques para o Sr Geraldo Belluco como garantia dos
empréstimos contraídos com o Sr Rui de Paula; [...] que, em
razão da casa de morada, o requerido ofereceu ao credor a
sua própria casa residencial como garantia da dívida; [...]
que os juros cobrados pelo Sr. Geraldo Belluco eram abu-
sivos; que foram cobrados juros de até 30% ao mês.

Pelo que se infere do depoimento, a testemunha
em questão corroborou as alegações dos apelantes de
que o Sr. Geraldo Belucco emprestava dinheiro mediante
cobrança de juros usurários e de que o contrato de com-
pra e venda do imóvel residencial dos apelantes teve por
fim garantir a dívida por eles contraída. Frise-se que não
há empecilho na apreciação da referida prova, produzi-
da no feito conexo, para fins de julgamento da presente
ação anulatória.

Da mesma forma, também verifico que, na sen-
tença proferida nos autos dos Embargos do Devedor de
nº 480.99.001436-1, opostos pelos ora apelantes em
face de José Antônio Pacheco, cuja cópia se encontra
acostada às f. 104/111 da ação reivindicatória em
apenso (Processo nº 1.0480.01.027332-8/001), o MM.
Juiz da Comarca de Patos de Minas consignou que
“tanto Geraldo Belucco quanto o embargado são
conhecidos agiotas na cidade, sendo que o primeiro tem
inúmeras ações na justiça, com alegação de agiotagem,
e teve inclusive a sua autoinsolvência decretada”.

Assim, entendo que foi suficientemente demonstra-
da a prática de agiotagem e a simulação do contrato de
compra e venda do imóvel onde residem os apelantes,
que, na verdade, foi dado em garantia de pagamento da
dívida usurária, prática esta repelida pelo ordenamento
jurídico pátrio.

Com efeito, nos termos do art. 167 do Código
Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, que, no caso
em questão, se consubstanciou em uma declaração
enganosa da vontade, havendo intencional desacordo
entre a vontade manifestada e o resultado, impondo-se
a anulação da compra e venda, pois evidentemente viciada.

Nesse sentido:

Reivindicatória. Reconvenção. Escritura pública de compra e
venda. Simulação. Nulidade. Sendo apurado que a compra
e venda do imóvel se fez por simulação, sem qualquer paga-
mento, mas apenas garantia de empréstimo por fim quitado,
decreta-se a nulidade da escritura pública correspondente
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(TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.06.134792-8/001 - 18ª
Câmara Cível - Des. Rel. Guilherme Luciano Baeta Nunes -
DJ de 10.06.2008).

Ação anulatória de ato jurídico. Vício de consentimento.
Provas no sentido de que a transferência de imóvel se deu
exclusivamente em razão de agiotagem. Procedência.
Anulação da cessão de direitos. - Havendo nos autos provas
no sentido de que o contrato de cessão de direitos foi assi-
nado com vício de consentimento, em razão de ter a parte
sofrido coação e ameaças por parte de agiota, não sendo
sua real intenção transferir a propriedade de imóvel para a
mãe daquele, deve ser acolhido o pedido inicial de ação
anulatória de cessão de direitos (TJMG - Apelação Cível nº
417.863-6 - Des. Rel. Pedro Bernardes - DJ de 10.08.2004).

Ação ordinária. Factoring. Cheques. Alegação de cobrança
de juros excessivos. Simulação na compra e venda de imó-
vel para pagamento de dívida oriunda de agiotagem.
Anulação do negócio jurídico. Art. 147, II, do Código Civil.
Reforma parcial da sentença.
- Estando evidenciada a simulação do negócio jurídico, é ele
anulável nos termos do art. 147, II, do Código Civil de
1916, regente do caso, devendo as partes voltarem ao statu
quo ante, sendo que nada impede de procurarem a solução
para seus supostos direitos em ação própria, com a dilação
probatória a ela direcionada.
- O Código Civil de 1916 dá a essas falhas de vontade a
denominação defeitos dos atos jurídicos, que compreendem
os vícios de consentimento (erro, dolo e coação), e os
chamados vícios sociais (simulação e fraude contra cre-
dores). O art. 147 do diploma do século passado diz ser
anulável o ato jurídico resultante de erro, dolo, coação,
simulação ou fraude. O novo Código mantém os mesmos
princípios, recordando que a simulação passa a ser causa de
nulidade e não mais de anulação.
- Primeira apelação não provida e segunda apelação par-
cialmente provida (TJMG - Apelação Cível Nº 393.609-8 -
Rel. Des. Antônio Sérvulo - DJ de 09.09.2003).

A sentença, portanto, está a merecer reforma, pois
restou demonstrado o vício de consentimento e a simu-
lação do negócio jurídico entabulado.

Conclusão.
Com essas considerações, dou provimento ao

recurso, para anular a compra e venda de todo o imóvel
situado na esquina das ruas Professora Elza Carneiro
Fraco e Marechal Deodoro, constituído pelos lotes 01 e
13 da quadra 05, na cidade de Patos de Minas, deter-
minando-se o cancelamento no registro de imóveis da
escritura pública lavrada à f. 113, do Livro 053, do
Serviço Notarial do Distrito de Chumbo.

Condeno os réus ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, que, com fulcro no art.
20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e qui-
nhentos reais).

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Concordo com a
conclusão adotada pelo eminente Relator.

Acrescento que não há obstáculo à utilização de
prova emprestada no presente processo. Segundo lição
de Moacyr Amaral Santos:

Conquanto, em princípio, se admita a utilização num proces-
so de prova emprestada de outro, em que foi produzida,
controvertida é a sua eficácia em relação ao processo para
o qual foi trasladada.
[...] especialmente sobre as provas de natureza oral (teste-
munhas, depoimento pessoal, esclarecimento de peritos) é
que gira a controvérsia.
Atendendo a que as provas de natureza oral, no sistema do
Código de Processo Civil, que é o da oralidade, deverão ser
colhidas na audiência de instrução e julgamento (Cód. Proc.
Civil, arts. 336 e 452), respeitados os princípios da imediati-
dade, da identidade física do juiz, da concentração e da
oralidade, uma parte da doutrina considera de nenhuma
eficácia aquelas provas no processo para o qual forem trans-
portadas. Essa conclusão mais se reforça quando se pondera
que, no sistema do Código, o mesmo juiz que houver pro-
cedido à produção de provas em audiência deverá proferir a
sentença (princípio da identidade física do juiz [...].
Conquanto, em verdade, seja esse o sistema do Código, não
se pode, entretanto, olvidar que este autoriza que as provas,
nas hipóteses e condições no mesmo previstas, se produzam
mediante precatória e até mesmo antecipadamente (ver arts.
586 e 590) perante outro juiz, que não o juiz da causa, e,
pois, com inobservância daqueles princípios, sem que, ape-
sar disso, percam a eficácia que lhes for própria.
Analogicamente, ter-se-á que admitir eficácia à prova
emprestada de outro processo, pois que esta, na sua pro-
dução, não difere muito da prova por precatória (Primeiras
linhas de direito processual civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva,
2010, v. 2, p. 407-408).

Assim, acompanho o Relator.

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo
com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação civil pública - Dano ambiental - Arts. 4º,
VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - Reparação da

biota afetada - Possibilidade - Aferição em laudo
técnico - Indenização - Pedido indevido

Ementa: Ação civil pública. Dano ambiental. Arts. 4º, VII,
e 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Reparação da biota afeta-
da. Possibilidade aferida em laudo técnico. Pedido inde-
vido de indenização. Manutenção da sentença.

- Em caso de dano ao meio ambiente, a indenização
será aplicável, em não sendo possível recuperar o ecos-
sistema agredido (arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei
6.938/81), não sendo cumuláveis as penas de recupe-
ração e indenização.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00440000..0077..002277886699-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee MMaarriiaannaa - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddoo:: JJoosséé EEdduuaarrddoo ddaa
SSiillvvaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. GGEERRAALLDDOO AAUUGGUUSSTTOO
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Vanessa Verdolim
Hudson Andrade, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. -
Geraldo Augusto - Relator.

DES. GERALDO AUGUSTO - Conhece-se do
recurso, presentes os requisitos à sua admissibilidade.

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em
face de José Eduardo da Silva, pretendendo a conde-
nação do réu ao pagamento de indenização pelo dano
causado ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei
6.938/81) e reflorestamento da área degradada.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedi-
do, para condenar o requerido:

1. Em não mais proceder a qualquer interferência na área,
salvo aquelas referentes à sua manutenção e cuidados ou,
mediante autorização prévia, por quem de direito.
2. Em cercar a área desmatada, mantendo a isolada e
impedindo a entrada de animais domésticos, permitindo,
assim, o processo de regeneração natural.
3. Em proceder a devida averbação da reserva legal de sua
propriedade, de acordo com o art. 16 da Lei Estadual nº
14.309/02.
4. Em apresentar nos autos, após o período de 12 (doze)
meses, laudo de vistoria confeccionado pelo IEF local, a fim
de comprovar o adimplemento dos itens supradeterminados.

Declarou extinto o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Custas e
despesas judiciais pelo requerido.

Inconformado recorre o autor às f. 67/72, alegan-
do, em resumo, que nem todo dano ambiental é passí-
vel de recuperação total, restando sempre algo irre-
cuperável. Alega que em não se condenando os
infratores em indenização pecuniária, está-se sinalizando
aos mesmos que o crime compensa. Sustenta que o sim-
ples fato de não terem indicado os laudos periciais os
valores dos danos ambientais não impede que o Juiz, no
caso concreto, arbitre o valor da indenização. Afirma
que a legislação vigente impõe ao causador do dano
ambiental a reparação integral do mesmo e, no caso de
impossibilidade, deve o autor da lesão proceder ao
pagamento de indenização pecuniária, a título de danos
materiais, visando a justa compensação do prejuízo causado.

Contrarrazões pela manutenção da decisão 
(f. 77/79).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento do recurso (f. 90/96).

Examina-se o recurso.
Inicialmente, cumpre mencionar que a reparação

dos danos causados ao meio ambiente, por ofenderem
interesses difusos da sociedade, mereceu especial
atenção do legislador no campo da responsabilidade
civil. Adotou nosso ordenamento jurídico, quanto a essa
matéria, a Teoria da Responsabilidade Objetiva, cujo
enfoque recai sobre a necessidade de reparação do
dano, independentemente da aferição da culpabilidade
do agente.

A importância indiscutível que a proteção ambien-
tal e os demais interesses difusos e coletivos adquirem no
mundo moderno impôs ao legislador a adoção de res-
ponsabilidade civil fundada no risco integral, como
forma de tornar eficaz o ressarcimento dos prejuízos, sem
o inconveniente de ter o lesado (no caso, a sociedade) o
ônus de provar que o agente agressor agiu culposa-
mente.

No tocante à condenação, em sede de ação civil
pública por dano ao meio ambiente, prevê o inciso VII do
art. 4º da Lei 6.938/81 a “imposição, ao poluidor e
predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os
danos causados, e ao usuário da contribuição pela uti-
lização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Ainda em relação às penalidades a serem impostas
ao causador do dano ambiental, dispõe o art. 14, § 1º,
da Lei 6.938/81:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legis-
lação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção dos incon-
venientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causa-
dos ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua ativi-
dade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legi-
timidade para propor ação de responsabilidade civil e crimi-
nal, por danos causados ao meio ambiente.

Pela leitura dos dispositivos acima transcritos,
denota-se que a pena aplicada ao causador de dano ao
meio ambiente será de reparação ou de indenização do
dano ocorrido.

Em outras palavras, a indenização será aplicável
em caso de não ser possível recuperar o ecossistema
agredido, pelo fato de não ser cumulável a pena de
recuperação do meio ambiente com a de indenização
pelo ato lesivo à biota.

No caso dos autos, o laudo pericial elaborado pelo
IEF (f. 54/55) comprova a ocorrência de desmatamento
na área descrita na inicial, na forma de corte raso sem
destoca, não sendo considerada de preservação perma-
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nente. Informa que não houve recomposição da área e
que a área desmatada está sendo utilizada para agricul-
tura e pastagem.

Esclarece o laudo que há possibilidade de
reparação da biota afetada, e, ao final, tece os procedi-
mentos técnicos necessários à sua recuperação, os quais
foram utilizados pelo d. sentenciante para a condenação
do réu/apelado.

Assim, não sendo possível cumular a condenação
por reparação de dano ambiental com a indenização,
mantém-se a d. sentença a quo, que condenou o
réu/apelado à recuperação da área ambiental danifica-
da, nos moldes determinados pelo laudo do IEF.

Com tais razões, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a d. sentença hostilizada.

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE -
De acordo com o Relator.

DES. ARMANDO FREIRE - Sr. Presidente.
Peço vista dos autos.

Súmula - PEDIU VISTA O VOGAL. O RELATOR E A
REVISORA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE
(Presidente) - O julgamento deste feito foi adiado na
Sessão do dia 10.08.2010, a pedido do Vogal, após
votarem o Relator e a Revisora negando provimento.

Com a palavra o Desembargador Armando Freire.

DES. ARMANDO FREIRE - Sr.ª Presidente.
Tive acesso aos autos e examinando-os com

atenção, atento, inclusive, aos votos que me antecede-
ram, ponho-me de acordo, para negar provimento, per-
mitindo-me anotar que em julgamentos nº
1.0400.06.022337-9-001 e nº 10400.04.014137-
8/001, ambos também da Comarca de Mariana, tive a
oportunidade de votar no mesmo sentido com a mesma
conclusão como ora fixo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

são processante. Constituição mediante indicação, e não
por sorteio. Inobservância do art. 5º, I, do DL nº 201/67.
Nulidade.

- O processo para cassação de prefeito municipal deve
estar isento de irregularidades formais, devendo ser
observada pela comissão a formalidade insuperável do
procedimento previsto no DL nº 201/67, cuja desobe-
diência invalida, por vício formal, o julgamento da
respectiva infração político-administrativa.

- No caso de processo de cassação de mandato do
prefeito pela Câmara, por infrações político-administra-
tivas, existindo hipótese de impedimento de qualquer
vereador de participar do sorteio para compor a comis-
são processante, deve ser convocado o respectivo
suplente, condição sem a qual a deliberação não pode-
ria ocorrer, sob pena de verificar a nulidade do procedi-
mento (art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67).

MMAANNDDAADDOO DDEE SSEEGGUURRAANNÇÇAA NN°° 11..00000000..1100..003300663344-
99//000000 - CCoommaarrccaa ddee CCaarrmmoo ddoo RRiioo CCllaarroo - IImmppeettrraannttee::
JJooããoo AAllbbeerrttoo AAmmaarraall - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: PPrreessiiddeennttee ddaa
CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee CCoonncceeiiççããoo ddaa AAppaarreecciiddaa - RReellaattoorr::
DDEESS.. EEDDIILLSSOONN FFEERRNNAANNDDEESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Edilson Fernandes, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. - Edilson
Fernandes - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo impetrante, o Dr.
Eduardo José Mourão.

Proferiu sustentação oral, pelo impetrado, o Dr.
Raimundo Cândido Junior.

DES. EDILSON FERNANDES - Registro que ouvi,
com bastante atenção, a brilhante sustentação oral.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado por João Alberto Amaral contra ato
do Presidente da Câmara Municipal de Conceição da
Aparecida, visando anular o processo político-adminis-
trativo instaurado com o objetivo de cassar-lhe o manda-
to de prefeito.

O impetrante sustenta que a comissão processante
não foi constituída por sorteio, fato que viola o art. 5º, II,
do Decreto-Lei 201/67. Afirma, ainda, que os 

Prefeito - Infração político-administrativa -
Instauração da comissão processante -

Constituição mediante indicação, e não por
sorteio - Art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº

201/67 - Inobservância - Nulidade

Ementa: Administrativo e constitucional. Prefeito.
Infração político-administrativa. Instauração da comis-
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procuradores do impetrante não foram intimados pes-
soalmente da audição do impetrante e das testemunhas
arroladas pela defesa e que houve negativa de entrega
do relatório final do processo político-administrativo, o
que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Pugna pela concessão da ordem para declarar a nuli-
dade do processo político-administrativo (f. 02/38-TJ).
Inicial instruída com os documentos de f. 42/400-TJ.

Liminar deferida (f. 406/407-TJ).
Opostos embargos de declaração pelo impetrado

(f. 414/421e 495/497-TJ), foram os mesmos rejeitados
(f. 425/428 e 499/500-TJ).

A digna autoridade dita coatora prestou infor-
mações (f. 435/445-TJ), sustentando a legalidade do ato
impugnado, uma vez que a formação da comissão foi
submetida a plenário, mediante aprovação unânime,
tendo sido obedecida a representação partidária,
“donde se conclui não ter havido prejuízos para o denun-
ciado”.

O Ministério Público opinou pela denegação da
ordem, conforme r. parecer de f. 503/506-TJ, da lavra
do culto Procurador de Justiça, Dr. Oliveira Salgado de
Paiva.

Da tribuna, o ilustre advogado argui a preliminar
de ausência de interesse processual e de inépcia da ini-
cial, matérias que já haviam sido arguidas quando da
oposição de embargos de declaração, na decisão que
proferi concedendo a liminar.

Essas matérias de natureza eminentemente proces-
sual, até há muito tempo, eram controvertidas sobre a
aplicação no âmbito de mandado de segurança. A teo-
ria publicista sempre adotou a tese de que, em manda-
do de segurança, concede ou se denega a ordem, não
se apegando aos formalismos do processo civil normal.
A lei atual do mandado de segurança, já em vigência
desde 2009, adotou essa teoria, encampando o art. 5º,
§ 6º, em que diz, de forma expressa, que, nas hipóteses
previstas no art. 267 do Código de Processo Civil, em
que se extingue o processo sem resolução de mérito,
denega-se o mandado de segurança, motivo pelo qual,
dentro desse contexto atual da legislação que rege o
mandado de segurança, examino conjuntamente todas
essas questões em meu voto, na forma tecnicamente
redigida na atual Lei do Mandado de Segurança, que é
conceder ou denegar a segurança pretendida.

A ação mandamental, de índole constitucional, é
cabível para a proteção de direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções por ela exercidas (art. 1º da Lei nº
1.533/51).

Segundo consta dos autos, o Prefeito do Município
de Conceição da Aparecida teve instaurado contra si um

processo político-administrativo perante a edilidade
local, por violação ao disposto no inciso VII do art. 4º do
Decreto-Lei nº 201/67, que possui o seguinte teor:

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos
Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
[...]
IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos
sujeitos a essa formalidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas o pronunciamen-
to sobre a regularidade do processo de cassação de
mandato de prefeito, velando pela observância dos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, sendo-lhe defeso o ingresso no mérito
administrativo, principalmente no que se refere à
imputação de determinada conduta ao acusado, sob
pena de violar cláusula pétrea da Constituição Federal
(art. 60, § 4º, III), que determina independência e sepa-
ração dos Poderes (art. 2º).

O processo de cassação de mandato de prefeito
pela Câmara, por infrações político-administrativas, obe-
dece a rito próprio previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº
201/67, sendo que, demonstrada qualquer violação que
comprometa o formalismo do procedimento e o exercí-
cio de sua ampla defesa no curso do procedimento, tal
fato é passível de correção pelo Judiciário.

Analisando minuciosamente os autos, especial-
mente a Ata da 3ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de Conceição da
Aparecida (f. 123/125-TJ), constato que a comissão
processante foi constituída por indicação, fato este leva-
do em consideração por ocasião da decisão em que
deferi a liminar (f. 406/407-TJ), uma vez que há expres-
sa previsão na lei de regência estabelecendo que a
comissão processante deve ser constituída por sorteio
realizado entre os vereadores desimpedidos, o que
garante a imparcialidade da investigação.

Com relação ao sorteio dos vereadores para com-
porem a comissão processante, a autoridade coatora
informa que:

[...] dos nove vereadores que compõem aquela augusta
Câmara Municipal, o seu Presidente [...] Paulo Afonso Alves,
por isso mesmo, não poderia integrá-la; três outros, Leandro
Marcelino da Silva, Italmo Mesquita e Nilton Itamar da Silva,
porque funcionários públicos municipais, temerosos de reta-
liações, que infelizmente ocorreram em casos que tais, ma-
nifestaram-se desimpedidos de participar da comissão
processante; dos cinco restantes, Valdeir Antônio Leite mani-
festou impedido de participar da comissão; dos outros 4
restantes, Ruberval José Gonçalves também se deu por impe-
dido; e os três restantes a compuseram, Silésio da Silva, seu
Presidente, Nilton Clóvis da Silva e Waldir Krauss de Oliveira,
sem nenhum prejuízo para a regra do art. 5º, II, do Decreto-
Lei 201/67 (f. 443-TJ).
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É certo que, quanto aos vereadores que não par-
ticiparam da escolha para a composição da comissão,
não consta manifestação expressa deles em não partici-
parem da comissão processante, aliado ao fato de que,
havendo circunstâncias que os impediam de compô-la,
deveriam ser convocados os respectivos suplentes, por
aplicação do art. 5º, inciso I, parte final, do DL nº
201/67.

Oportuno registrar que o próprio impetrado
(embargante) admite que: “[...] o sorteio não se efetivou
por simples impossibilidade fática, ou seja, não havia
como sortear três dentre três vereadores desimpedidos
[...]” (f. 419-TJ).

Em casos análogos ao que se examina, as egrégias
4ª, 6ª e 7ª Câmaras Cíveis deste colendo Tribunal assim
já concluíram:

Decreto-Lei nº 201/67. Norma municipal. Processo.
Nomeação da comissão processante. A comissão proces-
sante para a apuração das denúncias que levariam à cas-
sação do prefeito municipal deve ser nomeada de acordo
com as normas contidas no Decreto-Lei nº 201/67, recep-
cionado pela nova ordem jurídica, instaurada com a
Constituição da República de 1988 (MS nº 1836287-
75.2000.8.13.0000 - Rel. Des. Almeida Melo - j. em
28.09.2000).

Mandado de segurança. Processo de cassação instaurado
contra vereadora. Denúncia proposta e recebida pelos com-
ponentes da Câmara Municipal. Participação dos vereadores
que ofereceram a denúncia na votação de recebimento da
mesma. Ilegalidade. Infringência ao princípio da morali-
dade. Inexistência de imparcialidade. Constituição da comis-
são processante que não obedeceu aos critérios legais de
observância obrigatória. Efetivação de nomeação direta ao
invés de sorteio. Inteligência do Decreto-Lei 201/67.
Existência de legislação municipal também expressa no sen-
tido de obrigar ao sorteio. Suplentes que poderiam repre-
sentar os vereadores impedidos por um ou outro motivo (MS
nº 1.0000.00.272685-9/000 - Rel. Des. Jarbas Ladeira - 
j. em 24.06.2003).

Mandado de segurança. Responsabilidade político-adminis-
trativa de vereadores. Constituição da comissão processante
por eleição. Ilegalidade. Nulidade dos atos.
- A inobservância da regra do sorteio prevista no art. 5º, II,
do Decreto-Lei 201/67, para a constituição da comissão
processante de denúncia contra vereador, acarreta a nuli-
dade dos seus atos.
- A eleição dos membros, ao invés do sorteio, contraria a
finalidade da norma que objetiva a imparcialidade dos com-
ponentes da comissão, para que o processo não seja utiliza-
do como instrumento de interesses políticos (MS nº
0383080-27.2007.8.13.0607 - Rel.ª Des.ª Heloísa Combat
- j. em 14.04.2009).

No caso de processo de cassação de mandato de
prefeito pela Câmara, por infrações político-administra-
tivas, existindo hipótese de impedimento de qualquer
vereador de participar do sorteio para compor a comis-
são processante, deve ser convocado o respectivo

suplente, condição sem a qual a deliberação não pode-
ria ocorrer, sob pena de verificar a nulidade do procedi-
mento (art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67).

Por tratar o caso de um processo político-adminis-
trativo de caráter punitivo, deve, por isso mesmo, estar
sujeito aos rigores formais da norma de regência (cf.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 10.
ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 607), devendo ser
observada pela comissão a formalidade insuperável do
procedimento previsto no DL nº 201/67, cuja desobe-
diência invalida, por vício formal, o julgamento da
respectiva infração político-administrativa.

Forçoso concluir que, existindo prova pré-constituí-
da de nulidade formal por ocasião da escolha dos mem-
bros da comissão processante para apurar eventual
infração político-administrativa praticada pelo impe-
trante, no exercício do cargo de Chefe do Poder
Executivo, cujo relatório final pode culminar na cassação
do seu mandato, há direito líquido e certo a ser tutelado
pela via do mandado de segurança.

Concedo a segurança para invalidar o Processo
Político-Administrativo nº 001/2010 e, consequente-
mente, o Decreto Legislativo nº 001/2010 (f. 44-TJ) da
Câmara Municipal de Conceição da Aparecida.

Custas, na forma da lei. Sem honorários advocatí-
cios (art. 25 da Lei 12.016/2009).

DES. MAURÍCIO BARROS - Sr. Presidente.
Acompanho integralmente o judicioso e bem-

lançado voto de V. Exª. para conceder a segurança.

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Sr. Presidente.
Também concedo a segurança, nos termos do voto

de V. Exª.

DES.ª SANDRA FONSECA - Sr. Presidente.
Entendo que a nulidade, neste caso, é insanável,

por isso acompanho o voto de V. Exª., mas entendo, tam-
bém, que nada impede que a Municipalidade proceda à
abertura de novo procedimento, se ainda persiste qual-
quer irregularidade no Município.

É como voto.

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Sr.
Presidente.

Acompanho V. Exa. concedendo a segurança.

DES. EDILSON FERNANDES - Acrescento a meu
voto que a ressalva feita pela Des.ª Sandra Fonseca,
embora não tenha dito expressamente, não há nada que
impeça a instauração do processo, desde que sanadas
as nulidades apontadas.

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

. . .
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Ação civil pública - Ação individual de 
indenização - Autonomia - Reunião

Ementa: Conflito negativo de competência. Ação civil
pública. Ação individual de indenização. Autonomia.
Reunião. Descabimento.

- A ação individual pode ter curso independente da ação
coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos.
Precedentes do STJ.

- Ocorrendo a conexão entre ação coletiva e ação indi-
vidual, a parte poderá requerer a suspensão do feito
individual ou optar que esse siga sua regular tramitação.
Em consequência, não há de se falar em reunião das
ações.

Acolher o conflito, dando pela competência do juízo sus-
citado.

CCOONNFFLLIITTOO DDEE CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA NN°° 11..00000000..1100..003322110066-
66//000000 - CCoommaarrccaa ddee IIbbiirriittéé - SSuusscciittaannttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo
ddaa 22ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee IIbbiirriittéé - SSuusscciittaaddoo:: JJuuiizz
ddee DDiirreeiittoo ddaa 11ªª VVaarraa CCíívveell ddaa CCoommaarrccaa ddee IIbbiirriittéé -
RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª HHEELLOOÍÍSSAA CCOOMMBBAATT

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PELA COMPETÊNCIA DO
JUIZO SUSCITADO.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2010. - Heloísa
Combat - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Trata-se de conflito
negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Ibirité, por entender que não é
competente para apreciar e julgar a demanda.

O feito foi originalmente distribuído perante o Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibirité, que negou sua
competência para processar a ação.

O MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirité
decidiu suscitar conflito negativo de competência 
(f. 916/917).

Ouvido o Juízo suscitado às f. 941/941v.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às 

f. 935/939, opinando pelo não conhecimento do pre-
sente conflito ou, sucessivamente, pelo seu desprovimen-
to, fixando-se a competência do MM. Juiz suscitado.

Decido.
A presente ação de indenização foi ajuizada por

diversos autores em face da Petrobrás, em virtude de
suposto ato ilícito da ré. O feito foi inicialmente distribuí-
do para a 1ª Vara Cível da Comarca de Ibirité.

Diante da existência de ação civil pública intentada
contra a Petrobras, com trâmite na 2ª Vara Cível da
Comarca de Ibirité, que discutiria o mesmo objeto da
presente indenizatória, o Juízo suscitado determinou a
remessa dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirité.

O MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ibirité, então, suscitou o presente conflito de competên-
cia, alegando ser inaplicável o art. 105 do CPC em caso
de ação indenizatória e ação civil pública.

Em se tratando de ações coletivas, como é o caso
da ação civil pública, deve-se estar atento às peculiari-
dades do respectivo procedimento. Assim, entendo que o
art. 105 do CPC não é aplicável à presente hipótese.

Ocorrendo a conexão entre ação coletiva e ação
individual, a parte poderá requerer a suspensão do feito
individual ou optar que esse siga sua regular tramitação.
Existe, pois, autonomia da ação individual em face da
ação coletiva.

Em consequência, não há de se falar em reunião
da presente ação indenizatória e a ação civil pública que
corre junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirité, ante a
impossibilidade de decisões antagônicas.

Nesse sentido, a lição do Superior Tribunal de
Justiça:

No caso dos autos, porém, o objeto das demandas são direi-
tos individuais homogêneos (= direitos divisíveis, individua-
lizáveis, pertencentes a diferentes titulares). Ao contrário do
que ocorre com os direitos transindividuais - invariavelmente
tutelados por regime de substituição processual (em ação
civil pública ou ação popular) -, os direitos individuais
homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva
(proposta por substituto processual), quanto por ação indi-
vidual (proposta pelo próprio titular do direito, a quem é
facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema da
tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts.
103, III, combinado com os §§ 2º e 3º, e 104), resulta (a)
que a ação individual pode ter curso independente da ação
coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por inicia-
tiva do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspen-
são, a ação individual não sofre efeito algum do resultado
da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a
própria lei admite a convivência autônoma e harmônica das
duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de
decisões antagônicas e, portanto, o conflito (CC 48.106/DF
- Relator: Ministro Francisco Falcão - Relator para o acórdão:
Ministro Teori Albino Zavascki - 1ª Seção - j. em 14.09.2005
- DJ de 05.06.2006, p. 233).

Conflito de competência. Ação coletiva e ação individual.
Autonomia. Reunião de processos. Competência absoluta.
Modificação. Impossibilidade.
1. A ação individual pode ter curso independente da ação
coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos.
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2. A competência absoluta não pode ser modificada por
conexão ou continência (CPC, art. 102).
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais/PR, o
suscitado (CC 41.953/PR - Relator: Ministro Teori Albino
Zavascki - 1ª Seção - j. em 25.08.2004 - DJ de
13.09.2004, p. 165).

Logo, forçoso reconhecer a competência do Juízo
suscitado para o processamento da presente ação de
indenização.

Em suma, acolho o bem lançado parecer da
Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Geraldo de Faria
Martins da Costa:

Da mesma forma, viável não se mostra a aplicação do art.
105 do mesmo Códex, o qual trata do efeito da conexão no
processo tradicional - reunião dos feitos - o que não ocorre
em sede de interesses privados face a pleitos coletivos.

Ante o exposto, acolho o conflito, para reconhecer
a competência do Juízo suscitado para conhecer e julgar
o feito.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ALMEIDA MELO e AUDEBERT DELAGE.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Domingos Coelho,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2010. - Nilo
Lacerda - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pelo agravado, a Dra.
Bruna Gabriele de Sousa.

DES. NILO LACERDA - Sr. Presidente, acuso ter
recebido substancioso memorial firmado pelo Dr.
Gustavo Matos de Araújo Lopes, Escritório Guimarães e
Vieira de Melo, ao qual dei a devida atenção e estou
determinando sua juntada aos autos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento inter-
posto por Ieda Maria Diniz de Souza Gomes e outro con-
tra a decisão de f. 51/52 (origem), proferida nos autos
da ação cautelar inominada ajuizada por André Oliveira
Cardoso, que concedeu liminar para determinar o ime-
diato afastamento dos réus da administração da
sociedade e, por consequência, autorizou o autor a
administrá-la isoladamente.

Os agravantes sustentam, em síntese, ser
necessária a modificação da decisão, sob o fundamento
de que não houve saques indevidos, tampouco prática
isolada de atos de administração. Alegam que a
exclusão liminar de sócio é medida excessivamente
traumática, que somente em casos extremos deve ser
deferida inaudita altera pars. Ponderam que existe confli-
to negativo de competência pendente de julgamento.
Informam, ainda, que o agravado propôs duas ações
cautelares simultâneas - uma, em Contagem, e outra,
em Belo Horizonte - buscando a escolha do juízo.
Requerem, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.

Às f. 139/141, foi deferido efeito suspensivo ao
recurso e determinou-se que, quanto à administração da
sociedade, se observasse o disposto na cláusula sexta do
contrato social.

O MM. Juiz manteve a decisão agravada e infor-
mou, à f. 148, que os agravantes cumpriram o disposto
no art. 526 do CPC.

Contraminuta às f. 150/157.
Preparo à f. 135.
Às f. 163/164, foi indeferido pedido de reconsi-

deração.
Novo pedido de reconsideração apresentado às 

f. 170/206, o qual será apreciado juntamente com o

Medida cautelar - Conflito negativo de competên-
cia - Procedimento urgente - Atos decisórios
anteriormente proferidos - Não invalidação

automática - Reapreciação pelo juiz competente

Ementa: Agravo de instrumento. Medida cautelar.
Conflito negativo de competência. Medida urgente. Atos
decisórios preservados até revisão pela autoridade com-
petente.

- O julgamento de conflito negativo de competência não
invalida automaticamente os atos decisórios anterior-
mente proferidos, devendo ser reapreciados pelo juízo
competente, seja para confirmá-los, seja para modificá-
los, razão pela qual vedada se encontra a análise do
mérito da liminar concedida pela instância revisora,
antes que haja o expresso pronunciamento do juízo
competente.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00007799..1100..003333666611-33//000011 - CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm -
AAggrraavvaanntteess:: IIeeddaa MMaarriiaa DDiinniizz ddee SSoouuzzaa GGoommeess ee oouuttrroo -
AAggrraavvaaddoo:: AAnnddrréé OOlliivveeiirraa CCaarrddoossoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. NNIILLOO
LLAACCEERRDDAA
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mérito do recurso, tendo em vista que este já está apto a
ser julgado.

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

Trata-se de recurso manejado contra decisão do
MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Contagem, designado
como competente para resolver as questões urgentes, em
razão do Conflito Negativo de Competência nº
1.0000.10.032105-8/000, suscitado em desfavor do
MM. Juiz da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte.

O mencionado conflito de competência foi julgado
em 04.08.2010, estabelecendo a competência do Juízo
da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte para apreciar e jul-
gar a medida cautelar.

Ocorre que, durante o interregno entre a instau-
ração do conflito negativo de competência e o seu efeti-
vo julgamento, o il. Juiz de Contagem concedeu liminar
para determinar o imediato afastamento dos réus da
administração da sociedade, decisão esta objeto do pre-
sente recurso.

Com o julgamento do conflito negativo de com-
petência, os atos decisórios anteriormente proferidos não
restam automaticamente sem efeito, devendo ser reapre-
ciados pelo juízo competente, seja para confirmá-los,
seja para modificá-los, razão pela qual vedada se
encontra, neste estágio processual, a análise do mérito
da liminar concedida por este Tribunal antes que haja o
expresso pronunciamento do juízo competente, isto é, da
21ª Vara Cível de Belo Horizonte.

A esse respeito:

A simples declaração de incompetência relativa não resulta
em automática declaração de nulidade dos atos  (RSTJ
68/63; citação da p. 64).
Ainda que o tribunal decida pela incompetência do juiz des-
ignado para as medidas urgentes (art. 120, in fine), os atos
por ele praticados ficam convalidados, mas o magistrado, ao
final declarado competente, pode reconsiderar a tutela caute-
lar eventualmente deferida pelo outro (STJ - 1ª Seção - CC
16.953-EDcl - Rel. Min. Ai Pargendler - j. em 09.04.97 -
rejeitaram os embs. - v.u. - DJU de 28.04.97, p. 15.799)
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 41. ed.
2009, p. 268, nota 4).

Entretanto, deve-se retornar com a plena eficácia
da liminar anteriormente concedida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível de Contagem, cassando-se o efeito suspensi-
vo concedido às f. 139/141, ante as evidências trazidas
com o pedido de reconsideração de f. 170/206, de que
o segundo agravante está inviabilizando que a sociedade
cumpra com os seus compromissos (pagamento de fun-
cionários, aluguel da academia junto ao Itaupower
Shopping, dispensa unilateral de funcionária), pelo que a
administração da sociedade, até o pronunciamento do
juízo competente (21ª Vara Cível de Belo Horizonte),
deverá ser exercida isoladamente pelo agravado para

evitar possíveis prejuízos à empresa em decorrência da
animosidade entre os sócios, como se colhe da leitura
das peças deste recurso.

Mediante tais considerações, nego provimento ao
agravo, mantendo hígida a r. decisão agravada até o
pronunciamento do Juízo da 21ª Vara Cível de Belo
Horizonte acerca da manutenção ou revogação da limi-
nar concedida.

Por consequência, casso o efeito suspensivo conce-
dido às f. 139/141, devendo-se oficiar, imediatamente,
o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., agência
nº 1.415, Wal-Mart, acerca da possibilidade de o Sr.
André Oliveira Cardoso movimentar isoladamente as
contas pertencentes à sociedade.

Custas recursais, pelos agravantes.

DES. DOMINGOS COELHO - Estou acompanhan-
do V. Exa., mesmo porque, quando há discussão em
razão de conflito de competência, o Tribunal pode deter-
minar o juiz para decidir as questões urgentes, indepen-
dente de vir depois a entender que seria o outro compe-
tente, então não teria que modificar.

Acompanho o eminente Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Registro que
também recebi o memorial subscrito pelo Dr. Gustavo
Matos de Araújo Lopes, que compareceu ao gabinete
para apresentá-lo, e estou acompanhando o voto do
eminente Desembargador Relator para negar provimen-
to ao agravo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Dano moral - Antecipação de tutela
- Registros relativos à prisão do autor - Ação

criminal em que fora réu - Absolvição a pedido
do Ministério Público - Inserção em cadastros
estaduais - Exclusão provisória - Possibilidade

Ementa: Ação de indenização por danos morais.
Antecipação dos efeitos da tutela. Registros relativos à
prisão do autor e ação criminal em que fora réu. Réu
absolvido a pedido do Ministério Público. Exclusão pro-
visória dos cadastros estaduais. Possibilidade.

- O réu absolvido em ação criminal, a requerimento da
própria acusação, por ausência de provas que o liguem
aos fatos a ele imputados, faz jus à antecipação dos
efeitos da tutela, em ação de indenização por ele ajuiza-
da, para, provisoriamente, ter excluídas dos cadastros
oficiais as informações relativas à sua prisão e ao
processo criminal em que foi absolvido, até decisão final
na ação indenizatória.
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AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..1100..003366000077-22//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: JJ..CC..SS.. - AAggrraavvaaddoo:: EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURRÍÍCCIIOO BBAARRRROOSS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Edilson Fernandes, 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, 14 de setembro de 2010. -
Maurício Barros - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MAURÍCIO BARROS - Trata-se de agravo de
instrumento interposto por J.C.S. contra a r. decisão
trasladada às f. 50/54, proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de
Belo Horizonte, nos autos da ação de indenização por
danos morais por ele proposta contra o Estado de Minas
Gerais, que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, para determinar a retirada, nos arqui-
vos estaduais, de qualquer informação relativa aos ilíci-
tos criminais a ele atribuídos, por ter sido absolvido em
ação criminal.

Alega o agravante, em síntese, que se desconside-
rou o princípio da dignidade da pessoa humana e de
outros elementos que provam seu estado de inocência;
que foi absolvido não por falta de provas, mas por falta
total de indícios de nexo que o ligue aos fatos a ele
imputados; que tem direito a que sejam excluídos, do
cadastro da Secretaria de Estado da Defesa Social, os
registros de que foi preso e denunciado por crime fun-
cional; e que foi aprovado recentemente em concurso
público para a Polícia Civil do Estado do Paraná 
(f. 02/09).

Conforme despacho de f. 66, o recurso foi rece-
bido no efeito meramente devolutivo, tendo sido negada
a antecipação da tutela recursal.

A parte agravada ofereceu contraminuta, às 
f. 69/71, em que pede a manutenção da decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nheço do agravo.

Pretende o recorrente que, em antecipação dos
efeitos da tutela, sejam excluídas, dos cadastros esta-
duais, informações relativas à sua prisão, bem como ao
processo criminal em que restou absolvido, tendo a
absolvição sido requerida pelo próprio Ministério
Público.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, foi o
recorrente absolvido na Ação Criminal 0024.09.-

508988-4 (f. 40), por ausência de provas que o vin-
culassem ao tráfico de drogas (f. 33), tendo sido então
determinada a sua soltura.

O agravado, na contraminuta, não contraria os
fatos alegados pelo recorrente, nem os documentos por
ele juntados.

Entendo que devem prevalecer, neste caso, os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da presunção de inocência, a resguardar a
integridade moral do agravante, durante a própria trami-
tação do processo.

Afinal, tendo sido ele absolvido na ação criminal, e
ainda a requerimento da própria acusação (o Ministério
Público), deve estar imediatamente apto a retomar a sua
vida civil, sem ter de se sujeitar a dar explicações e fazer
provas de sua conduta, em função de constar, de cadas-
tros oficiais do Estado, informações de que estivera preso
e fora denunciado pela prática de crime.

A manutenção desses registros, pelo fundamento
da decisão recorrida, inverte a lógica do princípio da
presunção de inocência, impondo ao recorrente que se
veja sempre compelido a ter que provar sua inocência.
Tal situação, por si só, ainda desequilibra as partes na
relação jurídico-processual.

O princípio da dignidade da pessoa humana
ocupa posição nuclear no sistema jurídico-constitu-
cional, considerado o “núcleo duro” dos direitos funda-
mentais, em torno do qual gravitam os demais direitos,
direcionados à sua proteção e realização.

Por outro lado, na eventualidade de se julgar
improcedente o pedido, nada impede que se resta-
beleçam os registros cadastrais do recorrente, se for o
caso.

De modo que se encontrem presentes não apenas
a verossimilhança das alegações do agravante, mas tam-
bém o perigo de dano, que se renova a cada dia pelo
simples lançamento, nos cadastros oficiais, de situação a
que fora indevidamente submetido e que afeta sua honra
objetiva, sua moral.

Com esses fundamentos, dou provimento ao agra-
vo, reformando a decisão recorrida para deferir o pedi-
do de exclusão, provisória, dos arquivos estaduais, em
especial da Secretaria de Estado da Defesa Social, no
que tange aos antecedentes criminais, e do Infopem, das
informações relativas aos fatos imputados ao
autor/agravante, bem como à sua prisão e ao processo
criminal em que figurou como réu.

Custas, ao final.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ANTÔNIO SÉRVULO e SANDRA FONSECA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Crédito tributário - Suspensão da exigibilidade -
Exigências do art. 151 do CTN - Bem móvel

como caução - Impossibilidade jurídica do pedido

- A certidão positiva com efeito de negativa, prevista no
art. 206 do CTN, produz os mesmos efeitos da certidão
negativa. Todavia, para que seja deferida, é necessário
que ocorra uma das hipóteses previstas na lei, quais
sejam existência de débito não vencido, execução fiscal
com penhora efetuada ou crédito cuja exigibilidade este-
ja suspensa. Para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, é
necessária a realização do depósito de seu montante
integral.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..1100..003388994444-44//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: RRaall EEnnggeennhhaarriiaa LLttddaa.. - AAggrraavvaaddoo::
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDIIVVAALLDDOO
GGEEOORRGGEE DDOOSS SSAANNTTOOSS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Wander Marotta, 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, 31 de agosto de 2010. - Edivaldo
George dos Santos - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiram sustentação oral, pela agravante, o Dr.
Nelson Xisto Damasceno Filho e, pelo agravado, o Dr.
Éder Sousa.

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Tendo
atuado, como Relator sorteado, no julgamento do
Agravo nº 1.0024.10.002555-0/001, recebi, por
dependência, um recurso de Agravo de Instrumento de
nº 1.0024.10.038944-4/001, através do qual a impe-
trante - Ral Engenharia Ltda. - se insurge contra uma
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de
Feitos Tributários da Comarca de Belo Horizonte, que,
nos autos de uma ação cautelar incidental movida em
desfavor do Estado de Minas Gerais, entendeu de inde-
ferir o requerimento formulado pela então agravante no
sentido de que fosse concedida liminar para compelir o
réu a expedir CND a seu favor.

Com a minuta de agravo de f. 02/14, a agravante
carreou os documentos de f. 15/257.

O r. Juiz da causa prestou informações esclarecen-
do as razões pelas quais formou seu convencimento e
pelas quais mantinha a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado ofertou con-
traminuta, pugnando pela manutenção da decisão.

Sucinto o relatório, passo a proferir meu voto.
A agravante pretende ver suspensa a exigibilidade

do crédito tributário de R$ 16.793.904,79 (dezesseis
milhões setecentos e noventa e três mil novecentos e
quatro reais e setenta e nove centavos). Para tanto,
ajuizou a Ação Ordinária nº 0024.10.002555-0, culmi-
nado com pedido de antecipação de tutela, cuja
apreciação foi postergada pelo Juízo, e, também, ação
cautelar incidental, com pedido de liminar, cujo indeferi-
mento deu origem ao presente recurso.

A autonomia procedimental do processo cautelar
subordina-se à sua dependência ontológica do processo
principal, em face do atributo da acessoriedade, que lhe
é imanente, pois busca assegurar o resultado do proces-
so subordinante.

Sabe-se que, para que seja possível a concessão
da liminar da cautelar, a lei exige a presença da
verossimilhança da alegação, bem como o risco de dano
consubstanciado na probabilidade de futura ineficácia
do processo, que se busca acautelar. No caso, não
antevejo tais requisitos.

A certidão negativa, prevista no art. 205 do CTN,
é documento que comprova a regularidade da situação
do contribuinte perante o Fisco.

A certidão positiva com efeito de negativa, prevista
no art. 206 do CTN, produz os mesmos efeitos da cer-
tidão negativa. Todavia, para que seja deferida, é
necessário que ocorra uma das hipóteses previstas na lei,
quais sejam existência de débito não vencido, execução
fiscal com penhora efetuada ou crédito cuja exigibilidade
esteja suspensa.

Preleciona o Prof. Hugo de Brito Machado que:

Não sendo possível o fornecimento de certidão negativa, em
face da existência de débito, pode a autoridade administra-
tiva fornecer certidão positiva, que, em certos casos, pode ter
o mesmo valor da negativa. Com efeito, vale como certidão
negativa aquela certidão da qual conste a existência de
crédito: a) não vencido; b) em curso de cobrança executiva
em que tenha sido efetivada a penhora; e c) cuja exigibili-
dade esteja suspensa (CTN, art. 206). Tanto uma certidão
negativa, isto é, dizendo que eu nada estou devendo ao
Fisco, como uma outra dizendo que eu devo, mas o crédito
do Fisco contra mim se encontra em uma das três situações
mencionadas, produzem o mesmo efeito, porque: a) se o
crédito não está vencido, não se pode dizer que sou inadim-
plente; b) se o crédito se encontra em processo de execução,
com penhora já efetivada, está com a sua extinção garanti-
da, de sorte que o Fisco não tem interesse em denegar a cer-
tidão; c) se está o crédito com sua exigibilidade suspensa, o
fundamento da suspensão justifica também o fornecimento
da certidão (Curso de direito tributário. 20. ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 220-221).

Para suspender a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, II, do CTN, é necessária a rea-
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lização do depósito de seu montante integral. Nesse sen-
tido, confira-se o teor da Súmula 112 do STJ: “O depósi-
to somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro”.

In casu, a agravante entendeu por bem ofertar bem
móvel como caução, visando, assim, suspender a exigi-
bilidade do crédito. Entretanto, a oferta de tal bem não
tem o condão de atingir os efeitos pretendidos pela agra-
vante. Nesse sentido:

Processual civil. Agravo regimental na medida cautelar.
Pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante oferecimento de carta de fiança bancária.
Impossibilidade jurídica do pedido. Indeferimento liminar da
medida cautelar. Desprovimento do agravo regimental.
1. A requerente vem pleitear, perante esta Corte Superior, a
concessão de medida cautelar para suspender a exigibili-
dade do crédito tributário em discussão nos autos principais
do mandado de segurança, autos nos quais houve a inter-
posição do recurso especial. Pede a aplicação analógica do
art. 15, I, da Lei 6.830/80, de maneira que seja substituída
por carta de fiança bancária a caução real que, nos autos
do mandado de segurança, fora prestada através do imóvel
anteriormente dado em garantia de instância. Em outras
palavras, a requerente pretende a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário mediante o oferecimento de carta de
fiança. Ocorre que essa hipótese - prestação de fiança
bancária - não se encontra prevista no art. 151 do Código
Tributário Nacional, cujo rol, aliás, é taxativo. Por outro lado,
ao mandado de segurança não se aplica o disposto no art.
15, I, da Lei de Execuções Fiscais. Logo, é juridicamente
impossível o pedido de suspensão da exigibilidade do crédi-
to tributário mediante oferecimento de carta de fiança
bancária.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg na MC 14.946/RJ -
Relatora: Ministra Denise Arruda - Primeira Turma - julgado
em 20.11.2008 - DJe de 09.02.2009).

É juridicamente impossível o pedido de suspensão da exigi-
bilidade do crédito tributário fora das hipóteses previstas no
art. 151 do CTN, mediante simples oferecimento de caução
em ação cautelar (REsp 870.566/RS - Relatora: Ministra
Denise Arruda - Primeira Turma - julgado em 18.12.2008 -
DJe de 11.02.2009).

Portanto, creio que a oferta do bem móvel pela
agravante não tem o condão de atingir os efeitos por ela
pretendidos, sendo irretocável a decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

DES. WANDER MAROTTA - De acordo.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Reintegração de posse - Contrato - Dúvida sobre
a sua natureza - Notificação - Deficiência -

Produção de prova

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de reintegração de
posse. Dúvida sobre a natureza do contrato. Deficiência
da notificação. Demanda de dilação probatória. Liminar
cassada.

- A notificação que põe fim a contrato de comodato, que
sucede longo período de arrendamento do imóvel, sus-
citando dúvida a propósito da real natureza do contrato,
demanda confirmação em juízo e não serve como pronta
caracterização do esbulho alegado.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00770022..1100..004411339977-11//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa -
AAggrraavvaannttee:: AAllcceebbííaaddeess BBaassíílliioo SSoouuzzaa - AAggrraavvaaddoo:: OOllaavvoo
FFeerrnnaannddeess MMoorraaiiss rreepprreesseennttaaddoo ppoorr HHeeddyy LLaammaarr
FFeerrnnaannddeess PPeerreeiirraa - 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, sob a
Presidência da Desembargadora Cláudia Maia, incorpo-
rando 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, 19 de agosto de 2010. - Luiz
Carlos Gomes da Mata - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Alcebíades Basílio Souza, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, que deferiu liminar de reintegração de posse
ao agravado, por entender que restou caracterizado
esbulho possessório pela permanência do agravante no
imóvel, depois de vencido o contrato de comodato,
diante da prévia notificação do interesse de reaver o
imóvel, por parte do proprietário.

O agravante alega que há década explora o imó-
vel na forma de parceria agrícola, mediante sucessivos
contratos firmados com o agravado; alega que o imóvel
se encontra em fase de produção, conforme constatação
feita pelo oficial de justiça quando do cumprimento da
liminar de reintegração; diz que houve mudança do tipo
de contrato sem que disso tivesse consciência, pois do
contrário não teria feito plantações no imóvel; afirma
que o contrato de comodato foi firmado por pessoa
estranha à lide, que até então não tinha poderes para
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tanto; diz que sua esposa também reside e trabalha no
imóvel, não tendo sido notificada; pede que seja conce-
dido efeito suspensivo ao recurso, com provimento ao
final, para cassar a liminar.

Contraminuta às f. 76/90, acompanhada de docu-
mentos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem preparo, diante do requerimento de assistên-
cia judiciária formulado nesta Instância.

É o relatório.
Decido.
Diante da declaração de f. 73, da qual não vejo

razões para duvidar, defiro aos agravantes os benefícios
da assistência judiciária.

Dispensado o preparo e presentes os demais re-
quisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já adiantei quando da concessão de
efeito suspensivo ao recurso, a documentação oferecida
pelo agravante me convence da existência de uma
parceria agrícola entre as partes, desde os idos de 1976
(f. 14/18-TJ). É certo que foi firmado um contrato de
comodato em 2006 (f. 20/21-TJ), mas o seu objeto é a
mesma área dos contratos anteriores e para o mesmo
tipo de exploração.

No próprio contrato de comodato, há previsão de
que deverá ser negociado com o comodatário “prazo e
forma de colheita dos produtos hortícolas de safra, pen-
dentes de culturas temporárias” (cláusula sétima), o que
a notificação e a reintegração liminar operadas desaten-
dem.

O oficial de justiça que cumpriu o mandado de
reintegração certificou (f. 49-TJ) que, no imóvel, estão
plantadas mais de quatro mil mudas de repolho, qui-
nhentas mudas de berinjela, setecentos pés de pimenta,
aproximadamente quatro mil bananeiras, dentre outras
culturas, o que indica descumprimento do próprio con-
trato de comodato.

Mas há severa dúvida quanto à natureza do pacto,
como já afirmei, o que pode implicar também
desatenção ao disposto no art. 95, VIII, do Estatuto da
Terra.

Analisei, com detença, as razões oferecidas em
contraminuta e não encontrei elementos para modificar
o juízo preliminar formado. A engenhosa troca do instru-
mento de contrato exige apuração mais profunda a
propósito da alegação de desconhecimento das modifi-
cações operadas, o que sugere eventual pedido de anu-
lação a demandar dilação probatória.

O agravado também não demonstra que todas as
culturas constatadas no imóvel foram plantadas após a
notificação que colocou termo ao contrato, diante da
existência de 4.000 bananeiras em diversas fases de
crescimento. Como a notificação não dispõe sobre a
forma e o prazo da colheita de tal cultura, que é tem-
porária, entendo que não pode produzir efeitos para fins
de reintegração liminar.

Antes de uma efetiva apuração daquilo que faz jus
o agravante em razão das safras futuras, o esbulho fica
descaracterizado, diante do direito de retenção do imó-
vel arrendado, até que o arrendatário seja indenizado
das benfeitorias (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra).
Como a correta definição da natureza do contrato está
pendente de apuração, conforme já afirmei, a aplicação
de tal regra não pode ser descartada no âmbito deste
juízo preliminar.

Feitas tais considerações, dou provimento ao agra-
vo para cassar a liminar concedida.

Custas, pelo agravado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CLÁUDIA MAIA e ALBERTO HENRIQUE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Mandado de segurança - Polícia Civil - Carga
horária semanal - Regime de prontidão superior
a doze horas - Ilegalidade - Lei Complementar

Estadual nº 84/2005

Ementa: Mandado de segurança. Polícia Civil. Regime
de prontidão superior a 12 horas. Lei Complementar
Estadual 84/2005. Ilegalidade.

- A carga horária semanal de trabalho de policiais civis,
de acordo com a L.C. Estadual 84/2005, é de quarenta
horas, vedado o cumprimento de jornada em meio turno
ou turno corrido e em regime de plantão superior a doze
horas.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00335522..0099..005522448855-66//000011 - CCoommaarrccaa ddee JJaannuuáárriiaa -
RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 11ªª VVaarraa ddaa CCoommaarrccaa ddee
JJaannuuáárriiaa - AAppeellaannttee:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss::
FFlláávviioo AAllmmeeiiddaa ddee OOlliivveeiirraa ee oouuttrroo - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa::
DDeelleeggaaddoo RReeggiioonnaall ddaa PPoollíícciiaa CCiivviill ddee JJaannuuáárriiaa - RReellaattoorr::
DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO SSÉÉRRVVUULLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Edilson Fernandes,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2010. - Antônio
Sérvulo - Relator.
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Conheço do reexame
necessário e do recurso voluntário, pois presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.

O mandado de segurança, em nosso direito, não é
uma ação como qualquer outra. É remédio excepcional,
de natureza constitucional, que só tem cabida para tutela
emergencial de direito líquido e certo, violado por ato
abusivo de autoridade pública.

Por direito líquido e certo, entende a unanimidade
da doutrina e jurisprudência atuais ser o que se erige de
fatos incontroversos e, como tal, somente são havidos os
que se demonstram, in limine litis, por meio de prova
documental.

O direito líquido e certo da impetrante tem respal-
do na Lei Estadual nº 5.406/69, Lei Orgânica da Polícia
Civil de Minas Gerais, que, em seu art. 124, I, trata da
jornada de trabalho dos policiais civis:

Art. 124. Os ocupantes de cargos de natureza estritamente
policial, mencionados no art. 59 e os de cargos de chefia ou
direção assim considerados nos termos do art. 60, sujeitam-
se ao expediente normal das repartições públicas estaduais e
ao regime do trabalho policial civil, que se caracteriza:
I - pela prestação de serviço em condições adversas de segu-
rança, com risco de vida, cumprimento de horários normais
e irregulares, sujeito a plantões noturnos e a chamados a
qualquer hora e dia, inclusive nos dias de dispensa do tra-
balho.

A Lei Complementar Estadual nº 84/2005, que
modificou a estrutura das carreiras policiais civis, em seu
art. 8º, assevera:

A carga horária semanal de trabalho dos ocupantes de car-
gos das carreiras de que trata esta Lei é de quarenta horas,
vedado o cumprimento de jornada em meio turno ou turno
corrido e em regime de plantão superior a doze horas.

Tendo em vista a legislação pertinente e aplicável à
categoria, o regime de plantão não pode ser superior a
12 horas.

Vale dizer que ambos os termos “plantão” e “pron-
tidão” possuem o mesmo significado no Direito
Administrativo, significando que o servidor se encontra à
disposição durante a vigência da escala.

A escala de prontidões da Delegacia Regional de
Januária, juntada aos autos às f. 14/15, entretanto, esta-
belece que cada período de prontidão terá início às 8
horas de segunda-feira, findando às 8 horas da segun-
da-feira subsequente.

Ora, esse período possui duração de uma semana,
extrapolando em muito o limite legal de 12 horas.

A escala de prontidão mostra-se, portanto, ilegal,
devendo ser extinta com vistas ao cumprimento do princí-
pio da legalidade.

Diante dessas considerações, não há outra decisão
a se tomar, senão a de conceder a segurança determi-
nando que a autoridade coatora se abstenha de impor
aos impetrantes regime de plantão ou prontidão superior
a 12 horas, sob pena de responsabilização administrati-
va, civil e penal.

Por tais razões, confirmo a sentença, no reexame
necessário, prejudicado o recurso de apelação.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SANDRA FONSECA e EDILSON FERNANDES.

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

. . .

Medida cautelar - Estabelecimento de ensino
superior - Indeferimento de matrícula - Ato inter-
na corporis - Competência da Justiça Estadual -

Teoria do fato consumado - Honorários de
sucumbência

Ementa: Ação cautelar. Indeferimento de matrícula em
determinada disciplina. Competência. Teoria do fato
consumado. Honorários de sucumbência.

- É da Justiça Estadual a competência para conhecer e
julgar demanda que discute ato da instituição de ensino
superior correspondente à atividade administrativa inter-
na corporis, baseada nos seus estatutos e normas.

- Se, em razão de decisão liminar, o estudante conclui o
curso superior, sendo aprovado em todas as disciplinas,
deve ser aplicada a teoria do fato consumado, respei-
tando-se a situação consolidada e evitando-se a ocor-
rência de graves danos ao acadêmico.

- A teor do disposto no art. 20, § 3º, do CPC, na fixação
da verba honorária sucumbencial, há que ser considera-
do o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, e a diminuição do percentual fixado somente se
justifica, havendo fundadas razões para tanto.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00118888..0077..006622882244-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee NNoovvaa LLiimmaa - AAppeellaannttee:: CCeeffooss - CCeennttrroo
EEdduuccaacciioonnaall ddee FFoorrmmaaççããoo SSuuppeerriioorr - AAppeellaaddoo:: LLeeoonnaarrddoo
HHeennrriiqquuee ddee AArraaúújjoo RRiibbeeiirroo - RReellaattoorr:: DDEESS.. DDOOMMIINNGGOOSS
CCOOEELLHHOO
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Domingos Coelho,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2010. -
Domingos Coelho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. DOMINGOS COELHO - Assistiu ao julga-
mento, pelo apelante, o Dr. João Eduardo Máximo de
Castro.

Cuidam os autos de recurso de apelação interpos-
to por Cefos - Centro Educacional de Formação Superior
- em face da r. sentença de f. 82/86, por meio da qual
o MM. Juiz de primeira instância houve por bem julgar
procedentes os pedidos formulados nos autos da ação
cautelar ajuizada em seu desfavor por Leonardo
Henrique de Araújo Ribeiro, diante da conclusão do
curso pelo autor e da aprovação no exame de ordem.

Em suas razões, pugna pela anulação da decisão,
com a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argu-
mento de que seria daquele Juízo a competência para
processamento e julgamento da ação.

No mérito, quer a reforma da decisão, com o
decreto de improcedência dos pedidos, sustentando que
a matrícula do autor na disciplina “Direito
Previdenciário”, tal como postulado, estaria em desacor-
do com as normas constantes do seu Regimento Interno,
que, no seu dizer, deveriam ser observadas no presente
caso, visto que elaboradas nos moldes da lei.

A título de argumentação, bate-se pela redução do
valor fixado para os honorários sucumbenciais,
asseverando que a condução do feito não teria deman-
dado grandes esforços do patrono do autor.

Contrarrazões às f. 113/129, pelo autor, em óbvia
infirmação.

Próprio e tempestivo, está o presente recurso apto
a merecer conhecimento, porquanto ainda respaldado
pelos demais requisitos de admissibilidade.

A preliminar de nulidade da decisão, suscitada no
recurso, sob o argumento de que teria sido proferida por
juízo incompetente, não merece acolhida.

Inicialmente, deve-se fazer uma diferenciação entre
ato delegado do Poder Público e ato derivado da gestão
e administração interna da instituição. Aquele se refere à
prestação educacional em si. Este, de gestão, decorre
dos dispositivos regimentais da instituição, dos seus
estatutos e normas internas, viabilizadoras da adminis-
tração do educandário. O primeiro, certamente, encon-

tra-se sob o crivo da Justiça Federal. Contudo, o segun-
do tem seu exame pela Justiça Estadual comum, uma vez
que ligado a questões interna corporis.

In casu, o ato praticado pela instituição, indeferi-
mento da matrícula em disciplina que excederia a quan-
tidade de créditos regimentalmente permitidos para
serem cursados em um semestre letivo, é interna corporis,
restando demonstrado o caráter puramente de gestão da
medida. Sendo assim, exsurge a competência da Justiça
Estadual para conhecimento e julgamento da demanda.

É nesse sentido que vem sendo decidido nessa
Câmara. Confiram:

Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Instituição de
ensino. Indeferimento de matrícula. Ato interna corporis.
Competência da Justiça Estadual. Existência de prova
inequívoca e de fundado receio de dano irreparável.
Deferimento. É da Justiça Estadual a competência para
conhecer e julgar demanda que discute ato da instituição de
ensino superior correspondente à atividade administrativa
interna corporis, baseada nos seus estatutos e normas [...]
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0188.08.075221-8/001 - 12ª
Câmara Cível - Relator: Desembargador Alvimar de Ávila -
julgado em 26.11.2008).

Rejeito, pois, a preliminar.
No mérito, penso que melhor sorte não socorre a

Instituição recorrente.
Isso porque, muito embora exista previsão em seu

Regimento Interno, de vedação à matrícula que ultra-
passe o número máximo de 30 (trinta) créditos por
semestre (art. 59, I), foi efetivada a matrícula do autor, no
segundo semestre de 2007, com 36 (trinta e seis) crédi-
tos, tendo sido cobrada, inclusive, a devida con-
traprestação, como se pode constatar em análise do
documento de f. 20.

De se ver também que a matrícula que ultrapassa
o limite estabelecido no Regimento Interno da ré, ao
contrário do que ela afirma, é prática comum, como se
pode observar pela análise dos documentos de f. 27/29
dos autos.

Além disso, levando-se em conta que o autor já
concluiu o curso, tendo sido ainda aprovado no exame
de ordem, como bem observou o d. Juiz a quo, não me
parecendo justo ou razoável o acolhimento da pretensão
da recorrente, de se julgar improcedente o pedido,
devendo, na verdade, ser aplicada a teoria do fato con-
sumado.

Em casos semelhantes ao presente, tem ampla
aceitação na jurisprudência a teoria do fato consumado,
corretamente aplicada pela sentença, de modo a não
permitir a reversão de uma situação plenamente confi-
gurada, qual seja a conclusão, com êxito, das disciplinas
que o autor foi autorizado a cursar.

A corroborar o entendimento ora sufragado, trago
a lume:
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Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Conclusão do
curso. Situação fática consolidada.
1. Havendo situação fática consolidada pelo decurso do
tempo, não pode o estudante beneficiado com o provimen-
to judicial sofrer com posterior desconstituição das decisões
que lhe conferiram tal direito. Teoria do fato consumado.
Precedentes.
2. Recurso especial provido (STJ - REsp nº 887388/RS -
Relatora: Ministra Eliana Calmon - julgado em 06.03.2007).

Processual civil e administrativo. Ensino superior. Matrícula.
Ensino médio não concluído. Conclusão de curso. Aplicação
da teoria do fato consumado.
1. O STJ firmou entendimento de que, sob pena de causar
prejuízos severos ao estudante, deve ser mantida matrícula
efetuada por força de liminar se, durante a vigência desta,
for comprovada a conclusão do ensino médio, porquanto
resta configurada a situação fática consolidada pelo decur-
so do tempo, que deve ser respeitada. Teoria do fato con-
sumado. Precedentes.
2. Recurso especial provido (STJ - REsp nº 510202/DF -
Relator: Ministro João Otávio de Noronha - 2ª T. - julgado
em 05.09.2006 - DJ de 13.10.2006, p. 297).

Administrativo. Ensino superior. Matrícula em curso superior
antes da conclusão do segundo grau. Aplicação da teoria do
fato consumado.
1. Por força de liminar concedida em mandado de segu-
rança, o impetrante efetivou sua matrícula em curso superior
antes de ser certificado no ensino médio. Na hipótese, ainda
que, à época da matrícula, não tenham sido comprovados
os requisitos necessários ao ingresso na Universidade, a sub-
seqüente conclusão do segundo grau impõe a aplicação da
teoria do fato consumado, que deve ser considerada quan-
do a irreversibilidade da situação decorre da demora no jul-
gamento da ação.
2. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp nº
611797/DF - Relator: Ministro Teori Albino Zavascki - 1ª T. -
julgado em 14.09.2004 - DJ de 27.09.2004, p. 254).

Por fim, no que é pertinente à questão dos honorá-
rios, tenho que é de ser também confirmada a sentença.

É que, nesse aspecto, entendo correto o entendi-
mento do d. Juiz de primeiro grau que, até prova em
contrário, observou os parâmetros estabelecidos nas
alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC, para fixação
dos honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhen-
tos reais), em perfeita sintonia com a jurisprudência
proclamada em nossos tribunais pátrios. Confiram:

Indenização por danos morais. Revista pessoal infundada em
cliente de estabelecimento comercial sob a suspeita de furto,
não sendo nada encontrado em seu poder. Presunção natu-
ral do dano moral ínsito na própria ofensa. Demonstração
efetiva dos fatos constitutivos do direito. Elevação do quan-
tum fixado a título de indenização. Majoração dos honorá-
rios advocatícios de sucumbência. Referência aos parâme-
tros legais do art. 20 do Código de Processo Civil.
Provimento parcial apenas do recurso da segunda apelante
[...]. Na fixação dos honorários de sucumbência, há de se
considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 20, § 3º, do CPC), justificada a sua majoração,

caso haja fundadas razões (TJPR - Apelação Cível 
nº 0119941-7 - Curitiba - 7ª Câmara Cível - Relator: Des.
Mário Rau- DJPR de 22.04.2002).

Inexistindo, portanto, fundadas razões para a
diminuição da verba sucumbencial, é de se manter a r.
sentença também nesse particular.

Mercê de tais considerações, hei por bem rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação,
confirmando inteiramente a decisão de primeiro grau, da
lavra da digna e operosa Juíza Ana Cristina Viegas Lopes
de Oliveira.

Custas, pela recorrente.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA e NILO LACERDA.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .

Execução de título judicial - Desconsideração da
personalidade jurídica - Sócio - Conta-corrente -

Penhora - Citação - Ausência - Princípio do 
devido processo legal - Violação

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Penhora
efetuada na conta-corrente do sócio. Ausência de
citação. Violação ao princípio do devido processo legal.
Impossibilidade.

- Sem ter sido citada, a sócia da empresa da qual houve
a desconsideração da personalidade jurídica não pode
ser considerada parte, pois a citação é o ato pelo qual
se chama a Juízo o réu ou o interessado, para se defen-
der (art. 213, CPC), e a intimação da penhora do bem
particular do sócio não supre a falta da citação, que
deve ser feita pessoalmente e, no caso dos autos, na
condição de pessoa física.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..9977..006688779999-22//000022 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: RRiittaa ddee CCáássssiiaa CCoossttaa CCrruuzz LLeeiittee -
AAggrraavvaaddaa:: MMaarriiaa ddee LLoouurrddeess SSiiccaa FFaarriiaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
VVAALLDDEEZZ LLEEIITTEE MMAACCHHAADDOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
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da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. - Valdez
Leite Machado - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de
agravo de instrumento aviado por Rita de Cássia Costa
Cruz Leite contra decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
em execução de sentença em que contende com Maria
de Lourdes Sica Faria.

Alegou a agravante, em resumo, que interpôs o
presente recurso pretendendo ver modificada decisão
que determinou o bloqueio de valores existentes em con-
tas e/ou aplicações de sua titularidade até o total de
R$35.476,77, bem como a transferência de tais valores
para o Banco do Brasil.

Ressaltou que não pode prosperar a decisão, pois
a sua inclusão no polo passivo da execução se deu ao
arrepio da legislação vigente, desrespeitando direitos e
garantias fundamentais. Disse que jamais foi citada para
integrar a lide, tampouco para se manifestar acerca de
sua possível inclusão no polo passivo.

Aduziu que o Julgador monocrático decretou a
desconsideração da personalidade jurídica do Milbanco
S.A., afetando as sociedades que compunham seu
quadro societário e, posteriormente, os sócios que com-
punham tais sociedades, contudo não houve citação de
nenhum deles. Destacou que a desconsideração da per-
sonalidade jurídica é uma medida que deve ser aplicada
apenas nas hipóteses previstas no art. 50 do Código
Civil, não se vislumbrando, no caso dos autos, qualquer
das situações ali elencadas.

Entendendo presentes os requisitos necessários,
pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final,
pelo provimento do recurso, cassando-se a decisão
agravada.

O recurso foi admitido à f. 253-TJ, já que presentes
os requisitos legais, e foi concedido efeito
suspensivo/ativo para o desbloqueio da penhora on-line
efetuada na conta-corrente da agravante. Após, foram
requisitadas informações ao il. Subscritor da decisão
recorrida e intimada a parte agravada para responder ao
presente recurso.

O MM. Juiz singular prestou informações à f. 267-
TJ, noticiando que a agravante cumpriu o disposto no
art. 526 do Código de Processo Civil e, no mais, man-
teve a decisão agravada.

A agravada, devidamente intimada, apresentou
contraminuta às f. 277/289-TJ, batendo-se pela
manutenção da decisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Inicialmente, observo que a agravante interpôs o
presente recurso pretendendo ver modificada decisão
que determinou o bloqueio de valores existentes em con-
tas e/ou aplicações de sua titularidade até o total de
R$35.476,77, bem como a transferência de tais valores
para o Banco do Brasil.

A meu ver, merece prosperar o recurso.
Conforme se depreende dos autos, a agravada

ajuizou ação de indenização por danos morais e mate-
riais em face de Milbanco S.A., sendo os pedidos julga-
dos parcialmente procedentes, para condenar o banco
ao pagamento de indenização em valor equivalente a 50
vezes o valor da última prestação que era devida e foi
paga pela autora, cujo pagamento foi ignorado pelo
réu, o que foi mantido em grau de recurso.

Iniciada a execução do julgado, não foi possível a
localização de bens em nome da parte executada
(Milbanco S.A.) e, então, foi determinada a desconside-
ração da sua personalidade jurídica, sendo incluídas no
polo passivo da execução as sociedades Âncora
Participações, Administração Ltda. e Comércio e Sequoia
Participação e Administração Ltda., empresas estas que
possuíam ações do Milbanco S.A. (f. 92-TJ).

Diante da inexistência de bens em nome das novas
executadas para garantir a execução, foi deferida a
desconsideração da personalidade jurídica das referidas
empresas (f. 105-TJ), incluindo-se seus sócios no polo
passivo da execução, dentre os quais se encontra a agra-
vante, sendo efetuado o bloqueio on-line em suas con-
tas-correntes.

Contudo, pelo que se constata, sem sequer se
manifestar sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, foi determinado na decisão agravada o blo-
queio de valores de quem não era parte nos autos, sem
a menor observância do princípio do contraditório, da
ampla defesa e do princípio constitucional do devido
processo legal.

Portanto, sem ter sido citada, a agravante não
pode ser considerada parte, pois a citação é o ato pelo
qual se chama a Juízo o réu ou o interessado, para se
defender (art. 213, CPC), e a intimação da penhora do
bem particular do sócio não supre a falta da citação, que
deve ser feita pessoalmente e, no caso dos autos, na
condição de pessoa física.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título judicial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade de
citação dos sócios. Princípio do contraditório e da ampla
defesa. Honorários advocatícios. Incidente processual. Não
cabimento. É necessária a citação dos sócios da empresa no
caso de pedido de desconsideração da personalidade jurídi-
ca, oportunizando-lhes o direito à ampla defesa e ao con-
traditório, até mesmo para que o juiz possa verificar com
segurança a presença dos elementos necessários para a
desconsideração pretendida. Não tendo sido proposta ação
autônoma, visto que a desconsideração da personalidade
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jurídica foi processada incidentalmente no processo de exe-
cução, é incabível a condenação do sucumbente em hono-
rários advocatícios, nos termos do art. 20, § 1º, do CPC
(TJMG - AI nº 1.0701.05.122195-3/001 - Rel. Des. Mota e
Silva - j. em 25.10.2007).

Execução forçada. Pessoa jurídica no pólo passivo. Sócio.
Bens penhorados a este. Embargos de terceiro. Legitimidade.
Necessidade de citação prévia da pessoa natural do sócio
como pressuposto para a desconsideração da personalidade
jurídica da pessoa jurídica.
1 - Há legitimidade do sócio, como terceiro, em execução
movida contra a pessoa jurídica de que faz parte quando
não citado pessoalmente para a execução, à qual, definiti-
vamente, não se integra.
2 - Para a desconsideração da personalidade jurídica da
pessoa jurídica com penhora de bens do sócio, faz-se mister
a citação prévia da pessoa natural do sócio, o qual não
pode sofrer penhora sem essa providência preliminar que,
surpreendendo-o, infringe o devido processo legal.
3 - Apelo da exeqüente-credora a que se nega provimento
(Extinto TAMG - AC nº 2.0000.00.385391-6/000 - Rel. Des.
Francisco Kupidlowski - j. em 20.03.2003).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a decisão que determinou o bloqueio de
valores existentes em contas e/ou aplicações de titulari-
dade da agravante.

Custas recursais, pela agravada.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - A desconsideração
da personalidade jurídica só pode ocorrer em processo
autônomo, ajuizado para esse fim.

Acompanho o em. Relator.

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Mota e Silva, incorpo-
rando 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, 13 de setembro de 2010. - Mota e
Silva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MOTA E SILVA - Trata-se de recurso de
apelação interposto por Joselito Pereira Gomes, em
razão da douta sentença de primeiro grau, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível da Capital,
Luiz Artur Rocha Hilário, que indeferiu a petição inicial
em ação cautelar de exibição de documentos, movida
contra BV Financeira S.A. (f. 27).

Alega o autor apelante que a lei processual não
impõe, como condição para a propositura da ação de
exibição de documentos, o esgotamento da via adminis-
trativa, sendo facultado à parte promover a ação judicial
que lhe entender cabível face ao amplo acesso à justiça
(f. 29-38).

As contrarrazões não foram apresentadas, uma vez
que não foi estabelecido o contraditório.

É o relatório.
Conheço do recurso, porque regular e tempestiva-

mente aviado, constatados os pressupostos subjetivos e
objetivos de admissibilidade recursal.

O MM. Juiz a quo, ao proferir a sentença, extinguiu
o feito sob o argumento de que falta comprovação da
existência de lide autorizadora da intervenção da Justiça,
uma vez que o apelante não comprovou nos autos que
requereu administrativamente os documentos ao apela-
do (f. 18-20 e 27).

Entendo que, de acordo com o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal, não há necessidade de
exaurir o procedimento administrativo para que se reco-
nheça determinado direito previsto em lei. Portanto, ine-
xiste a obrigatoriedade do esgotamento de instância
administrativa para que a parte possa provocar o
Judiciário.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

Medida cautelar de exibição de documentos. Falta de inte-
resse processual. Requerimento administrativo. Inexistência
de exigência legal. - Como o acesso ao Judiciário é um direi-
to pleno, garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da
República, não existe qualquer exigência legal do esgota-
mento da via administrativa para o ajuizamento de ação.
(TJMG - Apelação Cível n° 1.0433.09.307048-3/001 - 18ª
Câmara Cível - Relator: Des. Arnaldo Maciel - j. em
1º.06.2010.)

Exibição de documentos - Via administrativa -
Esgotamento - Desnecessidade

Ementa: Cautelar. Exibição de documentos.
Esgotamento da via administrativa. Inexigibilidade.

- Não é condição para a propositura da ação de
exibição de documentos a comprovação de que tenha
sido feito requerimento administrativo para o recebimen-
to dos mesmos e que tenha ocorrido a recusa em
entregá-los.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..1100..008833111111-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: JJoosseelliittoo PPeerreeiirraa
GGoommeess - AAppeellaaddaa:: BBVV FFiinnaanncceeiirraa SS..AA.. - CCrrééddiittoo,,
FFiinnaanncciiaammeennttoo ee IInnvveessttiimmeennttoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMOOTTAA EE
SSIILLVVAA
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Exibição documento. Instituição financeira. Relação de con-
sumo. Dever de exibir. Contrato. Recusa não comprovada.
Interesse de agir. Presente. - O acesso à justiça é um princí-
pio constitucional que existe para garantir a efetividade dos
direitos. O Poder Judiciário é o local no qual os cidadãos
podem fazer valer seus direitos individuais e sociais; portan-
to, é evidente que não se pode impedir o exercício do direi-
to de ação da parte autora pela não comprovação da recusa
do banco apelado em fornecer os documentos postulados.
Recurso provido e sentença cassada. (TJMG - Apelação
Cível nº 1.0433.09.292888-9/001 - 10ª Câmara Cível -
Relator: Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade - j. em
11.05.2010.)

Com isso e considerando que existem na petição
inicial fundamentos coerentes para a interposição da
presente demanda, resta confirmado o interesse proces-
sual do autor/apelante.

Feitas tais considerações, dou provimento ao apelo
para cassar a sentença, retornando os autos ao juízo de
origem, a fim de que prossiga nos seus ulteriores termos.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ELPÍDIO DONIZETTI e FÁBIO MAIA VIANI.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da
Cunha, 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.

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. - Luciano
Pinto - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Produziu sustentação oral, pelo apelado, o Dr.
Geraldo Liberato Sant’Ana.

DES. LUCIANO PINTO - Cuida-se de ação de
indenização por danos morais ajuizada por S.M.S. em
desfavor de S.P.P., noticiando que as partes viveram em
união estável durante o período de 2000 a 2006, tal
como reconhecido na sentença proferida no processo de
dissolução da referida sociedade conjugal (Proc. nº
0713.06.059.133-4).

Prosseguiu asseverando que, na constância do
relacionamento, o réu teve um relacionamento amoroso
com a Sra. M.I.L.P., com quem teve um filho, nascido em
fevereiro/2004.

Disse que o descumprimento dos deveres conjugais
pelo requerido acarretou-lhe dor e sofrimento, ressaltan-
do que ele transitava pela sociedade viçosense com o
filho recém-nascido e a genitora do menor e que tal con-
duta maculou-lhe a honra e a dignidade.

Prosseguiu asseverando que, passados dois anos
do nascimento da criança, o réu ajuizou ação de reco-
nhecimento e dissolução de união estável, o que dificul-
tou ainda mais a convivência do casal e causou-lhe
problemas físicos e psicológicos.

Discorreu acerca do direito que entende aplicável à
espécie; transcreveu jurisprudência em prol de seus argu-
mentos e requereu, ao final, a procedência da ação e a
condenação do réu no pagamento de indenização pelos
danos morais que causou.

O réu contestou a ação (f. 59/73), arguindo pre-
liminares de impossibilidade jurídica do pedido e nuli-
dade de citação. No mérito, verberou a alegação de que
manteve relacionamento amoroso com a mãe de seu
filho, ressaltando que teve com ela e mantém com os
dois apenas contatos esporádicos, motivados, hoje, pelo
carinho que tem pela criança.

Prosseguiu asseverando que, na contestação à
ação de dissolução de união estável, a autora declarou
tê-lo perdoado da infidelidade, “em prol da união fami-
liar”, e ressaltou o fato de que a presente ação indeniza-
tória foi ajuizada quatro anos após o nascimento do seu filho.

Indenização - Dano moral - Infidelidade - Filho
havido fora da relação de união estável - Ciência
da ofendida - Vida em comum - Prosseguimento

- Perdão tácito e expresso

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos
morais. Infidelidade. Ciência da ofendida. Filho havido
fora da relação estável. Prosseguimento da vida em
comum. Perdão tácito e expresso. Dano moral não con-
figurado. Indenização indevida.

- A prática de adultério por qualquer dos cônjuges gera
tão somente a dissolução da sociedade conjugal, com os
seus reflexos. Quando ocorre o perdão por parte do
cônjuge ou companheiro não culpado, não há falar em
indenização por dano moral à parte supostamente ofen-
dida. Na hipótese dos autos, em que a requerente, após
o conhecimento da infidelidade do companheiro, viveu
por mais dois anos em sua companhia e declarou em
audiência tê-lo perdoado, buscando a continuidade da
sociedade conjugal, não há que se falar em dano moral
decorrente de adultério.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00771133..0088..008866887700-44//000033 -
CCoommaarrccaa ddee VViiççoossaa - AAppeellaannttee:: SS..MM..SS.. - AAppeellaaddoo:: SS..PP..PP..
- RReellaattoorr:: DDEESS.. LLUUCCIIAANNOO PPIINNTTOO



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 201092

Nesse contexto, defendeu a inocorrência do dano
moral e a impossibilidade de condenação a esse título;
verberou o valor pleiteado; transcreveu jurisprudência
que entende favorecê-lo; e, ao final, requereu fosse jul-
gada improcedente a demanda.

Impugnação à contestação (f. 313/321), recha-
çando as razões lançadas na defesa.

Foi proferida decisão (f. 325) que deferiu a pro-
dução de prova oral e decidiu pelo julgamento das pre-
liminares quando da decisão final. A decisão foi objeto
de agravo de instrumento pelo réu (f. 326/333) e de pos-
terior juízo de retratação (f. 347).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento 
(f. 355/359), quando foram ouvidas duas testemunhas
arroladas pela autora e colhido o depoimento pessoal
do réu.

Foi prolatada a sentença (f. 382/389), que firmou
seu entendimento no sentido de que a honra e o bom
nome da autora não foram enodoados pelos gestos do
requerido, pois a conduta que merece censura, em casos
que tais, é a do ofensor, e não a da parte ofendida.

Prosseguiu asseverando que, a despeito da publici-
dade do caso extraconjugal do companheiro, a autora e
o réu permaneceram convivendo sob o mesmo teto, o
que denuncia o perdão tácito; ressaltou o fato de que o
réu deu início ao processo de dissolução da união está-
vel, dois anos depois do nascimento do filho, ressaltan-
do que a autora reconheceu que, somente a partir de
então, a convivência do casal tornou-se insuportável.

Nesse contexto, entendeu que ausente o dano
moral alegado.

Dito isso, julgou improcedente a ação e condenou
a autora no pagamento das custas e honorários advo-
catícios, fixados no valor de R$ 1.000,00, suspendendo
a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Inconformada, manejou a autora recurso de
apelação (f. 390/402), volvendo à tese exposta na inicial
de que o descumprimento pelo apelado dos deveres
conjugais, e, notadamente, o relacionamento extracon-
jugal que manteve e o nascimento do filho, atingiram-lhe
a honra e causaram-lhe dor moral, o que impõe ao cau-
sador do dano o dever de indenizar.

Discorreu acerca do tema; transcreveu doutrina e
jurisprudência em prol de seus argumentos e requereu o
provimento do recurso e a reforma, in totum, da sen-
tença.

Regularmente intimado, manifestou-se o apelado
(f. 404/416), reafirmando as teses lançadas na contes-
tação e requerendo seja negado provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, con-
heço do recurso.

Pelo que dos autos consta, estou que não assiste
razão à apelante em seu inconformismo.

A análise dos autos revela que a apelante interpôs
ação de indenização por danos morais contra o seu ex-

companheiro, sob o fundamento de que foi ofendida em
sua honra e dignidade pela conduta do réu, que man-
teve relacionamento amoroso fora da relação estável, o
qual originou um filho.

O réu/apelado, em suma, defende a tese de que
recebeu da autora o perdão tácito e expresso à sua infi-
delidade, haja vista que a sociedade conjugal perdurou
por mais de dois anos após o nascimento da criança, e
que, nos autos da ação de dissolução de união estável,
a autora, ré naqueles autos, declarou-lhe o seu perdão.

De pronto, cabe salientar que a alegação da auto-
ra de que o réu manteve relacionamento amoroso extra-
conjugal e que dele nasceu um filho em fevereiro de
2004 restou incontroverso nos autos.

Também restou incontroverso o fato de que, após o
nascimento da criança (fevereiro/2004), as partes con-
tinuaram convivendo sob o mesmo teto até o ajuizamen-
to da ação de dissolução de união estável manejada
pelo companheiro, sendo de ressaltar que, segundo
disse a própria autora (f. 05), “a convivência do casal,
após o protocolo da ação, tornou-se mais difícil”.

De tal contexto se pode inferir que a vida em
comum do casal se deteriorou, efetivamente, a partir do
ajuizamento da ação de dissolução da união estável, e
não em decorrência da infidelidade do companheiro.

Tal inferência se confirma diante da alegação da
autora, f. 07, de que a vida em comum das partes ape-
nas cessou a partir da data da audiência na ação de dis-
solução, ou seja, 17.02.2007 (vide f. 07), o que, a meu
sentir, denuncia que houve, por parte dela, o perdão 
tácito à conduta inadequada do companheiro.

Adiante, percebo que, ao contrário do que defende
a autora/apelante, as peças processuais da ação de dis-
solução de união estável, que foram trasladadas por
cópia para estes autos, podem, sim, contribuir para o
deslinde da demanda.

Da peça de defesa apresentada pela ora apelante
naqueles autos (f. 95/104), vale a pena destacar alguns
trechos, que, a meu sentir, confirmam a tese esposada
pelo apelado de que houve, também, o perdão expresso:

F. 96: [...] Mesmo tendo tido ciência do nascimento de um
filho do requerente em 2004, documento em anexo, que lhe
causou extrema tristeza e decepção, após vários e insistentes
pedidos de perdão e após as explicações do requerente,
relevou o fato a seu pedido e em prol da união familiar.

F. 97: No entanto, é importante frisar que, após a propositu-
ra deste feito, que veio a causar à requerida profundo sofri-
mento, por ser inesperado, o requerente mudou o seu humor
e o seu comportamento, passando a ser o de uma pessoa de
difícil trato dentro do lar [...].

Importante também destacar o que consta do
depoimento pessoal da apelante, nos autos da ação de
dissolução estável.
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F. 130/131: [...] tem conhecimento de que o autor teve um
filho com outra mulher, relação que ocorreu durante o perío-
do da união estável; tendo tomado conhecimento do fato há
mais ou menos dois anos; embora tenha ficado traumatiza-
da quando soube do fato, perdoou o autor, tendo a vida
conjugal prosseguido com normalidade [...].

Noutra esfera, percebo que a prova testemunhal
produzida nestes autos de ação indenizatória não pode
ser considerada, haja vista que a primeira testemunha,
Sra. I.M. V., cuja contradita foi rejeitada em razão da
ausência de provas da alegada inimizade com o
réu/apelado, disse que:

F. 355: [...] o requerido tinha o hábito de descarregar suas
raivas nas pessoas da casa, não tendo a depoente escapa-
do da sanha dele; ele gritava com a depoente e uma vez
chegou a escrever que a ora declarante era ‘vagabunda’, de
modo que não pode ser amiga dele, não o cumprimenta e,
por conseguinte, não bate papo com ele; se ele tinha algum
problema no Fórum, descarregava em todos da casa, na
autora, nos filhos dela e na depoente; [...] foi testemunha da
autora no processo de separação, e, quando retornou, rece-
beu aviso-prévio dado pelo requerido, que a demitia; [...].

A meu ver, si et in quantum, não se pode conside-
rar que o depoimento transcrito acima tenha sido presta-
do por uma pessoa isenta.

Adiante, percebo que o depoimento da segunda
testemunha, Sra. I.M.D.A. (f. 357/358), também não
pode ser considerado, haja vista que ela declarou, tex-
tualmente, que “[...] hoje se considera amiga íntima da
autora”, declaração esta que a desqualifica inteiramente.

Dito isso, entendo que restou satisfatoriamente
demonstrado que a apelante perdoou o apelado por sua
infidelidade, e, nesse contexto, não há falar em ato ilíci-
to ou em obrigação de indenização por danos morais.

É de ver que o relacionamento entre duas pessoas
que alcança o status de relação estável, da mesma
forma que um casamento formal, impõe deveres recípro-
cos aos companheiros. Quando desrespeitado algum
desses deveres, aquele que se sentir ofendido tem o
direito de propor ação de dissolução da relação estável,
imputando ao outro a conduta antijurídica. Tal
imputação, porém, tem cabida no âmbito do Direito de
Família, e não aqui, no âmbito da teoria da responsa-
bilidade civil.

Inafastável o reconhecimento de que a apelante,
no que tange à infidelidade do apelado, foi complacente
e o perdoou inteiramente, continuando a viver em sua
companhia por muitos anos, e que seus sentimentos
acerca da traição apenas se alteraram quando foi sur-
preendida com o ajuizamento da ação de dissolução de
relação estável.

Assim sendo, ainda que a atitude do apelado seja
censurável do ponto de vista ético, no caso, a atitude
passiva da apelante não traduz sentimento de honra
ofendida, ao contrário, revela aceitação do comporta-
mento do companheiro.

Entendo, ainda, que, em casos que tais, apenas a
atitude positiva e prática de quem não admite a ofensa
aos seus sentimentos demonstraria o repúdio à conduta
do parceiro, como, também, o dano moral autorizador
do dever de indenizar.

Nessa perspectiva, é de se reconhecer que a vida
em comum das partes, até o início do processo de dis-
solução da relação estável, não foi martirizante para a
mulher, haja vista que ela se mostrou leniente, durante
anos, com a conduta irregular do companheiro.

A apelante argumenta ainda, em suas razões recur-
sais, que a humilhação sofrida não decorre simples-
mente do fato de ter sido traída por seu companheiro,
mas também dessa traição ter-se tornado pública,
chegando ao conhecimento das pessoas do local onde
vive.

Não obstante, considerando o fato de que a
apelante tolerou durante a constância do seu relaciona-
mento a infidelidade do seu ex-companheiro e que foi
ele que diligenciou no sentido de encerrar a relação exis-
tente entre eles, entendo que não há que se falar em
reparação por danos morais.

Cabe aqui a transcrição de um trecho do voto pro-
ferido pelo eminente Desembargador José Carlos
Teixeira Giorgis, do Tribunal de Justiça do Rio de Grande
do Sul, no julgamento da Apelação nº 70005834916:

Quanto ao ressarcimento por danos morais, oriundos de
haver a apelada passado a viver com outra pessoa, também
não colhe maior suporte.
Em primeiro lugar, a legislação extravagante nenhuma
sanção pecuniária prevê contra eventual causador da sepa-
ração, por danos materiais ou morais sofridos pelo dito côn-
juge inocente, embora a doutrina se incline para reconhecê-
la (Cahali, Separação e divórcio, Ed. RT, 2000, p. 953; Rolf
Madaleno, Revista do IBDFAM, Ed. Síntese, nº 2, p. 60, entre
outros), embora a jurisprudência não seja tão generosa.
Assim, alguns chegam radicalmente a apontar que no Direito
de Família não existe a figura de indenização, pois amor não
se paga, convivência não se paga, embora se conclua, no
escólio, que é impossível não se sensibilizar com a tese da
reparabilidade dos danos morais, resultantes da dissolução
da sociedade conjugal, desde que o ato praticado tenha sido
martirizante para um deles, e que dos atos praticados tenha
advindo profundo mal-estar e angústia (TJSC, APC
98.013231-2, Des. Newton Trisotto).
Esta Câmara proclamou que a quebra de um dos deveres
inerentes à união estável, a fidelidade, não gera o dever de
indenizar, pois o sentimento que une duas pessoas que en-
cetam o casamento ou união estável deve ser sempre o amor
(APC 597155167, Des. Eliseu Gomes Torres - j. 11.02.98).
Adepto da corrente minorista, que abona a possibilidade de
indenização, Belmiro Pedro Welter exige alguns critérios
objetivos e subjetivos para sua aceitação: a) a ação de se-
paração deve ser ajuizada logo após a ocorrência da con-
duta culposa, sob pena de incidir perdão do cônjuge ofen-
dido; b) o direito é exclusivo do cônjuge ofendido; c) o pedi-
do só é possível na separação judicial com culpa; d) a con-
duta do cônjuge culpado deve ser tipificada como crime; e)
o comportamento delituoso deve ser ofensivo à integridade
moral do cônjuge ofendido, produzindo dor martirizante e



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 201094

profundo mal-estar e angústia (Separação e divórcio. Porto
Alegre: Ed. Síntese, 2000, p. 373).
É consabido que o fulcro da responsabilidade se assenta na
prova da culpa e sem cogitação desta, não há de se perquirir
direito a qualquer reparação civil [...].

Forte nos fundamentos apresentados, estou que a
sentença de primeiro grau que julgou improcedente a
ação não merece reparos.

Isso posto, nego provimento a apelação.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINÉ DA
CUNHA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Presidência do Desembargador Nepomuceno Silva,
incorporando 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, 8 de julho de 2010. - Nepomuceno
Silva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. NEPOMUCENO SILVA - Próprio e tempestivo,
conheço do recurso.

Sem prefaciais, passo ao exame do mérito.
Trata-se de recurso de apelação, manejado por

M.P.M.C., em face da sentença (f. 138/142), proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais, em
razão de abandono material e moral, ajuizada, ali, pela
ora apelante, em face de S.S.C., ora apelado, que julgou
improcedente o pedido exposto na exordial.

Por não concordar com o indeferimento do pedido
por ela formulado, a autora recorreu, buscando a refor-
ma do decisum, sustentando em suas razões recursais,
verbis:

- ter sido o pai sempre ausente, tanto que veio a
conhecê-lo após a propositura desta ação;

- sempre se ver abandonada e ignorada pela figu-
ra paterna;

- nunca ter seu genitor lhe demonstrado carinho ou
afeto;

- terem as testemunhas apontado o desamor do
ora apelado para com ela;

- existirem vários julgados proferidos por tribunais
pátrios que admitem a possibilidade da indenização por
ela pleiteada;

- ser grave sua situação física, emocional e psi-
cológica frente ao desamor do pai;

- que a improcedência deste feito somente afastará
uma filha de um pai que não se julga responsável por ela;

- que a decisão, na forma como proferida, será o
mesmo que autorizar um pai a não dar a atenção e o
afeto que um filho necessita.

Contrarrazões, em infirmação óbvia.
Parecer da douta PGJ, pelo desprovimento.
É o relato, no breve.
Pela exauriência, peço vênia para descrever o bem

lançado parecer da douta PGJ, subscrito pelo em.
Procurador, Dr. Carlos Eduardo M. Cavalcanti, verbis:

Infere-se dos autos ter a autora ingressado com a ação de
indenização visando a ressarcimento pelos danos morais por
ela sofridos, em decorrência do abandono moral de seu
genitor, abandono este que argumenta lhe ter causado ofen-
sa à dignidade humana, sendo, portanto, passível de indeni-
zação.

Como cediço, para se caracterizar a responsabili-
dade civil extracontratual, decorrente da prática de ato

Indenização - Abandono afetivo - Dano moral -
Ato ilícito - Inexistência - Dever de indenizar -

Ausência

Ementa: Ação de indenização. Danos morais. Abandono
afetivo. Requisitos para responsabilidade civil.
Inexistência.

- A responsabilidade civil assenta-se em três indisso-
ciáveis elementos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo
causal, de modo que, não demonstrado algum deles,
inviável se torna acolher qualquer pretensão
ressarcitória.

- O abandono paterno atém-se, a meu ver, à esfera da
moral, pois não se pode obrigar em última análise o pai
a amar o filho. O laço sentimental é algo profundo e
não será uma decisão judicial que irá mudar uma situa-
ção ou sanar eventuais deficiências.

- O dano moral decorre de situações especiais, que
causam imensa dor, angústia ou vexame, não de abor-
recimentos do cotidiano, que acontecem quando vemos
frustradas as expectativas que temos em relação às pes-
soas que nos cercam (TJMG - 1.0145.05.219641-
0/001 (1)).

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770077..0055..009955995511-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee VVaarrggiinnhhaa - AAppeellaannttee:: MM..PP..MM..CC..,, rreepprreesseennttaa-
ddaa pp// mmããee TT..CC..PP..MM.. - AAppeellaaddoo:: SS..SS..CC.. - RReellaattoorr:: DDEESS..
NNEEPPOOMMUUCCEENNOO SSIILLVVAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
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ilícito, que enseje o direito de indenização, se exige a
concomitância de quatro requisitos elementares, quais
sejam ação ou omissão, conduta culposa ou dolosa,
nexo de causalidade e dano experimentado pela vítima.

Analisando os autos, a meu ver, data venia, não
constatei qualquer conduta, omissiva ou comissiva,
dolosa ou culposa, praticada pelo ora apelado, que des-
encadeasse danos morais indenizáveis, estando, desse
modo, correta a decisão que julgou improcedente a
demanda proposta pela ora apelada. 

Ao que se depreende dos autos, jamais houve
qualquer convivência entre a menor e seu genitor, o que
é extremamente lamentável, tendo em vista que a
existência de um relacionamento saudável entre pais e
filhos é bastante prazeroso.

Ocorre que, permissa venia, apenas a falta do
convívio e/ou afetividade entre pai e filho não é funda-
mento jurídico bastante para compelir o genitor à
reparação pecuniária.

É presumível que a menor passe e venha a passar
por privações emocionais decorrentes da falta de afeto e
carinho do seu genitor, mas tal fato, por si só, não pos-
sibilita atribuir ao ora apelado a obrigação indenizatória
buscada, visto a inexistência da prática de qualquer ato
ilícito, por ele praticado, capaz de gerar o dever de inde-
nizar, por absoluta falta de previsão legal, uma vez que
ninguém está obrigado a amar ou a dedicar seu amor a
outrem.

Nesse sentido, podemos citar o atual posiciona-
mento desta Colenda Câmara:

Ação de indenização. Danos morais. Abandono afetivo. Ato
ilícito. Inexistência. Dever de indenizar. Ausência.
- A omissão do pai quanto à assistência afetiva pretendida
pelo filho não se reveste de ato ilícito por absoluta falta de
previsão legal, porquanto ninguém é obrigado a amar ou a
dedicar amor.
- Inexistindo a possibilidade de reparação a que alude o art.
186 do Código Civil, visto que ausente o ato ilícito, não há
como reconhecer o abandono afetivo como passível de inde-
nização (TJMG - 1.0024.07.790961-2/001 (1)).

Investigação de paternidade. Reconhecimento da pater-
nidade (Exame de DNA). Indenização por dano moral. Não
caracterização. Ato ilícito. Inexistência. Alimentos.
Maioridade civil. Necessidade premente. Ausência desta.
Manutenção da sentença. O abandono afetivo do pai em
relação ao filho não enseja o direito à indenização por dano
moral, visto que não há no ordenamento jurídico obrigação
legal de amar ou de dedicar amor. Logo, não há responsa-
bilidade civil, pretérita ou atual, do pai em relação ao filho,
em face da ausência de conduta ilícita ou antijurídica daque-
le, e devido à ausência de nexo causal entre a conduta dele
e o alegado dano, pois não há que se falar em conduta anti-
jurídica, ou em omissão dolosa, pelo fato de o pai, não
sabendo ou não acreditando na questionada paternidade,
não se ter antecipado em reconhecer o filho espontanea-
mente. Em princípio, ainda que já considerado maior e
capaz civilmente, não perderá o filho, automaticamente,
quando atingir a maioridade. Tal permanece até que se com-
prove concretamente a desnecessidade e a possibilidade de

sustentar a si próprio. Presente tal comprovação, não há
como deferir a pretensão, pelo que improcede o pedido de
pensão alimentícia (TJMG - 1.0702.03.056438-0/001 (1)).

Ação de indenização. Danos morais. Abandono afetivo.
Requisitos para responsabilidade civil. Inexistência.
- A responsabilidade civil assenta-se em três indissociáveis
elementos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal, de
modo que, não demonstrado algum deles, inviável se torna
acolher qualquer pretensão ressarcitória.
- O abandono paterno atém-se, a meu ver, à esfera da
moral, pois não se pode obrigar em última análise o pai a
amar o filho. O laço sentimental é algo profundo e não será
uma decisão judicial que irá mudar uma situação ou sanar
eventuais deficiências.
- O dano moral decorre de situações especiais, que causam
imensa dor, angústia ou vexame, não de aborrecimentos do
cotidiano, que acontecem quando vemos frustradas as
expectativas que temos em relação às pessoas que nos cer-
cam (TJMG - 1.0145.05.219641-0/001 (1)).

Os Tribunais pátrios têm consolidado o mesmo
entendimento em seus julgados, vejamos:

Indenização. Dano moral. Abandono afetivo do genitor.
Ausência de ato ilícito. Ao relacionamento desprovido de vín-
culo afetivo entre pai e filho não se atribui dolo ou culpa
aptos a ensejar reparação civil. Inexistência de ato ilícito no
âmbito do direito obrigacional. Indenização indevida.
Recurso provido (TJSP - Apelação Cível 5995064900/SP -
Relator: Des. Maia da Cunha - Julgamento: 11.12.2008 -
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado - Publicação:
18.12.2008).

Apelação cível. Ação de alimentos cumulada com pedido
indenizatório por abandono afetivo e material do pai ao filho
quando menor. Maioridade. Alimentos. Maioridade.
- A obrigação de prestar alimentos em relação aos filhos
maiores não é determinada pelo poder familiar, decorrendo
da relação de parentesco. É regulada pelo art. 1.694 c/c o
art. 1.695, ambos do CC, reclamando comprovação do
binômio necessidade/possibilidade.
- Ausente comprovação da alegada seqüela incapacitante,
assim como não demonstrado, minimamente, que o genitor
possua condições financeiras para o pensionamento postu-
lado, o juízo de improcedência se impõe. Indenização por
abalo moral. A paternidade pressupõe a efetiva manifes-
tação socioafetiva de convivência, amor e respeito entre pai
e filho, não podendo ser quantificada, em sede indeniza-
tória, como reparação de danos extrapatrimoniais, salvo
raras situações, do que não cuidam os autos. A lei prevê
obrigações do pai ao filho, como prestar-lhe alimentos ou
exercitar sua guarda, sob pena de perda do poder familiar,
situações que não se enquadram, em regra, dentre as obri-
gações civis de cunho indenizatório por prática de ato ilícito.
- Afastamento entre pai e filho que não se mostra capaz, por
si só, de ensejar reparação na forma do art. 186 do CPC,
que reclama a presença dos pressupostos da responsabilida-
de civil, ausentes no caso concreto (TJRS - Apelação Cível nº
70024351322 - Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho - DJ
de 26.11.2008).

O vínculo familiar que liga pai e filho, como
cediço, decorre da convivência diária, da confiança, da
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proximidade, sendo que, a meu sentir, reiterada vênia,
de nada adiantaria se proferir uma decisão diferente da
prolatada neste feito, pois a mesma, de forma alguma,
irá alterar o distanciamento que já existe entre o ora
apelado e a ora apelante.

Seria extrema demagogia acreditar que o Poder
Judiciário pudesse, através de uma decisão, obrigar
alguém a amar ou a manter um relacionamento afetivo
com alguém que assim não deseja.

Deferir o pedido formulado pela menor, ora
apelante, condenando o seu genitor a indenizá-la, por
não lhe ter concedido afeto, em nada contribuirá para
construir o relacionamento até hoje inexistente; pelo con-
trário, estabelecer a indenização pleiteada só fará com
que seja construída mais uma barreira entre pai e filha,
impedindo, até mesmo, quem sabe, uma possível aproxi-
mação entre as partes.

Insta destacar que os deveres dos pais para com os
filhos são, basicamente, de ordem material e afetiva,
sendo que o descumprimento da ordem material acar-
reta, por consequência, a propositura de ação de ali-
mentos, quando a prestação não ocorrer de forma vo-
luntária, e através da execução de alimentos, quando
estes, se fixados judicialmente, não estiverem sendo de-
vidamente prestados. Quanto à ordem afetiva, a única
consequência legal prevista, quando não for a mesma
observada, ou seja, quando houver abandono afetivo,
será a perda do poder familiar, não sendo o caso a se
aplicar nos autos.

Confirma-se, pois, a bem-lançada sentença.
Com tais expendimentos, rogando vênia, nego

provimento ao apelo.
Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MANUEL SARAMAGO e MAURO SOARES
DE FREITAS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

integralmente sua remuneração, sob pena de ferir a
garantia constitucional da presunção de inocência, ine-
rente ao Estado de Direito.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00002244..0088..113333771199-88//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee
- RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 44ªª VVaarraa ddaa FFaazzeennddaa ddaa
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) WWiillmmaarr
LLooppeess SSoobbrraall;; 22ºº)) EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss::
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,, WWiillmmaarr LLooppeess SSoobbrraall - RReellaattoorraa::
DDEESS..ªª MMAARRIIAA EELLZZAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Manuel Saramago,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. - Maria
Elza - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª MARIA ELZA - Trata-se de ação ordinária
ajuizada por Wilmar Lopes Sobral contra o Estado de
Minas Gerais, pleiteando o restabelecimento do paga-
mento de seus vencimentos integrais, assim como o
pagamento das diferenças pretéritas, pagas em valor
inferior ao que entende devido.

A sentença de f. 160/164-TJ julgou procedente o
pedido inicial, para

condenar o Estado de Minas Gerais à devolução dos
descontos efetuados nos vencimentos do autor, procedidos
estes com base no § 1º do art. 79 da Lei 869/52, desde
julho de 2008 até o momento do efetivo cumprimento da
liminar.

Sobre tais valores, determinou a incidência de cor-
reção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao mês, a contar da citação válida. Honorários
advocatícios de sucumbência no valor de R$ 700,00
(setecentos reais). Sujeitou a decisão ao reexame
necessário.

Inconformado, Wilmar Lopes Sobral apela para
este Tribunal às f. 165/171-TJ aduzindo, em suma, a não
observância do disposto no art. 20, § 4º, do Código de
Processo Civil na fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência. Pugna, assim, pelo provimento do recurso
de apelação para que sejam majorados os honorários
fixados pelo Juízo a quo.

Por seu turno, o Estado de Minas Gerais apela para
este Tribunal às f. 180/186-TJ, alegando, em suma, que,

Servidor público - Afastamento - Denúncia por
crime funcional - Vencimentos - Desconto -
Impossibilidade - Princípio da presunção de

inocência - Violação - Art. 5º, LVII, da
Constituição Federal

Ementa: Constitucional. Administrativo. Servidor público
afastado. Denúncia por crime funcional. Desconto em
seus vencimentos. Impossibilidade. Violação ao princípio
da presunção de inocência. Manter a sentença.

- A todo servidor público, mesmo que denunciado por
crime funcional, impõe-se garantir o direito de perceber
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nos termos do disposto no art. 79 da Lei Estadual nº
869/52, o servidor denunciado por crime funcional,
afastado das funções, deverá ter uma redução em seus
vencimentos no montante de um terço. Ademais, aduz
que a atitude estatal se deu em pleno atendimento ao
princípio da legalidade, sendo desnecessária a instau-
ração de prévio processo administrativo. Pugna, assim,
pelo provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de apelação de f. 187/189-TJ e
199/212-TJ.

Esse o breve relato do necessário, passa-se a
decidir.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
para sua admissibilidade, conhece-se do reexame
necessário e dos recursos voluntários interpostos.

Segundo o relatado, aduz o requerido que os
descontos realizados nos vencimentos do requerente
possuem amparo legal, sendo que a atitude da
Administração se deu em pleno atendimento ao princípio
da legalidade.

Sobre o tema, dispõe o art. 79 do Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, qual seja
a Lei Estadual 869/52:

Art. 79. O funcionário preso por crime comum ou denun-
ciado por crime funcional ou, ainda, condenado por crime
inafiançável em processo no qual não haja pronúncia será
afastado do exercício até decisão final passada em julgado.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o funcionário perderá,
durante o tempo do afastamento, um terço do vencimento
ou remuneração, com direito à diferença, se absolvido.
§ 2º No caso de condenação, e se esta não for de natureza
que determine a demissão, será o funcionário afastado, na
forma deste artigo, a partir da decisão definitiva, até o
cumprimento total da pena, com direito, apenas, a um terço
do vencimento ou remuneração.

Dessarte, tem-se que o desconto realizado pela
Administração possui previsão legal, conforme norma
supra.

Cediço é que a Administração Pública deve pautar
suas atividades em plena obediência aos ditames consti-
tucionais e legais, não podendo a mesma exacerbar suas
atribuições.

Todavia, é vedado à Administração, ainda que
comprove a existência da previsão em lei, desrespeitar os
direitos e a as garantias constitucionalmente asseguradas
a todos os cidadãos.

Nesse prisma, dispõe a Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LVII, que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal condenatória. No caso em epí-
grafe, tem-se que o apelado esteve preso, acusado da
prática de crime, sem que, todavia, tenha sido prolatada
a sentença do referido processo sequer em primeira
instância, não havendo que se cogitar, portanto, de sen-
tença penal condenatória com trânsito em julgado.

Nesses termos, tem-se que a Administração, ao
efetuar os descontos, em última instância, estaria con-
siderando o requerente culpado, sem que o Poder
Judiciário tenha decidido sobre o caso, após o impres-
cindível contraditório e a ampla defesa.

No mesmo diapasão, o recente posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Habeas corpus. Inconstitucionalidade da chamada
‘execução antecipada da pena’. Art. 5º, LVII, da Constituição
do Brasil. Dignidade da pessoa humana. Art. 1º, III, da
Constituição do Brasil.
1. O art. 637 do CPP estabelece que ‘[o] recurso extra-
ordinário não tem efeito suspensivo, e, uma vez arrazoados
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 conde-
natória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art.
5º, inciso LVII, que ‘ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória’.
2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei nº 7.210/84,
além de adequados à ordem constitucional vigente,
sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art.
637 do CPP.
3. 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 restri-
to. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais
de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença,
após o julgamento do recurso de apelação, significa, tam-
bém, restrição do direito de defesa, caracterizando desequi-
líbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito
do acusado de elidir essa pretensão.
5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de
recursos em matéria penal e punição exemplar, sem qual-
quer contemplação, nos crimes hediondos, exprimem muito
bem o sentimento que Evandro Lins sintetizou na seguinte
assertiva: ‘Na realidade, quem está desejando punir demais,
no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara
um pouco ao próprio delinqüente’.
6. A antecipação da execução penal, ademais, incompatível
com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada
em nome da conveniência dos magistrados - não do proces-
so penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os
tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos
especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embar-
gos, além do que ninguém mais será preso. Eis o que pode-
ria ser apontado como incitação à jurisprudência defensiva,
que, no extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa
garantias constitucionais. A comodidade, a melhor opera-
cionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda
a esse preço.
7. No RE 482.006, Relator o Ministro Lewandowski, quando
foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual
mineira, que impõe a redução de vencimentos de servidores
públicos afastados de suas funções por responderem a
processo penal, em razão da suposta prática de crime fun-
cional (art. 2º da Lei nº 2.364/61, que deu nova redação à
Lei nº 869/52), o STF afirmou, por unanimidade, que o pre-
ceito implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do
art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque - disse o
Relator - ‘a se admitir a redução da remuneração dos servi-
dores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira
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antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do
devido processo legal, e antes mesmo de qualquer conde-
nação, nada importando que haja previsão de devolução
das diferenças, em caso de absolvição’. Daí por que a Corte
decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não
recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de
1988, afirmando, de modo unânime, a impossibilidade de
antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade ante-
riormente ao seu trânsito em julgado. A Corte, que vi-
gorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional,
em nome da garantia da propriedade, não a deve negar
quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a
propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liber-
dades alcança de modo efetivo as classes subalternas.
8. Nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de
direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem
em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas
beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade
(art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua
exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer
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 94408/MG - Rel. Min. Eros Grau - 2ª Turma - j. em
10.02.2009 - DJe de 26.03.2009).

Não obstante haver previsão legal para a realiza-
ção dos descontos, a legislação que a prevê, conforme
anteriormente citado, data do ano de 1952, portanto,
muitos anos antes da promulgação da atual Constituição
da República Federativa do Brasil.

Dessa feita, latente que a norma, ao menos no que
diz respeito aos descontos, não foi recepcionada pela
atual Constituição da República, visto que a última, no
rol de direitos e garantias individuais, bloco dotado de
imutabilidade, por ser considerada cláusula pétrea,
prevê que ninguém será considerado culpado até o trân-
sito em julgado da sentença penal condenatória.

Cumpre destacar, nesse ponto, que o não recep-
cionamento da norma é posicionamento já ratificado
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, conforme se
extrai do julgamento do Recurso Extraordinário 482.006,
de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:

Ementa: Art. 2º da Lei Estadual 2.364/61 do Estado de
Minas Gerais, que deu nova redação à Lei Estadual 869/52,
autorizando a redução de vencimentos de servidores públi-
cos processados criminalmente. Dispositivo não-recepciona-
do pela Constituição de 1988. Afronta aos princípios da pre-
sunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Recurso improvido.
I - A redução de vencimentos de servidores públicos proces-
sados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII,
e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os
princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos.
II - Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta
Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de
devolução dos valores descontados em caso de absolvição.
III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a
retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual
- GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo,

visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais
em sede de RE.
IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido (RE 482006/MG - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - Tribunal Pleno - j. em 07.11.2007 - DJe de
13.12.2007).

Ademais, os citados descontos, além de afrontarem
o princípio da presunção de inocência, desrespeitam
também o princípio da irredutibilidade de vencimentos,
previsto no art. 37, inciso XV.

Outro não é o entendimento adotado por este
egrégio Tribunal, quando do julgamento de casos aná-
logos:

Constitucional e administrativo. Servidor. Crime funcional.
Denúncia. Vencimentos. Descontos. Art. 79, § 1º, da Lei nº
869/52. Inconstitucionalidade. A norma do art. 79, § 1º, da
Lei Estadual nº 869/52, dispositivo que prevê o desconto de
1/3 dos vencimentos de servidor público denunciado pela
prática de crime funcional, não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, tendo em vista que aquele
dispositivo contraria o princípio da presunção de inocência,
o do devido processo legal e o do contraditório, todos pre-
vistos na norma do art. 5º, incisos LVII, LIV e LV, respectiva-
mente, de nossa Carta Magna, bem como o da irredutibili-
dade de vencimentos, consagrado na norma do art. 37,
inciso XV, do mesmo diploma. V.v. (1.0106.05.019880-
8/001 - Rel. Des. Maurício Barros - j. em 21.08.2007 - DJ
de 02.10.2007).

Constitucional e administrativo. Mandado de segurança.
Desconto de 1/3 no vencimento do servidor público afasta-
do em razão de denúncia por crime funcional. Violação ao
princípio da presunção de inocência. Manutenção integral
da remuneração, inclusive da GEPI. Irredutibilidade de venci-
mentos. Concessão da segurança. Inteligência do art. 2º da
Lei nº 2.364/1961, arts. 5º, LVII, e 37, XV, ambos da
Constituição Federal de 1988. É garantido ao servidor públi-
co denunciado por crime funcional o percebimento integral
da sua remuneração, inclusive a parcela referente à GEPI,
sob pena de antecipação do cumprimento da pena, o que
fere frontalmente o princípio da presunção de inocência
(1.0000.04.411821-4/000 - Rel. Des. Dorival Guimarães
Pereira - j. em 16.02.2005 - DJ de 04.03.2005).

Mandado de segurança. Servidor processado. Afastamento.
Irredutibilidade de vencimentos. Princípio da inocência. Art.
5º, LVII, da CF. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
O art. 79, § 1º, da Lei Estadual nº 869/52, com a redação
conferida pela Lei nº 2.364/61, ao prever a redução dos
vencimentos do servidor no período do afastamento, está a
colidir com o princípio da inocência, insculpido no art. 5º,
LVII, da CF, porquanto prevê aplicação de uma penalidade
ao servidor que está sendo processado, mas que ainda não
foi condenado. Indevida se afigura a redução dos vencimen-
tos de servidor afastado em virtude de denúncia por prática
de crime, não podendo sequer ser excluída a vantagem vin-
culada ao efetivo exercício, como aquela atrelada à produ-
tividade fiscal, na medida em que o servidor fora afastado
por conveniência da Administração. (1.0000.05.417940-
3/000 - Rel. Des. Silas Vieira - j. em 15.03.2006 - DJ de
19.04.2006).
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Dessa maneira, irretocável a decisão primeva que
julgou procedente o pedido inicial, inclusive no que
tange ao pedido de restituição das parcelas indevida-
mente descontadas, observada a prescrição quinquenal,
acrescidas de correção monetária e juros de mora no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da
citação válida, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei
Federal nº 9.494/97, antes da redação conferida pela
Lei Federal nº 11.960/09, dada a natureza material da
norma em comento, assim como a data do ajuizamento
da presente demanda.

Por fim, cumpre esclarecer que o sistema que rege
a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos
princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que
o Código de Processo Civil, art. 20 e parágrafos, esta-
belece critérios para tal alvitre.

Nesse sentido, o art. 20, § 4º, do Código de
Processo Civil enumera hipóteses dentro das quais os
honorários de sucumbência serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas a, b, e c do § 3º. Eis o teor dos dispositivos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vence-
dor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
Essa verba honorária será devida, também, nos casos em
que o advogado funcionar em causa própria.
[...]
§ 3º Os honorários advocatícios serão fixados entre o míni-
mo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar da prestação de serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.
§ 4° 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 equitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b, e c do parágrafo
anterior.

Dessa forma, considerado o grau trabalho do
advogado e a natureza e importância da presente, e o
critério adotado por esta Relatora no julgamento de
casos análogos, mormente considerando-se que a
matéria aqui posta, como visto acima, já restou pacifica-
da no Supremo Tribunal Federal, prudente a manutenção
do valor fixado pelo Juízo a quo, qual seja R$ 700,00
(setecentos reais).

Diante de todo o exposto, com respaldo no princí-
pio do livre convencimento motivado (art. 131 do
Código de Processo Civil), e no princípio constitucional
da obrigatoriedade da fundamentação dos atos jurisdi-
cionais (art. 93, inciso IX, da Constituição do Brasil), em
reexame necessário, mantém-se o entendimento da sen-
tença de f. 160/164-TJ. Prejudicado o recurso voluntário
interposto.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES MANUEL SARAMAGO e MAURO SOARES
DE FREITAS.

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

. . .

Busca e apreensão em alienação fiduciária -
Procedência - Restituição das parcelas pagas

anteriormente à venda do bem em hasta pública
- Impossibilidade

Ementa: Busca e apreensão. Pedido procedente.
Restituição das parcelas pagas antes da venda do bem.
Impossibilidade.

- Não se pode exigir do credor fiduciário a devolução
das parcelas já pagas pelo devedor antes da venda do
bem apreendido e da apuração de eventual saldo, uma
vez que a sistemática da ação de busca e apreensão é
aquela prevista no art. 2º, caput, do DL 911/69.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002277..0099..118811663366-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeettiimm - AAppeellaannttee:: BBVV FFiinnaanncceeiirraa SS..AA.. -
CCrrééddiittoo,, FFiinnaanncciiaammeennttoo ee IInnvveessttiimmeennttoo - AAppeellaaddoo:: GGiillssoonn
ddee SSoouuzzaa RRaammooss - RReellaattoorr:: DDEESS.. BBAATTIISSTTAA DDEE AABBRREEUU

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Batista de Abreu, 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.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2010. - Batista de
Abreu - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. BATISTA DE ABREU - BV Financeira S.A. -
Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou ação de
busca e apreensão em face de Gilson de Souza Ramos,
alegando que firmaram contrato para financiamento de
veículo, em 07.07.2008, com garantia de alienação
fiduciária, da motocicleta Honda CG 150 Titan-ESD,
placa HHO-1696. Ocorre que o devedor não cumpriu
com a obrigação de pagamento assumida, deixando de
pagar as prestações vencidas em 07.11.2008 a
07.01.2009, cujo total do débito é de R$ 7.770,45.
Assim, requereu a concessão de liminar de busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final,
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que seja julgada procedente a ação, confirmando-se a
propriedade e posse do bem nas mãos da autora.

Pedido de liminar deferido na f. 18, sendo que, efe-
tivada a busca e apreensão, o bem foi depositado em
mãos da financeira autora (f. 20).

O réu, citado, não se manifestou nos autos (f. 21).
A sentença de f. 25/28, face à revelia do réu, jul-

gou procedente o pedido inicial, para consolidar a pro-
priedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito
na inicial, nas mãos do autor, devendo este restituir ao
réu o saldo já pago, acrescido de correção monetária,
aplicados os índices da tabela da eg. Corregedoria de
Justiça, e juros de 0,5% ao mês, mediante depósito
nestes autos, com fulcro no disposto nos arts. 904 e 905
do CPC, ensejando os embargos de declaração de 
f. 29/30, pela autora, que foram rejeitados nas f. 31.

Recurso de apelação nas f. 33/37, pugnando a
autora pela reforma parcial da sentença, alegando, em
síntese, que, em se tratando de contrato de alienação
fiduciária em garantia, não se pode cogitar de
devolução das parcelas pagas antes da venda extrajudi-
cial do bem, consoante o disposto no art. 2º do Decreto-
Lei nº 911/69. Sustenta que a restituição do saldo apu-
rado, acaso existente, somente poderá ocorrer após a
realização da venda do bem apreendido pelo proprie-
tário fiduciário e o consequente pagamento de seu crédi-
to e demais despesas decorrentes.

Sem contrarrazões.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade. E, em sendo conhecido, tenho
que está a merecer o devido provimento, data venia.

É que, no que diz respeito à devolução das parce-
las já pagas, conforme já tive oportunidade de me mani-
festar em outros feitos assemelhados a este, o Decreto-
Lei 911/69, recentemente alterado em parte pela Lei nº
10.931/2004, prevê sistemática própria para o procedi-
mento de busca e apreensão, estabelecendo, em seu 
art. 2º, caput, que:

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações con-
tratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprie-
tário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação
prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver.

Portanto, tendo a sentença consolidado a posse do
bem efetivamente em mãos do credor, deverá este
vendê-lo, destinando ao devedor saldo eventualmente
apurado, não havendo que se falar em devolução dos
valores pagos, ao apelado, antes que se proceda à
venda do bem e se apure eventual saldo a seu favor.

Ademais, cuida-se de réu revel que, citado, nem
sequer se manifestou nos autos, tampouco visando à
restituição dos valores por ele já quitados.

Dessa forma, dou provimento ao recurso para,
reformando em parte a r. sentença, determinar que, após
a venda do bem objeto da ação, seja restituído ao apela-
do o saldo credor que eventualmente for apurado, nos
termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Custas recursais, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e OTÁVIO
PORTES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Plano de saúde - Obesidade mórbida -
Continuação do procedimento - Intervenção

cirúrgica - Finalidade reparadora - Cobertura -
Não exclusão

Ementa: Plano de saúde. Continuação do procedimento
de obesidade mórbida. Intervenção cirúrgica. Finalidade
reparadora. Cobertura. Não exclusão. Sentença mantida.

- Existindo comprovação dos excessos de pele e gordura
na paciente, resultante do pós-operatório da cirurgia de
obesidade mórbida, bem como a necessidade de nova
intervenção no intuito de complementar o tratamento,
deve o plano de saúde ser compelido a custear os gas-
tos advindos do procedimento, por se tratar de continua-
ção da cirurgia para redução gástrica (gastroplastia),
desprovido de caráter estético.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00667722..0066..119900999944-77//000022 -
CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass - AAppeellaannttee:: UUnniimmeedd SSeettee
LLaaggooaass - CCooooppeerraattiivvaa ddee TTrraabbaallhhoo MMééddiiccoo LLttddaa.. -
AAppeellaaddaa:: EEllaaiinnee CClleeaa CCaammppooss VVaallaaddaarreess - RReellaattoorr:: DDEESS..
FFRRAANNCCIISSCCOO KKUUPPIIDDLLOOWWSSKKII

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Francisco Kupidlowski,
incorporando 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, 8 de julho de 2010. - Francisco
Kupidlowski - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Pressupostos
presentes. Conheço do recurso.
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Contra uma sentença que, na Comarca de Sete
Lagoas - 3ª Vara Cível, julgou procedente o pedido ini-
cial, declarando o direito da autora de ver custeadas
pela requerida as despesas necessárias para a realização
do ato cirúrgico, surge o presente apelo interposto pela
Unimed Sete Lagoas - Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda. Pretendendo reforma, alega que estão excluídas da
cobertura obrigatória as cirurgias realizadas com fins
estéticos, sendo este o caso dos autos, bem como
arguindo que o contrato pactuado exclui a cobertura
pretendida, não se tratando de cláusula abusiva, mas
restritiva de obrigações da contratada.

Segundo se infere dos autos, a autora era porta-
dora da doença denominada obesidade mórbida e, por
essa razão, fora submetida a tratamento cirúrgico com
cobertura da empresa apelante, realizado por médico do
seu quadro de credenciados.

Ocorre que, posteriormente à intervenção, foi veri-
ficado na paciente um quadro excessivo de pele e gor-
dura aparentes, resultantes da própria consequência
advinda do pós-operatório.

Tal situação deu ensejo à ora recorrida de pleitear
uma nova intervenção cirúrgica, no intuito de reparar as
sequelas provenientes do procedimento de redução de
peso, razão pela qual, diante da recusa por parte do
plano de saúde, obrigou a consumidora a promover a
presente ação declaratória, visando à declaração judi-
cial para que a ré custeasse as despesas médico-hospi-
talares.

A meu ver, o paciente, após ser submetido à opera-
ção de redução de estômago por sofrer de obesidade
mórbida, necessita de reparos suplementares, tais como
a intervenção pleiteada, não se podendo atribuir à
mesma o caráter exclusivamente estético.

Verdadeiramente, é inevitável a realização do pro-
cedimento pleiteado decorrente da redução gástrica, em
que se pretende obter alívio na flacidez cutânea excessi-
va e generalizada, não podendo, como dito, ser conside-
rados estéticos, mas reparadores e, em muitos casos,
indispensáveis; portanto, desmerecem ser excluídos da
cobertura securitária.

No mesmo sentido, encontra-se a Jurisprudência
deste Tribunal:

Ação ordinária de cobrança. Seguro de saúde. Gastroplastia
(redução de estômago). Retirada de excesso de pele.
Intervenção cirúrgica reparadora. Sentença mantida.
Considerando que a cirurgia para retirada do excesso de
pele, com nítido caráter reparador, constitui parte integrante
do tratamento médico decorrente da gastroplastia (redução
do estômago), objeto de cobertura contratual, é imperiosa a
confirmação da sentença que condenou a seguradora
apelada ao ressarcimento das despesas médicas efetuadas
pelo segurado (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação nº
1.0024.05.801659-3/001 - Relator: Des. Lucas Pereira).

Apelação. Contrato de plano de saúde. Realização de cirur-
gia plástica com finalidade não estética. Cláusula de
exclusão. Inaplicabilidade.

- A exclusão de cobertura de cirurgia plástica não pode jus-
tificar o não pagamento de cirurgia dessa natureza quando
realizada com finalidade não estética, mormente quando
adotada para trazer maior segurança ao procedimento cirúr-
gico a que submetido o segurado para tratamento médico
coberto pelo contrato.
- É inviável admitir-se a não cobertura de procedimento cuja
não utilização traz risco de vida para o paciente, por ofender
a boa-fé que deve nortear todo o pacto (TJMG - 14ª
Câmara Cível - Apelação nº 2.0000.00.517687-8/000 -
Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula).

Por derradeiro, o equilíbrio financeiro contratual
existe, data venia, na medida em que o pagamento men-
sal é recolhido de todos aqueles que aderiram ao plano
de saúde, e nem todos os associados adoecem, fator
este que contribui para a lucratividade da apelante,
devendo ela arcar com os riscos de seu negócio.

Com o exposto, nego provimento à apelação.
Custas do recurso, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CLÁUDIA MAIA e NICOLAU MASSELLI.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Execução - Penhora - Gado - Recusa injustificá-
vel do executado em ser o depositário -

Impossibilidade de nomeação - Magistrado -
Decisão - Art. 666 do CPC

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução.
Penhora. Gado. Recusa do executado de ser o
depositário. Sem justificativa. Impossibilidade de nomea-
ção. Magistrado a quo deve decidir. Recurso não provido.

- Não há como obrigar o executado a ser depositário
dos bens penhorados por falta de previsão legal.

- Não há na legislação pátria imposição de obrigações
senão em virtude de lei, e cargo de depositário fiel é um
munus que não se impõe, de tal forma que, se o deve-
dor se recusa a sê-lo, arcará com os custos oriundos da
nomeação de terceiros, inclusive da remoção, se
necessário.

- Existindo recusa por parte do executado sem motivo
justificado em assinar o termo de depositário dos bens
penhorados, caberá ao magistrado decidir quem ficará
com o encargo, de livre vontade.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00770011..0077..119944558877-00//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa -
AAggrraavvaannttee:: MMaammoonneeiirraa AAggrrooppaassttoorriill LLttddaa.. - AAggrraavvaaddaa::
KKaauuee AAggrrooppaassttoorriill LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. NNIICCOOLLAAUU MMAASSSSEELLLLII
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Francisco Kupidlowski,
incorporando 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, 30 de setembro de 2010. - Nicolau
Masselli - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. NICOLAU MASSELLI - Conheço do recurso,
porquanto presentes os requisitos de sua admissibili-
dade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo ativo proposto por
Mamoneira Agropastoril Ltda., em face da douta decisão
de primeiro grau, proferida nos autos da ação de exe-
cução, em fase de cumprimento de sentença, proposto
em face de Kaue Agropastoril Ltda., ora agravada, em
que o Magistrado a quo, em seu despacho, indeferiu a
nomeação do executado como depositário dos bens
encontrados para penhora.

Alega a agravante que possui um crédito com a
agravada, em razão de devolução de um cheque, por
falta de fundos, no valor de R$ 49.282,00, datado de
11.10.2005.

Aduz que foram encontrados bens do devedor
passíveis de penhora. Entretanto, este devedor se negou
a atuar como depositário dos mesmos.

Nesse sentido, o Juiz primevo entendeu que não há
previsão legal para nomeação obrigatória do executado
como depositário dos bens.

Sustenta que a penhora não se concretizou por ato
atentatório da agravada à dignidade da Justiça, tendo
em vista que os bens encontrados (gado) tiverem de ser
removidos e depositados, o que fará com que o custeio
seja alto, fator este que tornará frustrada a penhora.

Requer a reforma da decisão para que o executa-
do seja nomeado depositário do gado, sendo con-
cretizada a penhora e a avaliação do mesmo.

Em despacho inicial, foi indeferido o efeito ativo.
O ilustre Magistrado a quo prestou as informações,

declarando que indeferiu o pedido quanto à nomeação
obrigatória do executado como depositário dos bens por
falta de previsão legal.

Houve a dispensa de apresentação de contraminuta.
Passo a analisar as razões recursais.
A controvérsia restringe-se à possibilidade de

nomeação do executado como depositário dos bens
penhorados.

Ressalta-se, inicialmente, que o ato de penhora
deve incidir em tantos bens quantos bastam para o
pagamento do principal atualizado.

Ensina-nos o ilustre mestre Cândido Rangel
Dinamarco, em seu manual Instituições de direito proces-
sual civil, São Paulo: Editora Malheiros, 2004, v. 4, 
p. 521, que:

Penhora é o ato pelo qual se especifica o bem que irá
responder pela execução. De todos os bens que respondem
pelas obrigações do executado, um é escolhido e separado
dos demais, ficando a partir de então afetado à execução
forçada, ou seja, comprometido com uma futura expropria-
ção a ser feita com o objetivo de satisfazer o direito do exe-
qüente; penhorar é, portando, predispor determinado bem à
futura expropriação no processo executivo.

Ocorre que, no presente caso, a penhora iria ocor-
rer no gado do executado, quando este se recusou a
assumir o munus de ser o depositário, conforme se
observa na certidão de f. 174.

O ilustre Juiz, com absoluto acerto, indeferiu a
nomeação obrigatória do executado.

Nesse diapasão, é de se ver que não assiste razão
à agravante, pois, no caso em questão, não há como
obrigar o executado a ser depositário dos bens penhora-
dos, por absoluta falta de previsão legal.

Ora, se inexiste justificativa plausível para a recusa
do executado em assinar o termo de depositário dos
bens penhorados, o art. 666 do Código de Processo
Civil estabelece normas para a solução.

A propósito, veja a seguinte ementa de acórdão
colacionada pelo saudoso processualista, mestre
Theotonio Negrão, retirado da Revista dos Tribunais
726/402, a respeito do art. 666 do CPC.

Diz o mestre:

Art. 666: 21ª. A regra do art. 666 do CPC não é absoluta,
ficando ao prudente arbítrio do magistrado, como presidente
do processo, decidir quem deverá ficar na posse do bem
penhorado.

Assim, existindo recusa por parte do executado,
sem motivo justificado, em assinar o termo de depositário
dos bens penhorados, caberá ao magistrado decidir
quem ficará com o encargo de depositário do referido
bem penhorado.

Aliás, sobre essa questão, nosso Tribunal de Justiça
já se manifestou, conforme podemos observar no julga-
mento da Apelação Civil n° 1.0209.98.005707-6/001,
levado a efeito em 13.03.2007, por uma das Câmaras
Cíveis deste Sodalício, tendo como Relator o insigne
Desembargador Alberto Vilas Boas. Diz o ilustre
Magistrado:

Processo civil. Ação de execução. Penhora. Recusa injustifi-
cada por parte dos executados em assinar o respectivo termo
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como depositários. Nulidade da constrição. Não configu-
ração.
- A recusa dos devedores em assinar o termo de penhora na
condição de fiéis depositários não acarreta a anulação do
ato, tratando-se de irregularidade sanável.
- Hipótese em que, não aceitando as partes a assunção de
tal encargo, deve o magistrado se pautar pelo que determi-
na o art. 666, CPC.
- Agravo provido.

Dessa forma, entendendo que, se a parte recusa-se
a assumir o munus e, consequentemente, nega-se a apor
sua assinatura nos autos de penhora, indene de dúvidas
que não há depositário fiel e, inexistindo depositário, não
há que se falar em penhora, cabendo ao magistrado
decidir a quem impor o munus, arcando o devedor com
as consequências oriundas daquela nomeação.

Com o exposto, nego provimento ao recurso, man-
tendo a decisão em todos os seus termos.

Custas recursais, ex lege.
É como voto.

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Evocando a
máxima jurídica de que ninguém é obrigado a fazer ou
deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, e inexistin-
do dispositivo legal que obriga o executado ao exercício
do cargo de depositário dos bens penhorados, não pode
a Justiça compeli-lo a tal encargo.

Assim, improcedente a pretensão da agravante, na
espécie.

Com esses adminículos, nego provimento ao agra-
vo, dado o acerto obrado pelo decisum primevo.

É como voto.

DES.ª CLÁUDIA MAIA - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

- No caso, a hipossuficiência do agravante restou com-
provada, motivo pelo qual deve ser recebida a apelação,
sem o pagamento das custas.

Agravo provido.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00443333..0088..224466997788-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee MMoonntteess CCllaarrooss
- AAggrraavvaannttee:: RReennaattoo FFéélliixx ddooss SSaannttooss - AAggrraavvaaddoo::
AArrmmêênniioo VVeelloossoo NNeettoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJOOSSÉÉ MMAARRCCOOSS
VVIIEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Sebastião Pereira de
Souza, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2010. - José
Marcos Vieira - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Trata-se de agravo
de instrumento interposto por Renato Félix dos Santos,
nos autos da ação de repetição de indébito cominada
com indenização por danos morais movida em desfavor
de Armênio Veloso Neto, em face da decisão que deixou
de receber o recurso de apelação interposto pelo agra-
vante, por falta de preparo.

Ao que se vê dos autos, o pedido de justiça gratui-
ta havia sido deferido (f. 57-TJ), e, na sentença, o Juízo
a quo julgou improcedentes os pedidos e condenou o
agravante ao pagamento de custas e honorários. Na
apelação, a parte impugnou os fundamentos do decisum
e pleiteou a concessão do benefício em segundo grau de
jurisdição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, f. 84-TJ.
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.
Conheço do recurso, ainda que ausente o preparo,

pois a assistência judiciária é a matéria do recurso.
Tenho, portanto, por presentes os pressupostos de admis-
sibilidade recursal.

O autor, ora agravante, ajuizou ação de repetição
de indébito c/c indenização por danos morais, requeren-
do o benefício da assistência judiciária, concedido à 
f. 57-TJ.

Em seguida, a ação foi julgada extinta pelo Juízo a
quo (f. 60/62-TJ), com resolução do mérito, nos
seguintes termos:

Acolho a preliminar para afastar da lide a denunciada, jul-
gando extinto o processo em relação a ela, com fincas no
art. 267, inciso VI, segunda figura, do CPC, por ilegitimi-

Repetição de indébito - Extinção do processo -
Apelação - Ausência de preparo - Justiça 

gratuita - Negativa de seguimento ao recurso -
Impossibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de repetição de
indébito. Indenização por danos morais. Processo extin-
to. Apelação. Negativa de seguimento. Ausência de
preparo. Justiça gratuita. Existência de prova. Recurso
provido.

- Quando a concessão do benefício é a matéria do recur-
so, sua deserção não pode ser declarada de imediato.
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dade passiva, condenando a denunciante no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios em favor
do advogado da denunciada, verba esta que fixo em R$
500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do
CPC, e julgo improcedentes os pedidos, com fincas no art.
269, inciso I, segunda figura, do CPC, para julgar extinto o
processo, com resolução do mérito, determinando seu
arquivamento e baixa, condenando o autor no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, verba esta
que também fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
exatos termos do citado art. 20, § 4º, do CPC, por ser a
causa de pequeno valor.

O autor apelou, deixando de realizar o preparo,
pois a gratuidade da justiça era discutida naquele recurso.

Ainda assim, o Magistrado de origem deixou de
receber o recurso, por ausência de preparo, f. 73-TJ.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso.
Compulsando os autos deste agravo de instrumen-

to, entendo que merece reforma a decisão recorrida.
Tenho entendimento de que, quando a concessão

do benefício é matéria do recurso, sua deserção não
pode ser decretada de imediato. Em outras palavras, não
se pode julgar deserto o recurso, na hipótese em que a
concessão do benefício da assistência judiciária com-
preende o mérito recursal.

Ademais, no caso, verifico que o benefício da
justiça gratuita já havia sido concedido pelo Juiz a quo à
f. 57-TJ, razão pela qual a condenação do autor ao
pagamento das custas não merece respaldo.

Ocorre que o MM. Juiz não revogou a decisão na
qual concedeu a benesse, fazendo com que a autora
agravante esteja, de fato, litigando sob o pálio da justiça
gratuita.

Por esse motivo, também não vejo razão em negar
seguimento à apelação interposta pelo autor, por falta de
preparo, uma vez que o próprio Juiz já havia deferido a
gratuidade judiciária.

Nesse sentido, entendo que o recurso de apelação
deve ser recebido e regularmente processado, sem o
pagamento de custas.

Assim sendo, com esses fundamentos, dou provi-
mento ao recurso, para que a apelação seja recebida,
sem o pagamento de custas.

Custas, pelo agravado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e OTÁVIO
PORTES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação de cobrança - Plano de saúde -
Atendimento de urgência - Recusa - Carência -
Lei 9.656/98 - Contrato particular de consumo -

Estado de perigo - Cláusula suspensiva -
Responsabilidade subsidiária

Ementa: Ação de cobrança. Seguro saúde. Atendimento
de urgência. Recusa. Carência. Inteligência da Lei 9.656 / 98.
Contrato particular. Estado de perigo. Cláusula suspensi-
va. Responsabilidade subsidiária.

- Afigura-se legal o prazo de carência em contratos de
seguro-saúde, todavia tal condição não subsiste em
casos de emergência, como informado que padecia de
infecção urinária (art. 35-C da Lei 9.656/98).

- Configura-se o estado de perigo, quando alguém, pre-
mido pela necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa (art. 156 do CC).

- A responsabilidade pelas despesas hospitalares é sub-
sidiária entre o paciente e o plano de assistência médi-
ca, obrigando o hospital a proceder primeiramente à
cobrança junto à instituição gestora do plano, para
então, somente após este passo e caso não obtenha
êxito, adquirir o direito de pleitear as quantias junto aos
segurados.

Recurso provido. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..224499554433-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: MMiissaaeell ddee
OOlliivveeiirraa JJúúnniioorr ee oouuttrroo - AAppeellaaddoo:: HHoossppiittaall MMaatteerrnniiddaaddee
SSaannttaa RRiittaa SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEERREEIIRRAA DDAA SSIILLVVAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Cabral da Silva, na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 13 de julho de 2010. - Pereira da
Silva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. PEREIRA DA SILVA - Recurso de apelação,
interposto por Misael de Oliveira Júnior e Angélica
Fernanda Alves de Oliveira, contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz da 20ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Hospital e Maternidade Santa Rita S.A. 
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Adoto o relatório da sentença (f. 49/51), acrescen-
tando ter o MM. Juiz de primeiro grau julgado proce-
dente o pedido, nos seguintes termos:

À conta de tais fundamentos, julgo procedente o pedido
para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$
1.690,46 (mil seiscentos e noventa reais e quarenta e seis
centavos), corrigida monetariamente pelos índices da
CJ/MG desde a propositura da ação e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de
apelação, às f. 53/56. Alega que a 2ª ré, sua esposa, foi
atendida em caráter de urgência e permaneceu interna-
da entre os dias 6 e 11 de setembro de 2008. Alega que
a urgência decorreu de uma infecção urinária. Assim,
quando o paciente estiver em situação de urgência, a
carência é de, no máximo, 24 horas.

Ainda que os apelantes tivessem conhecimento de
que estavam em período de carência, deveria ser aten-
dida da mesma forma, sem que lhes fossem cobradas as
despesas médico-hospitalares, pois foi internada em
caráter de emergência. Afirma a inexistência de interesse
processual, pois deveria ter ajuizado a ação contra o
plano de saúde.

O apelado apresentou contrarrazões às f. 59/63.
Este, o breve relatório.
Conheço do recurso, visto que foram atendidos os

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia

06.09.2008, a apelante Angélica Fernanda Alves de
Oliveira deu entrada no hospital apelado, sendo exami-
nada pelo médico, Luiz Henrique Giesbrecht Carreira,
que diagnosticou um quadro de infecção urinária
(pielonefrite), determinando, então, a internação.

A ficha de internação (f. 22) indica que a apelante
foi registrada no nosocômio apelado, como conveniada
da Fundação Refrigerantes (Coca-cola), matrícula nº
010800000738.

Não resta dúvida de que o apelado tinha ciência
de que a paciente possuía plano de saúde, tanto que a
própria guia de ingresso foi preenchida, constando o
número de matrícula. Portanto, é fato incontroverso que
a internação se deu mediante o convênio, e não em
caráter particular (documento de f. 20).

Na mesma data, o apelante, Misael de Oliveira
Júnior, assinou contrato de prestação de serviços hospi-
talares de f. 18/19, obrigando-se pelo custeio das
despesas decorrentes da internação de sua esposa, em
caráter particular, caso o plano de saúde não viesse a
autorizar qualquer procedimento terapêutico.

O hospital afirma que procedeu à cobrança da
entidade gestora do plano de saúde, que, segundo ele,
aduziu não estar obrigada ao pagamento das despesas
hospitalares, pois o procedimento terapêutico ocorreu
durante o “período de carência”.

Saliente-se que inexiste nos autos qualquer 
documento que demonstre a negativa de pagamento do
referido plano de saúde. Porém, diante das alegações
apresentadas pelo hospital, a matéria deve ser analisada.

Com efeito, a Lei 9.656/98 dispõe em seu art. 35-C
acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento
nos casos de:

emergência, como tais definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizados em declaração do médico assistente [...].

O próprio autor na inicial considera o procedi-
mento realizado como de urgência; imperioso concluir
que, por se tratar de procedimento de urgência, o trata-
mento realizado se enquadra na hipótese do art. 12,
inciso V, letra c, da Lei nº 9.656/98, cuja carência fica
limitada, tão somente, ao prazo máximo de vinte e qua-
tro horas, não havendo qualquer outra exigência.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de
Justiça:

Cobrança. Plano de saúde. Internação de urgência.
Carência. Prazo de 24 horas. Lei 9.596/98. Limite de tempo
de atendimento. Cláusula abusiva. Nulidade. Cobertura
total. - É obrigatória a cobertura total das internações hospi-
talares de urgência pelos planos de saúde, não podendo se
exigir, nos termos da Lei 9.596/98, prazo de carência supe-
rior a 24 horas nem se impor limite de tempo para tais
atendimentos, incorrendo em nulidade a cláusula que
estabelece esse tipo de condição (Apelação Cível nº
2.0000.00.397.222-7/000. Relator: Desembargador 
D. Viçoso Rodrigues, j. em 02.10.2003).

No caso, o apelado não comprovou que, antes de
intentar a presente ação, tenha diligenciado junto ao
plano de saúde para receber seu crédito, limitando-se a
alegar a recusa de pagamento, apoiando sua pretensão
inicial unicamente no contrato de prestação de serviços
hospitalares.

Cumpre observar o cabimento do CDC nos con-
tratos celebrados com os hospitais, uma vez que estes se
enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º
do referido diploma legal, reconhecendo-se ao
Judiciário o dever de declarar a nulidade de cláusulas ou
de toda a contratação, por se tratar de matéria de ordem
pública, para assegurar o restabelecimento do equilíbrio
dos direitos dos litigantes.

A reiterada prática, adotada pelos hospitais, de
impor que o paciente ou o seu acompanhante assine
documento confessando o débito encontra óbice legal
no art. 156 do Código Civil, que assim dispõe:

Art.156. Configura-se o estado de perigo quando alguém,
premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume
obrigação excessivamente onerosa.
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In casu, verifica-se a presença dos requisitos para a
configuração do estado de perigo, quais sejam a
ameaça de grave dano à própria pessoa ou a ente de
sua família, o conhecimento da outra parte da possibili-
dade de dano grave e a onerosidade excessiva da obri-
gação.

O acompanhante da paciente, ora apelante, visan-
do garantir a proteção de sua esposa, assume obrigação
extra, para viabilizar a internação, o que caracteriza a
“coação moral” sofrida. Soma-se a isso o fato de que os
apelantes ficaram à mercê dos valores impostos pelo
hospital, já que a demonstração dos preços cobrados
pelos serviços ocorreu posteriormente.

Ainda que assim não fosse, mesmo considerando
como válido o contrato de prestação de serviços e levan-
do-se em conta que a internação não se deu em caráter
particular, mas sim através do convênio, colhe-se que o
subscritor assumiu a obrigação pelas despesas hospita-
lares somente em caso de negativa de pagamento por
parte da administradora do plano de assistência médica,
quando restasse comprovada alguma irregularidade na
inscrição do paciente junto ao convênio ou restrição na
cobertura dos gastos oriundos do tratamento.

Dessa feita, apenas diante da verificação de uma
dessas hipóteses é que nasceria o dever de arcar com as
despesas ora cobradas.

É de se concluir, portanto, pela existência de uma
condição suspensiva.

O art. 125 do Código Civil dispõe: “Subordi-
nando-se a eficácia do ato à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o
direito, a que ele visa”.

Infere-se, portanto, que a cláusula condicional sus-
pensiva impede que o negócio produza seus efeitos
jurídicos enquanto um determinado acontecimento não
se concretizar.

Somente quando do implemento do fato previa-
mente estabelecido, é que o pacto passa a surtir efeitos,
conferindo os direitos pretendidos pelos envolvidos e
atribuindo as consequentes obrigações de cada um
deles.

O contrato que possui esta estipulação representa
uma expectativa de direito, que somente se efetivará
diante do advento da condição suspensiva, porém, ao
ser adquirido, o direito torna-se pleno.

O apelado sustentou que o plano de saúde se
recusou a adimplir com as despesas, sem, contudo, ofe-
recer qualquer elemento probatório capaz de comprovar
suas aduções.

Não há nos autos nenhum documento que
demonstre que o hospital tenha requerido, administrati-
vamente, à gestora do plano de saúde os valores agora
cobrados dos apelantes e que esta tenha se negado a
pagar os custos da internação.

No caso, a responsabilidade pelas despesas hospi-
talares é subsidiária entre o paciente e o plano de

assistência médica, obrigando o hospital a proceder
primeiramente à cobrança junto à instituição gestora do
plano, para então, somente após este passo e caso não
obtenha êxito, adquirir o direito de pleitear as quantias
junto aos apelantes, razão pela qual deve ser declarada
a improcedência do pedido inicial.

Outrossim, fica resguardado ao apelado o direito
de intentar contra os apelantes, caso, futuramente, reste
configurada a negativa expressa, visto que não houve
impugnação dos valores pretendidos, tampouco da
prestação do serviço.

Nesse sentido o pronunciamento jurisprudencial:

Plano de sáude. Convênio. Impossibilidade de cobrança.
Dano moral. - O convênio entre o hospital e o plano de
saúde veda a cobrança de qualquer importância diretamente
do hospital ao segurado. Cobrança indevida do hospital ao
segurado que merece ser desconstituída. Lançamento inde-
vido nos órgãos de defesa do crédito. Dano moral ade-
quadamente fixado. Recurso improvido (TJRS, Recurso
Inominado nº 71000867770/2005, 2ª Turma Recursal,
Relator: Des. Eduardo Kraemer, j. em 19.04.2006).

Com essas considerações, dou provimento ao
recurso aviado, para reformar a sentença e julgar total-
mente improcedentes os pedidos constantes da peça de
ingresso, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC,
ressalvando o direito do apelado de pleitear as despesas
hospitalares junto à administradora do plano de saúde e,
posteriormente, junto aos apelantes, caso consumada a
condição suspensiva prevista no contrato de prestação
de serviços hospitalares.

Inverto os ônus de sucumbência. Custas recursais,
pelo apelado.

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Reintegração de posse - Arrendamento mercantil
- Mora - Notificação - Cláusula resolutória - Voto

vencido

Ementa: Reintegração de posse. Arrendamento mercan-
til. Mora. Notificação. Cláusula resolutória.

- A cobrança antecipada do valor residual garantido não
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

- Estando comprovada a notificação do arrendatário,
considera-se regular sua constituição em mora.



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010 107

- Existindo cláusula resolutória no contrato de arrenda-
mento mercantil, verificada a inadimplência, resta con-
figurado o esbulho, que dá à arrendadora o direito à
reintegração de posse.

Recurso não provido.

- V.v.: - Sendo o réu (devedor fiduciante) pessoa física,
deve a notificação ser-lhe entregue pessoalmente.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00667722..0077..226655228844-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSeettee LLaaggooaass - AAppeellaanntteess:: JJeerrssiieell AAllvveess
SSooaarreess MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) ee oouuttrroo - AAppeellaaddoo:: CCiiaa..
IIttaauulleeaassiinngg AArrrreennddaammeennttoo MMeerrccaannttiill - 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, sob a
Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado ,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
NEGAR PROVIMENTO, VENCIDA A VOGAL.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2010. -
Evangelina Castilho Duarte - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam
os autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
apelado, alegando que celebrou com os apelantes, em
28 de abril de 2005, contrato de arrendamento mercan-
til, tendo como objeto o veículo descrito na inicial.

Afirmou que os requeridos se tornaram inadim-
plentes a partir de outubro de 2006, sendo constituídos
em mora através da notificação extrajudicial.

Pleiteou o deferimento da liminar e a procedência
dos pedidos iniciais.

Citados, os apelantes apresentaram contestação,
arguindo a preliminar de incapacidade postulatória do
apelado, pleiteando a extinção do processo sem re-
solução do mérito.

No mérito, alegaram que não foram devidamente
constituídos em mora, visto que realizaram o pagamen-
to da quantia devida.

A r. decisão de 1º grau, f. 66/70, julgou proce-
dente o pedido para ratificar a liminar antes deferida e
reintegrar o apelado na posse do veículo, condenando
os apelantes ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade.

Os apelantes pretendem a reforma da decisão
recorrida, discorrendo acerca da natureza jurídica do
leasing, concluindo que o contrato por eles assinado é
de adesão, sem oportunidade de discutir suas cláusulas.

Reiteram que a mora foi purgada na mesma data
da notificação extrajudicial, não havendo esbulho pos-
sessório.

Salientam que o apelado agiu com má-fé, ao
ajuizar a presente ação cerca de dois anos após a noti-
ficação extrajudicial.

Ressaltam a existência de cláusulas abusivas no
contrato firmado.

Acrescentam que a cobrança antecipada do VRG
transformou o contrato de arrendamento mercantil em
pacto de compra e venda a prazo.

Requerem o provimento do recurso.
A sentença de f. 66/70 foi publicada em 2 de ou-

tubro de 2009, vindo a apelação em 16 de outubro, no
prazo recursal, desacompanhada de preparo por
estarem os apelantes amparados pela justiça gratuita.

Estão presentes, portanto, os requisitos para
conhecimento do recurso.

Mister salientar que, curvando-me ao entendimen-
to do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a cobrança antecipada do valor residual em garan-
tia nos contratos de arrendamento mercantil não
desnatura o ajuste, deve ser admitido que o contrato
resta preservado, ainda que o VRG seja quitado ao
longo do contrato.

Arrendamento mercantil. Antecipação do valor residual
garantido. A cobrança antecipada do valor residual garanti-
do não descaracteriza o contrato de arrendamento mercan-
til; a circunstância de que isso aconteceria na espécie,
porque o valor residual garantido foi fixado em quantia
irrisória, não foi objeto de exame na instância ordinária,
vedada assim sua discussão na instância especial. Agravo
regimental não provido (STJ - AgRg no REsp 738286/RS -
Rel. Min. Ari Pargendler).

Nos termos do art. 927 do CPC, na ação de rein-
tegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do
bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.

No contrato de arrendamento mercantil, o arren-
datário tem a posse indireta do bem arrendado.

Assim sendo, e existindo cláusula resolutória, deve-
se considerar que, configurada a mora, tem a arren-
dadora direito à reintegração na posse do bem arrendado.

O apelado demonstrou que promoveu a notifi-
cação extrajudicial do apelante para sua constituição em
mora, sendo esta realizada conforme certidão do
Cartório de Títulos e Documentos, f. 19/20.

Logo, houve regular constituição dos devedores em
mora, restando cumpridos os requisitos para o deferi-
mento da liminar.

Ressalte-se que não merece guarida a alegação do
apelante de que o débito foi quitado na data da notifi-
cação, haja vista que o documento de f. 45 não com-
prova qualquer quitação, sendo mera consulta para
recebimento de título.

Logo, verifica-se que o apelante não se desin-
cumbiu do ônus que lhe competia para demonstrar fato
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apela-
do, não comprovando o pagamento do débito cobrado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sen-
tença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso
apresentado por Jersiel Alves Soares ME e outros, man-
tendo na íntegra a sentença de primeira instância.

Custas recursais, pelos apelantes, suspensa sua exi-
gibilidade, por estarem amparados pela justiça gratuita.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Acompanho a
Relatora.

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Peço vênia à
eminente Des.ª Relatora para ousar divergir do entendi-
mento por ela esposado quanto à notificação do deve-
dor, pelo que ora discorro.

Entendo que a notificação do devedor deve ser
direta e pessoal, sendo o adquirente fiduciário pessoa
física.

A notificação constitui pressuposto essencial para o
desenvolvimento válido e regular do processo, não bas-
tando a simples entrega de carta via Ofício de Registro
de Títulos e Documentos, mesmo que de circunscrição
diversa do devedor, endereçada ao destinatário para
constituí-lo em mora. Exige-se, para a sua comprovação,
que a notificação seja realizada na pessoa do devedor,
assegurando-lhe oportunidade de purgar a mora e evitar
as demais consequências decorrentes da inadimplência,
cuja irregularidade acarreta a extinção do processo.

No caso em tela, não restou comprovado que o
apelante foi notificado pessoalmente, restando juntada
aos autos apenas a notificação extrajudicial (f. 19-TJ),
não constando qualquer assinatura do apelante, com-
provando que tenha recebido o protesto.

Dessa forma, não é possível considerar que o
apelante esteja em mora, uma vez que não foi notifica-
do pessoalmente da demanda, não lhe sendo oportu-
nizado purgar a mora ou qualquer prazo de defesa.

A respeito, colaciono jurisprudências:

A notificação para constituição em mora, nos contratos de
alienação fiduciária, deve ser pessoal, com a comprovação
de seu recebimento pelo devedor (TAMG, Apelação Cível n.
315.224-9, Relator Juiz Dárcio Lopardi Mendes, j. em
21.9.2000).

Tratando-se de devedor-fiduciante pessoa física, a notifi-
cação deve ser-lhe entregue pessoalmente, sob pena de
tornar-se ineficaz (STJ - REsp. 198.184/GO - Rel. Min.
Barros Monteiro - DJU de 14.06.99; e ainda do TRF, 1ª
Região, a AC 1998.01.00.007664-5/DF - Rel. Juiz Ítalo
Mendes - DJ de 04.08.2000, p. 158).

Merece reforma, portanto, a r. sentença do douto
Juízo a quo, que julgou procedente o pedido formulado
pelo banco, ora apelado, concedendo a liminar de rein-
tegração de posse do automóvel.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso
interposto, para reformar a r. sentença, julgando
improcedente o pedido formulado, por falta de pressu-
posto necessário para a propositura desta ação.

Fixo as custas processuais e os honorários advo-
catícios em R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser
pagos pela apelada ao ilustre procurador do apelante.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDA A
VOGAL.

. . .

Locação - Locatário - Inadimplência por mais de
dois anos - Moratória - Não comunicação ao
fiador - Isenção deste - Art. 838, I, do Código

Civil

Ementa: Contrato de locação. Inadimplência do
locatário por mais de dois anos. Moratória sem ciência
do fiador. Isenção. Inteligência do art. 838, I, do CC.

- Nos termos do art. 838, I, do CC, se o locador con-
cede moratória ao locatário, sem ciência do fiador, este
fica desobrigado da fiança prestada.

- Havendo confissão expressa do locador que o locatário
ficou mais de um ano sem pagar os aluguéis e encargos,
e, após a entrega das chaves, o locador ainda aguardou
por quase dois anos pelo pagamento da dívida, está
caracterizada a moratória capaz de isentar o fiador.

- V.v.: - A simples inércia do locador, sem a demonstração
de efetivo ajuste realizado entre locador e locatário no
sentido de concessão expressa de prazo para pagamento
não é suficiente para a caracterização da moratória, não
havendo que se falar em exoneração da fiança.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770022..0077..337733112299-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: AAnnttôônniioo TTaarrccíízziioo
BBeerrnnaarrddeess - AAppeellaaddoo:: EElleenniirr MMaarrqquueess MMaacchhaaddoo - RReellaattoorr::
DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO DDEE PPÁÁDDUUAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
DAR PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. - Antônio
de Pádua - Relator.
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Trata-se de apelação
interposta por Antônio Tarcízio Bernardes, nos autos de
ação de cobrança de encargos locatícios que lhe move
Elenir Marques Machado, em curso pela 9ª Vara Cível
da Comarca de Uberlândia, inconformado com os ter-
mos da r. sentença de f. 65/8, que julgou parcialmente
procedente o pedido e o condenou ao pagamento do
principal e demais ônus sucumbenciais.

Em suas razões de f. 71/75, o apelante alega, em
apertada síntese, que foi concedida moratória ao
locatário, sem conhecimento seu, incidindo, assim, o dis-
posto no art. 838, I, do CC, que isenta o fiador da obri-
gação.

Que, no caso, houve um atraso de mais de ano,
pelo que incide a favor do apelante aquele benefício.

Diz que os débitos cobrados não se referem ao
período de junho de 2004 a dezembro de 2005, e a
ação teve início em 2007, o que indica a dilação do
prazo concedido ao locatário.

Alega que não há cláusula que obrigue o fiador a
pagar as taxas de condomínio.

Sem preparo, parte que litiga sob assistência judi-
ciária.

Conheço do recurso, porque presentes os pressu-
postos da sua admissibilidade.

Colhe-se dos elementos informativos e probatórios
dos autos que a apelada locou a Antônio Márcio Ferreira
Filho um imóvel residencial constituído pelo apartamen-
to térreo, situado na Av. Bellarmino Cotta Pacheco, 665,
na cidade de Uberlândia, cujo contrato teve início em
2003. E o apelante prestou fiança ao locatário, tendo
findado a relação locatícia em 25/12/2005, data em
que houve a entrega das chaves.

Alega, ainda, a apelada que o locatário, apesar de
ter entregue as chaves do imóvel somente em dezembro
de 2005, já se encontrava inadimplente em relação às
taxas de condomínio e aluguel desde 25 de junho de
2004.

A ação de cobrança contra o fiador foi distribuída
em 21 de maio de 2007.

O apelante, em sua peça recursal, invoca em seu
auxílio o disposto no art. 838, I, do CC, que estabelece:

O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:
I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória
ao devedor.

Conforme foi relatado acima, a apelada confessa,
já na sua peça de ingresso, que o locatário estava
inadimplente desde 25 de junho de 2004, em relação
aos aluguéis e taxas de condomínio; porém, as chaves
do imóvel só foram devolvidas ao locador em 25 de
dezembro de 2005, ou seja, mais ou menos um ano e
meio após o início da inadimplência, sem que o locador
tomasse qualquer providência. E, mesmo depois de

devolvidas as chaves, a apelada deu ao devedor mais
dois anos de tolerância, visto que, conforme confessa, as
chaves lhe foram entregues em 25 de dezembro de
2005, e a ação só foi ajuizada em 21 de maio de 2007,
conforme se colhe da ficha de distribuição acostada à f. 34.

Portanto, tais atitudes do locador configuram a
moratória dada ao devedor locatário.

Lado outro, conforme se verifica, ao analisar o
feito, a apelada não juntou qualquer notificação ao
fiador, dando-lhe ciência da moratória concedida ao
devedor.

Assim, entendo estar caracterizada a moratória ao
locatário inadimplente, porque a tolerância dada ao
devedor foi exacerbada, sem que fosse dada ciência ao
fiador, incidindo, assim, em seu favor o dispositivo legal
citado.

Isso posto, dou provimento ao recurso para refor-
mar a sentença e julgar improcedente o pedido, aplican-
do em favor do apelante o disposto no art. 838, I, do
CC, pela moratória concedida ao devedor principal,
invertidos os ônus da sucumbência.

Custas, pela apelada, suspensa a exigibilidade, ex
vi da assistência judiciária. 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Acompanho o
em. Des. Relator quanto ao mérito dos autos, com ressal-
va de entendimento, uma vez que, neste caso específico,
o locatário já se encontrava inadimplente desde junho de
2004 e entregou as chaves do imóvel apenas em dezem-
bro de 2005, tendo o credor postergado demasiada-
mente a cobrança da dívida, em detrimento do fiador,
uma vez que ajuizou a presente ação de cobrança em
maio de 2007.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Em que pese o
entendimento do d. Desembargador Relator, peço vênia
para dele divergir, pelos fundamentos que passo a expor.

A meu ver, a inércia do locador quanto à cobrança
dos aluguéis não é suficiente para a caracterização da
moratória, não havendo notícia de qualquer acordo
expresso realizado entre locador e locatário relativa-
mente ao valor dos aluguéis ou a dilação de prazo para
pagamento.

Não havendo prova consistente de aditamento das
obrigações assumidas pelo locatário no contrato de
locação no qual o apelante figura como fiador, deve ser
afastada a alegação de moratória e, consequentemente,
o pedido de exoneração da garantia prestada.

Sobre a matéria, esclarece João Luiz Alves:

[...] para que haja moratória é preciso que seja ela expressa
e confira ao devedor o direito de opor-se à exigência de
pagamento antes de findo o prazo concedido, isto é, não
basta a simples tolerância do credor em não executar a dívi-
da vencida, embora isso implique em concessão de prazo ao
devedor. Assim é, porque neste caso a dívida permanece
exigível, não só pelo credor, como pelo próprio fiador, nos
termos do art. 1.499 e, desde que este possa exercer o seu
direito contra o devedor não há moratória nem razão para
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considerar-se extinta a fiança (Código Civil, comentário ao
art. 1.503, RT 255/465).

A propósito:

A moratória concedida sem aquiescência do fiador produz a
desobrigação deste. Mas a simples inércia, ou a tolerância
do credor não constitui moratória no sentido legal. Não há,
nesse caso, um prazo que impeça o exercício da ação do
credor (RT 185/764).

A moratória de que fala o art. 1.503 do Código Civil não se
equipara à simples inércia ou tolerância do credor. Por
moratória somente se pode entender a dilação de prazo for-
malmente concedida, dentro da qual fica em suspenso a exi-
gibilidade da obrigação (RT 206/529).

No mesmo sentido:

Ementa: Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis.
Desocupação do imóvel. Cobrança de aluguéis e demais
encargos. Prosseguimento da ação. Fiança. Exoneração. Art.
838, I, do NCC. Impossibilidade. Ausência de pacto
moratório expresso. Multa moratória. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Redução. Possibilidade. -
A Lei 8.245/91 torna possível a cumulação de ação de
despejo com cobrança de encargos da locação, devendo-se
adotar, para tanto, o rito ordinário. - Para que, em sentido
legal, haja a moratória, é preciso que a fixação de novo
prazo seja feita expressa e formalmente. - Em tempos de
inflação reduzida é inadmissível a aplicação de percentuais
elevados de multa contratual (extinto TAMG, AC nº
2.0000.00.450708-4/000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.
Antônio Sérvulo, j. em 24.11.2004).

Como se vê, a simples inércia do apelante, sem a
demonstração de efetivo ajuste realizado entre locador e
locatário no sentido de concessão expressa de prazo
para pagamento, não é suficiente para caracterização
da moratória.

Quanto aos valores devidos a título de con-
domínio, saliento que o fiador é responsável solidário
pelo pagamento de todas as obrigações derivadas do
contrato de locação, enquanto não restituído o imóvel,
sendo responsável pelo adimplemento dos valores não
pagos pelo locatário, até a efetiva entrega das chaves,
respondendo ele pela garantia prestada no contrato, se
não requereu exoneração do encargo.

Não demonstrado o pagamento dos valores locatí-
cios cobrados, a manutenção da sentença é medida que
se impõe.

Ante o exposto, reiterando vênia, nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante, ressalvando-se o disposto no
art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Súmula - DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O
VOGAL.

. . .

Indenização - Danos moral e material - Medicina
veterinária - Conselho regional - Inscrição das
graduadas - Negativa - Responsabilidade da

instituição de ensino superior - Ausência

Ementa: Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Curso de medicina veterinária.
Negativa do conselho regional de classe em efetuar a
inscrição das graduadas. Ausência de responsabilidade
da instituição de ensino superior. Pedidos julgados
improcedentes. Recurso desprovido.

- Não estão presentes os pressupostos necessários à con-
figuração do dever de indenizar, seja material, seja
moralmente, às autoras, uma vez que a responsabilida-
de pela negativa do Conselho Regional de Medicina
Veterinária em aceitar os diplomas a elas outorgados,
para a concessão do registro profissional, não pode ser
imputada à instituição de ensino superior demandada, já
que não houve qualquer irregularidade em seu registro
ou nos aludidos diplomas de graduação.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0077..440066225599-00//000022 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaanntteess:: AAddrriiaannaa CCrriissttiinnaa
FFiillgguueeiirraass VViillllaass ee oouuttrrooss - AAppeellaaddoo:: UUnniippaacc -
UUnniivveerrssiiddaaddee PPrreessiiddeennttee AAnnttôônniioo CCaarrllooss - 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, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da
Cunha, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2010. - Eduardo
Mariné da Cunha - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pela apelada, a Dr.ª
Rosilene Tavares Chein.

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Trata-se de
ação cominatória c/c indenização por danos morais,
ajuizada por Adriana Cristina Filgueiras Villas, Luana
Garrido de Mattos, Meri Jamel Abboud e Vera Cristina
Filgueiras Villas em face da Universidade Presidente
Antônio Carlos - Unipac.

Afirmaram as autoras que foram alunas do curso
de graduação em Medicina Veterinária, oferecido pela
ré, no Campus Juiz de Fora, tendo colado grau em
10.08.2006.
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Sustentaram que tomaram conhecimento de que o
curso não era reconhecido pelo MEC - Ministério de
Educação e Cultura, conforme determina o art. 2º,
alínea a, da Lei Federal nº 5.517/68, fato que as
impediu de obter o registro profissional junto ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária e, por con-
seguinte, exercer regularmente a profissão.

Acrescentaram que, por ocasião de sua formatura,
o curso de Medicina Veterinária ministrado pela Unipac
não contava, nem sequer, com o reconhecimento do
Estado de Minas Gerais, o que somente veio a ocorrer
posteriormente, através de um Decreto sem número,
publicado em 09.11.2006. Ressaltaram que o “reco-
nhecimento estadual” do curso não é suficiente para a
obtenção do registro junto ao CRMV/MG, além de con-
trariar a legislação federal que rege a matéria.

Sustentaram que a ausência de registro profissional
junto ao CRMV/MG, por culpa exclusiva da ré, que não
tomou qualquer providência efetiva no sentido de obter
o reconhecimento do curso perante o MEC, causou-lhes
danos de ordem moral e material, que devem ser por ela
indenizados.

Formularam pedido de antecipação de tutela, a fim
de que fosse determinado à requerida que: I) efetuasse o
pagamento da importância equivalente a 6 salários míni-
mos mensais, em favor de cada uma delas, autoras, con-
forme previsão do art. 5º da Lei nº 4.950-A/66, enquan-
to perdurasse a ausência de reconhecimento do curso de
Medicina Veterinária junto ao MEC; II) efetuasse o paga-
mento dos aluguéis suportados pela primeira, terceira e
quarta autoras, relativamente às salas para a abertura de
clínicas, bem como do financiamento estudantil con-
tratado pela segunda autora; III) implementasse as
providências necessárias à regularização do curso de
Medicina Veterinária junto ao MEC, no prazo de 30 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Ao final, pugnaram pela confirmação de todas as
medidas antecipatórias de tutela, bem como pela con-
denação da ré ao pagamento de indenizações por danos
morais, no valor estimado de 300 salários mínimos, e
danos materiais, correspondentes aos prejuízos supor-
tadas durante o período em que ficaram impossibilitadas
de exercer a profissão, conforme apurado em liquidação
de sentença. Requereram os benefícios da justiça gratui-
ta. Juntaram os documentos de f. 27/345.

À f. 346, o MM. Juiz singular deferiu a gratuidade
judiciária e postergou a análise do pleito antecipatório
de tutela para momento posterior à instauração do con-
traditório.

Regularmente citada, a requerida apresentou con-
testação (f. 349/418), arguindo preliminar de ilegitimi-
dade passiva, ao argumento de que não deu causa aos
fatos narrados, já que o prejuízo alegado na inicial foi
causado pelo CRMV/MG. No mérito, pugnou pela
improcedência do pedido inicial, alegando que contra-

tou com as autoras a prestação de serviço educacional e
cumpriu totalmente sua parte na avença, sendo regular
o curso de Medicina Veterinária por ela ministrado, já
que vinculado ao Sistema de Educação do Estado de
Minas Gerais. Sustentou que não cometeu qualquer ilíci-
to, a ensejar responsabilidade civil de indenizar as
autoras, já que tomou todas as providências para que o
CRMV/MG aceitasse a inscrição de seus alunos. Afirmou
estar listada no site do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, do CRMV/MG, do MEC e do Conselho
Estadual de Educação, como instituição regular, vincula-
da ao sistema estadual de ensino, e que tem autorização
do MEC para funcionar. Aduziu que obedece ao art. 48
da Lei nº 9.394/96, para o registro dos diplomas de seus
graduados, sendo inviável a exigência do Conselho
Regional de Medicina Veterinária de registro junto ao
MEC. Levantou a teoria do fato consumado, para afas-
tar seu dever de indenizar, já que o CRMV/MG, desde
maio/2008, providencia o registro dos alunos da
Unipac. Asseverou que qualquer responsabilidade pelo
ocorrido é do CRMV/MG, já que foi ele quem cerceou a
liberdade de exercício da profissão pelas autoras.
Postulou a denunciação à lide de tal órgão. Impugnou os
valores pedidos a título de lucros cessantes. Afirmou que
não restou comprovado o alegado dano moral e que a
ausência de registro não guarda nexo causal com os
contratos de prestação de serviços educacionais celebra-
dos entre as partes. Juntou os documentos de 
f. 419/444.

As autoras ofereceram impugnação, refutando os
argumentos de defesa da ré (f. 446/456).

Em decisão proferida às f. 462/464, a Magistrada
primeva rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e
indeferiu o pedido de denunciação à lide do CRMV/MG.
Deferiu parcialmente o pleito antecipatório de tutela,
determinando à ré que implementasse as providências
necessárias à sua regularização junto ao MEC, no prazo
de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Contra tal decisão, a requerida aviou agravo de
instrumento (f. 477/519), que, depois de recebido por
este Relator, nos efeitos devolutivo e suspensivo 
(f. 473/475), foi provido por esta Corte, nos termos do
acórdão coligido por cópia, às f. 569/577.

Em sentença proferida às f. 610/616, a Magistrada
a qua julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou as autoras ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.500,00, suspendendo a exigibilidade de tais verbas,
por força do que dispõe o art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Irresignadas, as requerentes interpuseram
apelação, reiterando as razões postas na inicial.
Acrescentaram que o STF, ao julgar a ADI 2501, decla-
rou a inconstitucionalidade dos dispositivos em que se
baseava a Universidade-ré para asseverar a desnecessi-
dade de seu registro junto ao MEC (art. 82, § 1º, II e 
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§§ 4º, 5º e 6º, do ADCT da Constituição Mineira),
donde se infere que o Conselho Regional de Medicina
Veterinária agia legitimamente, ao indeferir a inscrição
profissional dos graduados na Unipac. Pugnaram pelo
provimento do recurso, a fim de que fossem julgados
totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Às f. 638/688, a ré ofereceu contrarrazões, tecen-
do considerações em prol da manutenção do decisum de
primeiro grau.

Conheço do recurso, uma vez que próprio, tem-
pestivo, regularmente processado e isento de preparo,
por litigarem as autoras sob o pálio dos benefícios da
justiça gratuita.

Consoante o relatório, buscam as autoras, com a
presente demanda, ser indenizadas pelos danos morais e
materiais que alegam ter sofrido, em razão da negativa
de sua filiação junto ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária, decorrente, por sua vez, da exigência de
reconhecimento do curso ministrado pela instituição de
ensino-ré junto ao Ministério da Educação.

Analisando detidamente os autos, chego à con-
clusão de que a r. sentença primeva, que deu pela
improcedência dos pedidos iniciais, não merece qual-
quer reparo, devendo ser confirmada.

Cumpre consignar, inicialmente, que, nos termos
do art. 211 da Constituição da República, “a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino.”

Por sua vez, o art. 22, XXIV, da Carta Magna atribui
à União competência privativa para legislar sobre “dire-
trizes e bases da educação nacional”.

Remetendo-se à Lei Federal nº 9.394/96, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, cons-
tata-se que todos os entes federativos têm autonomia
para gerir e organizar os seus próprios sistemas de ensino.

Assim, mister se faz destacar o disposto no art. 10
do referido diploma legal:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...]
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação
superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
[...].

Resulta do exposto que cabe aos Estados-Membros
fiscalizar e autorizar o funcionamento das instituições de
ensino superior que integrem o seu próprio sistema de
ensino, sem a interferência das entidades vinculadas à
União, não se tratando, tampouco, de função federal
delegada.

Nesse sentido, afirmando a autonomia dos Estados
para gerir e fiscalizar as instituições de ensino superior a
eles vinculadas, já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

Conflito de competência. Mandado de segurança. Instituição
estadual de ensino superior. Autonomia. Art. 211, CF. Art.
17, I, da Lei nº 9.394/96. Competência da Justiça Estadual.
1. Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para
organizar e gerir seus sistemas de ensino (art. 211, CF).
2. Os dirigentes das Instituições de Ensino mantidas pelos
Estados e Municípios não agem por delegação da União. A
apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da
Justiça Estadual (art. 17, I, da Lei 9.394/96) (STJ - CC
39972/PB - Conflito de Competência 2003/0154090-8 -
Órgão Julgador: Primeira Seção - Relatora: Min.ª Denise
Arruda - Data do julgamento: 23.06.2004).

Conflito de competência. Mandado de segurança. Matrícula
em instituição estadual de ensino superior. Exercício de
função delegada da União. Inocorrência. Competência do
juízo estadual.
1. A competência para apreciar mandado de segurança é
determinada pela hierarquia funcional da autoridade coato-
ra. Dessa forma, a autoridade de instituição particular de
ensino no exercício de função federal delegada sujeita-se ao
crivo da Justiça Federal desde que o ato não seja de simples
gestão, mas de delegação, competindo à Justiça Federal
decidir sobre admissibilidade da impetração.
2. Entretanto, tratando-se de instituição municipal de ensino,
os seus dirigentes não exercem função federal delegada,
porquanto os Estados e Municípios têm autonomia para gerir
seus sistemas de ensino (CF/88, art. 211 e Lei 9.394/96, art.
17, I), o que revela a competência da Justiça Estadual para
a apreciação da lide (STJ - CC 45658/PB - Conflito de
Competência 2004/0108528-8 - Órgão Julgador: Primeira
Seção - Relator: Min. Luiz Fux - Data do julgamento:
23.02.2005).

Convém destacar, ainda, o disposto nos arts. 17,
19 e 45 da mesma Lei de Diretrizes e Bases da
Educação:

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito
Federal compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo
Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;
[...].
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classi-
ficam-se nas seguintes categorias administrativas:
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas,
mantidas e administradas pelo Poder Público;
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas
por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
[...]
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições
de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus
de abrangência ou especialização.

A ré-apelada, Unipac - Universidade Estadual
Presidente Antônio Carlos, é pessoa jurídica de Direito
Privado, integrante do sistema estadual de ensino e devi-
damente credenciada (consoante previsão do retrotrans-
crito art. 10, IV, da Lei nº 9.394/96), conforme se
depreende do teor do Decreto Estadual s/nº, de
17.10.2005, acostado à f. 424.

Releva anotar, ainda, que o credenciamento das
instituições estaduais de ensino superior e o reconheci-
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mento dos cursos por elas ministrados, por meio de
Decreto do Chefe do Poder Executivo, são expressamente
previstos na Resolução nº 432/1998 do Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais. Vejamos:

Art. 1º O Sistema Estadual de Ensino, no nível superior, é
integrado por instituições de ensino criadas ou cuja criação
tenha sido autorizada pela Constituição Estadual ou por lei
do Estado ou dos Municípios, sob a supervisão pedagógica
do Conselho Estadual de Educação.
Art. 2º No Sistema Estadual de Ensino, para o nível superior,
serão efetivados, mediante decreto do Governador do
Estado, após parecer favorável do Conselho Estadual de
Educação, homologado pelo Secretário de Estado da
Educação:
I - o credenciamento e o recredenciamento de instituições de
ensino superior;
II - a autorização e o reconhecimento de curso ou de habili-
tação oferecidos por instituição de ensino superior não uni-
versitária;
III - o reconhecimento de curso ou de habilitação oferecidos
por universidade e centro universitário;
§ 1º Do decreto de credenciamento ou de recredenciamen-
to de universidade ou centro universitário constará a locali-
zação da sede e, se for o caso, dos campi fora da sede.
§ 2º A criação de curso, de habilitação ou de campus, em
localidade distinta da sede de universidade ou de centro uni-
versitário, dependerá de parecer do Conselho Estadual de
Educação e de decreto autorizativo.
Art. 3º O credenciamento de instituições de ensino superior
terá validade por 05 (cinco) anos, podendo ser renovado,
após processo de avaliação pelo Conselho Estadual de
Educação, que fixará o período de validade correspondente.
§ 1º Caso seja constatada irregularidade e após esgotado o
prazo concedido para seu saneamento, será feita nova
avaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desati-
vação de curso ou habilitação, em intervenção na institui-
ção, com designação de dirigente pro tempore, em suspen-
são temporária de prerrogativa da autonomia, ou em des-
credenciamento.
§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo res-
ponsável por sua manutenção acompanhará o processo de
saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessário,
para a superação das deficiências, nos termos do art. 46, §
2º, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Com efeito, nos termos da legislação transcrita
alhures, é unicamente da competência do governo
estadual reconhecer e autorizar o funcionamento de uni-
versidades vinculadas ao seu sistema de ensino, bem
como o exercício de atividades relacionadas à prestação
de serviços educacionais.

Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade no
curso de Medicina Veterinária patrocinado pela ré-apela-
da, uma vez que os elementos de prova constantes dos
autos atestam o seu reconhecimento pelo governo esta-
dual, com fundamento em parecer emitido pelo CEEMG,
prorrogando o seu credenciamento, pelo menos até
setembro de 2010.

Portanto, não há que se falar em necessidade de
credenciamento do curso ou registro do diploma pelo
Ministério da Educação e Cultura - MEC.

A questão foi bem esclarecida em ofício (nº
727/2005-MEC/SESU/GAB/CGLNES) expedido pela
própria Secretaria de Educação Superior, vinculada ao
Ministério da Educação e Cultura, em 26.01.2005,
respondendo a consulta administrativa realizada pela
Unipac. Vejamos:

Trata-se de resposta ao contido no documento de número
em epígrafe, protocolado nesta Secretaria sob o número de
documento, também em epígrafe, questionando sobre a per-
tinência da universidade Presidente Antônio Carlos ao sis-
tema federal ou estadual de ensino superior.
Informa-se que o Cadastro das Instituições de Educação
Superior, instituído pela Portaria MEC nº 1.885, de 27 de
junho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28
de junho de 2002, cujo endereço eletrônico é www.educa-
caosuperior.inep.gov.br, não registra a entidade denominada
Universidade Presidente Antônio Carlos como instituição de
educação superior vinculada ao Sistema Federal de Ensino.
Todavia, mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos,
encontra-se a IES credenciada junto ao Sistema Estadual de
Educação de Minas Gerais, mediante o Decreto Estadual
3975, de 06 de agosto de 1998, com publicação datada de
07 de agosto de 1998.
Ressalta-se que o art. 209 da Constituição Federal de 1988,
bem como os arts. 7º e 45 da Lei nº 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), dispõe que o ensino é livre
à iniciativa privada, contudo o aludido objeto está condi-
cionado ao atendimento de dois pressupostos, quais sejam:
a) cumprimento das normais gerais da educação nacional e
do respectivo sistema de ensino; e b) autorização e avaliação
periódica de qualidade pelo poder público.
O art. 211 da CF/88 estabelece regime de colaboração
entre os sistemas de ensino da União, do Distrito Federal e
dos Municípios, cabendo à União exercer, em matéria edu-
cacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garan-
tir a equalização de oportunidades educacionais e padrão
mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técni-
ca e financeira.
Outrossim, ainda a Constituição Federal estabelece em seu
art. 87, parágrafo único, ser competência do Ministro de
Estado, dentre outras, exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da administração federal
na área de sua competência e referendar os atos e decretos
assinados pelo Presidente da República, praticando os atos
pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas pelo
Presidente da República. 
Por conseguinte, tem-se que o Ministério da Educação é o
guardião da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação,
sendo, portanto, da sua competência e atribuição a admi-
nistração da fiscalização, avaliação e supervisão do cumpri-
mento dos direitos e serviços educacionais, dos Princípios e
Fins da Educação Nacional, do Direito à Educação e do
Dever de Educar e da organização da Educação Nacional.
Considerando o fato de a mencionada instituição ser vincu-
lada ao sistema estadual, não se verifica a necessidade de
processos de autorização ou reconhecimento dessa institui-
ção tramitarem no MEC, entendendo-se que as diretrizes
curriculares nacionais devem servir de paradigma.
Diante do exposto, passa a responder aos quesitos solicita-
dos:
1 - Os projetos e processos de credenciamento de tal insti-
tuição devem ser submetidos ao sistema estadual de edu-
cação, com observância das normas gerais de educação
acima mencionadas.
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[...]
Porém, no caso em tela, o mencionado procedimento de
criação de campi não está sob a guarida do Ministério da
Educação, devendo se orientar pelas determinações norma-
tivas estaduais elaboradas pelo Sistema Estadual de
Educação, seus órgãos e conselhos apropriados.
[...]
3 - Finalmente, afirma-se que não há necessidade de proces-
so de autorização de curso da mencionada instituição pe-
rante o Ministério da Educação, pelas razões acima men-
cionadas.

De se frisar que, em outro ofício, expedido pela
mesma S.E.S., para a instrução de processo em trâmite
no Juizado Especial da Comarca de Três Corações 
(f. 382/383), restou evidenciado que a imposição de fis-
calização e supervisão do MEC sobre as instituições 
vinculadas ao sistema estadual de educação, implicaria,
inclusive, ofensa à autonomia dos Estados-Membros:

[...] 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.

Como visto, o curso mantido pela instituição de
educação superior apelada se mostra devidamente cre-
denciado pelo Governo do Estado, não sendo possível,
portanto, imputar-lhe qualquer responsabilidade pela
recusa do Conselho Regional de Medicina Veterinária em
aceitar o diploma das apelantes para a concessão do
registro profissional.

Conforme sintetizou a eminente Desembargadora
Márcia De Paoli Balbino, ao julgar caso análogo ao pre-
sente, no qual este Relator atuou como Revisor (Apelação
Cível nº4973307-29.2008.8.13.0145): “Se o Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas
Gerais faz exigências que a lei não prevê, a ré não pode
ser responsabilizada por isso.”

É certo que, em sessão de julgamento realizada em
04.09.2008, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o mérito da ADI 2501, declarou a inconstitu-
cionalidade do inciso II do § 1º e dos §§ 4º, 5º e 6º do
art. 82 do ADCT da Constituição Mineira, que assim dis-
punham:

Art. 82. Ficam mantidas as atuais instituições de ensino supe-
rior integrantes da Administração Pública Estadual. 
§ 1º As fundações educacionais de ensino superior instituí-
das pelo Estado ou com sua participação poderão manifes-
tar-se no prazo de cento e oitenta dias contados da promul-
gação da Constituição por uma das seguintes opções:
[...]
II - submissão à política educacional do Estado, mesmo que
venham, mediante alteração dos seus estatutos, a extinguir
seus vínculos com o poder público estadual, permanecendo
sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de
Educação e obrigando-se, na forma da lei, a fornecer bolsas
de estudos para os alunos carentes (Inciso com redação

dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 70, de
30.6.2005).
[...]
§ 4° Integram o Sistema Estadual de Educação, sob a super-
visão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, as
instituições de educação superior:
I - mantidas pelo poder público estadual ou municipal;
II - cujas fundações mantenedoras se tenham manifestado
por uma das opções previstas nos incisos I e II do § 1° deste
artigo;
III - criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal,
existentes na data de promulgação da Constituição do
Estado e que venham a enquadrar-se, de acordo com seus
estatutos, nos incisos I ou II do § 1° deste artigo.
§ 5° A criação de cursos superiores de Medicina,
Odontologia e Psicologia por universidades e demais institui-
ções de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de
Educação que não sejam mantidas pelo poder público
estadual e municipal será submetida aos procedimentos de
autorização e reconhecimento estabelecidos pela legislação
federal para as instituições integrantes do Sistema Federal de
Educação Superior.
§ 6° Fica cancelada a tramitação dos processos de criação
dos cursos mencionados no § 5°, que não tenham sido
aprovados pelo Conselho Estadual de Educação até a data
de publicação de emenda à Constituição que acrescentou
este dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Entendeu o Pretório Excelso que as instituições pri-
vadas de ensino superior existentes em Minas Gerais, até
então vinculadas ao sistema estadual de educação, não
poderiam estar subordinadas apenas ao CEEMG, em
especial no que tange à criação, ao credenciamento e
descredenciamento e à autorização para o funciona-
mento de cursos. De forma que tais entidades educa-
cionais estariam sujeitas ao Sistema Federal de Ensino, o
que implicaria a necessidade de reconhecimento dos
diplomas outorgados aos graduados junto ao MEC.

Tal fato, entretanto, não conduz ao acolhimento da
pretensão exordial.

Isso porque o STF, valendo-se do disposto no art.
27 da Lei nº 9.868, de 10.11.99, modulou os efeitos da
decisão, salvaguardando a validade dos cursos e dos
diplomas já emitidos por tais instituições de ensino, antes
do julgamento da ADI, em 4.09.2008. Eis a ementa do
v. acórdão proferido pela Máxima Corte Constitucional:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 81 e 82
do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Instituições de ensino superior criadas pelo Estado e manti-
das pela iniciativa privada. Supervisão pedagógica do
Conselho Estadual de Educação. Alcance. Ofensa ao art.
22, XXIV da Constituição Federal. Inconstitucionalidade for-
mal. Emenda Constitucional Estadual 70/2005. Alteração
substancial. Não caracterização. Ação direta julgada proce-
dente. Modulação dos efeitos.
1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do art 81 e
ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do
Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de
natureza transitória, já exauriram seus efeitos.
2. A modificação do art. 82 do ADCT da Constituição
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Mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não
gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudi-
cialidade da presente ação direta.
3. O alcance da expressão “supervisão pedagógica”, conti-
da no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual
de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo
acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas
mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no
próprio reconhecimento e credenciamento de cursos supe-
riores de universidades que são, atualmente, em sua inte-
gralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de
Minas Gerais.
4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser man-
tida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direi-
to privado basta à sua caracterização como instituição de
ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema
Federal de Ensino.
5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente
criadas pelo Estado de Minas Gerais, mas dele des-
vinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo
agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao
Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não
estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em
especial no que tange à criação, ao credenciamento e descre-
denciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos.
6. Invade a competência da União para legislar sobre dire-
trizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que
de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a com-
petência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em
instituições superiores privadas.
7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da
Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece
por invasão de competência da União para legislar sobre
diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88).
Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º
do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional
Estadual 70/2005.
8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos
cursos superiores de instituições privadas são regulados pela
Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as insti-
tuições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo
Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c o art. 17, I e II, da
Lei 9.394/1996.
9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente
no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e fre-
qüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores man-
tidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é
deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei
9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os
atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas
instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão,
até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo
Ministério da Educação, de suas atribuições legais em
relação a essas instituições superiores.

Como as autoras apelantes concluíram o curso e
colaram grau em agosto de 2006 (f. 37, 96, 123 e 218),
a inconstitucionalidade proclamada pelo STF não as
atingiu, sendo perfeitamente válidos os diplomas outor-
gados a elas pela instituição de ensino superior apelada.

Não se pode perder de vista, ainda, que, até a ulte-
rior decisão do STF - que entendeu que o Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais invadia com-

petência da União, ao autorizar, reconhecer e credenciar
cursos de instituição de ensino superior mantidas por
pessoas jurídicas de direito privado - a requerida encon-
trava-se alicerçada por atos normativos perfeitamente
válidos e eficazes, que certificavam a plena regularidade
do Curso de Medicina Veterinária.

Nesse sentido, vem se orientando a jurisprudência
desta Corte:

Civil e processual civil. Apelação. Ação de reparação de
danos. Negativa de inscrição do graduado da Unipac junto
ao CRMV/MG. Legitimidade passiva da instituição de ensino.
Verificação. CDC. Aplicação. danos morais e lucros ces-
santes. Responsabilidade civil da instituição de ensino.
Requisitos não verificados. Pedido Improcedente. Reforma da
sentença. Recursos conhecidos, segundo provido e primeiro
prejudicado. A instituição de ensino tem legitimidade para
figurar no pólo passivo da ação aviada por ex-aluno, em
razão de negativa de filiação em órgão profissional por
ausência de registro do diploma junto ao MEC. No contrato
educacional há relação de consumo, sendo a responsabili-
dade civil de ordem objetiva. - Não pratica conduta anti-
jurídica a fornecedora de serviço educacional que comprova
que o curso ministrado por ela se mostra devidamente cre-
denciado, a luz da legislação vigente à época, não sendo
possível imputar-lhe qualquer responsabilidade pela recusa
do CRMV/MG em fornecer a identidade profissional a sua
ex-aluna. -Recursos conhecidos, primeiro prejudicado e
segundo provido. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação
Cível nº 4973307-29.2008.8.13.0145 - Rel.ª Des.ª Márcia
De Paoli Balbino - DJ de 18.05.2010).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos morais e mate-
riais. Inocorrência. Manutenção da sentença. Estudante uni-
versitário. Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Carteira profissional. Hipótese de recusa. Dano moral. Não
configuração. Não há o dever de indenizar, se presentes as
excludentes do nexo causal, em se tratando de responsabili-
dade objetiva, por parte da fornecedora de serviço que com-
prova que o curso ministrado por ela se mostra credenciado,
sem irregularidade aparente, não lhe sendo possível imputar
qualquer responsabilidade pela recusa do Conselho
Regional de Medicina Veterinária em fornecer a identidade
profissional, sobretudo quando a parte nem terminou o seu
curso de graduação (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação
Cível nº 4401440-33.2008.8.13.0145 - Relator Des.
Luciano Pinto - DJ de 25.08.2009).

Logo, não estão presentes os pressupostos
necessários à configuração do dever de indenizar, seja
material, seja moralmente, às autoras, uma vez que a
responsabilidade pela negativa do CRMV/MG em efe-
tuar o registro dos diplomas a elas outorgados não pode
ser imputada à instituição de ensino superior demanda-
da, já que - repita-se - não houve qualquer irregulari-
dade em seu registro ou nos aludidos diplomas de gra-
duação.

Com tais razões de decidir, nego provimento ao
recurso, confirmando integralmente a r. sentença de
primeiro grau.
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Custas recursais, pelas apelantes, suspensa a exigi-
bilidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI 
BALBINO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO
PRIMEIRO RECURSO, PREJUDICADOS O SEGUNDO E
O RECURSO INTERPOSTO NO PROCESSO CONEXO.

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. - Rogério
Medeiros - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Versam os autos
ação de indenização por danos materiais e morais c/c
pedido de antecipação de tutela proposta por Andrea
Aparecida de Lima Massara e seu marido, Paulo
Henrique Massara Guimarães, em face de TAM Viagens,
nome de fantasia de Fidelidade Viagens e Turismo Ltda.,
aduzindo, na peça exordial de f. 02/13, que contrataram
os serviços da pessoa jurídica ré, ora primeira
apelante/segunda apelada, para a realização de uma
viagem internacional, com destino a Bariloche, na
República Argentina; que tal viagem se daria no período
de 18.07.2004 a 25.07.2004; que o valor desembolsa-
do para a realização de tal viagem foi de US$ 2.200,00
(dois mil e duzentos dólares norte-americanos), que,
convertidos ao câmbio do dia da contratação, resultaria
na importância de R$ 6.628,00 (seis mil seiscentos e
vinte e oito reais); que a quantia em comento foi paga
mediante a utilização do cartão de crédito Visa, de pro-
priedade da parte, Andrea Aparecida de Lima Massara;
que tal viagem se destinava à comemoração dos 10
(dez) anos de casamento dos segundos
apelantes/primeiros apelados; que, chegando ao
Aeroporto Internacional de Confins, nesta capital, se diri-
giram ao balcão de check-in da TAM Linhas Aéreas, onde
lhes foi dito pelo funcionário da empresa que Andrea
Aparecida de Lima Massara não poderia embarcar, visto
que esta havia apresentado a sua carteira profissional
emitida pelo TRT da 3ª Região, a qual não poderia ser
aceita naquela circunstância; que a mesma tentou
embarcar apresentando a sua carteira de habilitação,
tentativa que resultou igualmente frustrada; que foi dito à
mesma que tais carteiras de identidades não seriam
aceitas quando a mesma tentasse entrar no país de des-
tino, sendo que, então, seria deportada de volta ao
Brasil; que tentaram encontrar uma solução para a
questão, sendo baldadas as suas tentativas nesse senti-
do; que lhes foi pedido que se retirassem do balcão de
check-in, pois estavam “atrapalhando” o andamento das
atividades exercidas no local; que a frustração sentida
pelos mesmos, que, inclusive, voltaram chorando para

Indenização - Dano moral - Dano material -
Transporte internacional aéreo de passageiros -
Embarque negado - Documentos necessários -
Apresentação - Ônus exclusivo do passageiro -

Responsabilidade da agência de viagens 
afastada

Ementa: Apelação. Indenização por danos materiais e
morais. Transporte internacional aéreo de passageiros.
Embarque negado. Apresentação dos documentos
necessários. Ônus que competia exclusivamente ao pas-
sageiro. Responsabilidade da agência de viagens res-
ponsável pela venda da passagem afastada. Sentença
monocrática reformada.

- Compete exclusivamente ao passageiro que tenta
embarcar em voo internacional buscar as informações
pertinentes e providenciar a documentação necessária
para tanto, não havendo que se transferir a responsa-
bilidade por um eventual malogro de tal tentativa a uma
suposta omissão de informação, nesse sentido, por parte
da agência de viagens responsável pela venda das pas-
sagens, visto que o contrato firmado entre ambos eximia
esta última, de maneira inequívoca e insofismável, de tal
encargo.

- Com o incremento expressivo do número de pas-
sageiros de viagens aéreas, inclusive internacionais, veri-
ficado em nosso país nos últimos anos, não é razoável
considerar que o consumidor desconhecesse a necessi-
dade de apresentar documento oficial para embarque
em voo internacional.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0044..440088559900-00//000011
ccoonneexxoo ccoomm aa AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NNºº
11..00002244..0055..881133228888-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: 11ªª)) FFiiddeelliiddaaddee VViiaaggeennss ee TTuurriissmmoo

LLttddaa..,, 22ooss)) AAnnddrreeaa AAppaarreecciiddaa ddee LLiimmaa MMaassssaarraa ee sseeuu
mmaarriiddoo - AAppeellaaddooss:: AAnnddrreeaa AAppaarreecciiddaa ddee LLiimmaa MMaassssaarraa
ee oouuttrroo,, FFiiddeelliiddaaddee VViiaaggeennss ee TTuurriissmmoo LLttddaa.. - RReellaattoorr::
DDEESS.. RROOGGÉÉRRIIOO MMEEDDEEIIRROOSS
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casa, justifica a condenação da pessoa jurídica - que
lhes é parte adversa - ao pagamento de indenização por
dano moral e material. Requereram, por fim, a con-
cessão de tutela antecipada, para que fosse suspensa a
cobrança das parcelas desembolsadas para o pagamen-
to de tal viagem, que foram debitadas no cartão de
crédito mencionado alhures; que fosse compelida a pes-
soa jurídica em questão a apresentar em juízo todos os
documentos relativos ao negócio jurídico que entabu-
laram; que fosse esta última condenada ao pagamento
da importância de R$ 2.485,00 (dois mil quatrocentos e
oitenta e cinco reais), que corresponde ao valor das
prestações efetivamente debitadas no cartão de crédito
mencionado alhures, mais indenização por danos
morais, em valor a ser arbitrado pelo douto Magistrado
singular a quo.

Mediante a r. sentença monocrática de f. 177/181,
o douto Magistrado singular julgou procedentes os pedi-
dos elencados na peça exordial do feito em epígrafe,
condenando a empresa primeira apelante/segunda
apelada ao pagamento de indenização por danos mate-
riais, em valor correspondente ao pleiteado na peça
vestibular, mais indenização por danos morais, no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser dividido igual-
mente entre cada um dos segundos apelantes/primeiros
apelados.

Em seu apelo de f. 189/193, a pessoa jurídica ora
primeira apelante/segunda apelada pugnou pela refor-
ma integral da r. sentença monocrática ora vergastada,
sob o fundamento de que o ônus de providenciar a 
documentação necessária para entrar na República
Argentina era dos ora segundos apelantes/primeiros
apelados; que a cláusula 5ª do contrato de f. 19/22 foi
bastante clara a esse respeito; que os segundos
apelantes/primeiros apelados, assim como qualquer
outro cidadão brasileiro, não podem alegar desconheci-
mento da lei para se escusar de suas responsabilidades,
fato ainda mais agravado pela circunstância de Andrea
Aparecida de Lima Massara ser oficiala de justiça; que
carteira funcional e/ou carteira de motorista não se con-
fundem com a cédula de identidade expedida pelas se-
cretarias de segurança pública de todo o Brasil; que a
culpa de ambos não terem embarcado com destino ao
país vizinho deve ser exclusivamente imputável a eles,
segundos apelantes/primeiros apelados; que, portanto,
não houve nenhum dano moral e material causado aos
mesmos, que lhe possa ser imputado.

Contrarrazões às f. 227/231.
Preparo regular, f. 194.
Em seu recurso de f. 217/222, os segundos

apelantes/primeiros apelados pugnaram, basicamente,
pela reforma da r. sentença monocrática de f. 177/181,
no sentido de que fosse majorado o quantum da indeni-
zação fixada pelo douto Magistrado singular a quo, visto
que a mesma foi arbitrada em valor irrisório, sendo que

outros julgados proferidos por este Sodalício, para
decidir casos semelhantes, estabeleceram o valor de tal
verba em pelo menos R$10.000,00 (dez mil reais); que
a dor e o vexame de natureza moral impostos a eles é
inequívoco, tendo sido causados por responsabilidade
exclusiva da empresa primeira apelante/segunda apelada.

Contrarrazões às f. 234/236.
Preparo regular, f. 223.
É o relatório.
a) Primeira apelação - f. 189/195.
Compulsando detidamente os autos em epígrafe,

vejo que assiste razão à empresa primeira
apelante/segunda apelada no que tange à sua insurgên-
cia relativamente à r. sentença monocrática de 
f. 177/181. Se não, vejamos.

A pessoa jurídica ora litigante carreou aos autos
em epígrafe o contrato de prestação de serviços que fir-
mou com os autores, ora segundos apelantes/primeiros
apelados (f. 19/220), cuja cláusula 5ª (quinta) está assim
redigida:

Documentação Pessoal.
Todos os Clientes deverão portar sua documentação pessoal
necessária para a viagem. A TAM Viagens se isenta de toda
e qualquer responsabilidade por recusa de vistos ou falta de
documentação do passageiro, sendo que a impossibilidade
de embarque ou entrada em país estrangeiro por falta de
documentos não gera o direito de restituição ao passageiro.
Caberá também aos viajantes zelar pela documentação que
lhe for entregue pela TAM Viagens. Os gastos para a
obtenção da documentação pessoal são de inteira respon-
sabilidade do Cliente.

Em geral, são exigidos os seguintes documentos:

(I) - [...].
(II) - Viagens Internacionais: a documentação pessoal varia
de acordo com as exigências de cada país, sendo de inteira
responsabilidade do viajante providenciá-la, isentando a
TAM Viagens por quaisquer danos decorrentes de falta de
passaporte, ausência de vistos e demais documentos
necessários, bem como pela não aceitação ou ordem de
autoridade do país para que o Cliente deixe o país ainda que
o mesmo possua documentação suficiente - f. 21.

Lendo a cláusula acima transcrita, chego à con-
clusão de que a empresa primeira apelante/segunda
apelada não poderia ter sido mais clara, especialmente
quando a mesma, no tópico grifado “viagens interna-
cionais”, afirma que a documentação exigida para
embarque varia de país a país, competindo, exclusiva-
mente, ao passageiro a obtenção da documentação
necessária para tanto.

Ao contrário do respeitável entendimento esposado
pelo douto Magistrado singular prolator da r. sentença
monocrática ora vergastada, cumpre salientar que a
cláusula em comento foi redigida com o devido
destaque, visto que encimada por título sublinhado e
enfarruscado, qual seja “documentação pessoal”, sendo
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de fácil e pronto entendimento e não contendo nenhuma
abusividade em sua redação, razão pela qual, a meu
sentir, a mesma atende inteiramente às exigências a
respeito, contidas no Código de Defesa do Consumidor
(CDC).

É preciso considerar, ademais, que a atividade-fim
da empresa primeira apelante/segunda apelada é a
venda de passagens e o transporte em segurança dos
passageiros e de suas bagagens, nas condições e
horários avençados com estes últimos, sendo que a 
documentação exigida ao passageiro para a entrada em
determinado país é atividade estatal por excelência, cuja
competência é, em regra, conferida às autoridades imi-
gratórias deste país, mas jamais da companhia aérea
responsável pelo transporte de pessoas que desejam nele
ingressar.

Outro aspecto que precisa ser abordado no caso
posto à minha apreciação diz respeito ao fato de que os
segundos apelantes/primeiros apelados, evidentemente,
tinham alguma informação sobre as exigências impostas
pelas autoridades imigratórias do país que desejavam
visitar, qual seja a República Argentina, visto que ten-
taram embarcar sem o documento necessário às viagens
internacionais por excelência, qual seja o passaporte de
turista, cuja apresentação - desde que o mesmo estivesse
válido e que os mesmos não fossem impedidos de
embarcar por outros motivos - traria outro desfecho para
o caso noticiado nestes autos.

Ora, se os segundos apelantes/primeiros apelados
fizeram levantamento insuficiente ou errôneo sobre a
documentação necessária para ingressar no país de des-
tino, ou se não leram com a devida atenção os contratos
que avençaram (nem ao menos, ao que parece, as
cláusulas redigidas com destaque), tal responsabilidade,
evidentemente, não pode ser transferida nem parcial
nem integralmente para a empresa primeira
apelante/segunda apelada responsável pelo transporte
dos mesmos, mesmo porque essa última demonstrou, ao
colacionar aos autos a documentação de f. 79/83, que
tal informação poderia ser facilmente obtida no sítio da
Polícia Federal na internet.

Portanto, no caso em epígrafe, não restando ca-
racterizada a conduta lesiva da empresa primeira
apelante/segunda apelada para a consecução dos fatos
noticiados na peça exordial de f. 02/13, não há que se
falar em condenação da mesma em indenizar os segun-
dos apelantes/primeiros apelados por danos materiais
ou morais que os mesmos alegam ter sofrido, in casu.

Este Sodalício, em casos análogos ao noticiado
neste feito, já se manifestou nesse sentido, mutatis mutandis:

Ação de indenização. Viagem ao exterior. Visto vencido.
Impossibilidade de desembarque em território americano.
Responsabilidade dos passageiros. Informação equivocada
prestada por funcionários das empresas aéreas responsáveis
pelos vôos não comprovada. Ato ilícito. Inexistência. Dever
de indenizar não configurado.

- A responsabilidade pela regularidade da documentação
pessoal dos passageiros, como passaporte, visto de entrada
e permanência em território estrangeiro, são de única e
exclusiva responsabilidade dos próprios passageiros, não
podendo as transportadoras ser responsabilizadas por even-
tuais impedimentos ou irregularidades constatadas no
momento do embarque.
- Se, no momento do embarque, o passageiro tem conheci-
mento de que irá desembarcar em local de possessão ameri-
cana, onde a apresentação do visto é indispensável, e que
não possui tal documento, evidente se mostra a culpa exclu-
siva do mesmo.
- Não restando comprovado o fato lesivo voluntário pratica-
do pelas empresas aéreas, nem tampouco o nexo causal
entre este e o dano supostamente sofrido pelos passageiros,
não resta configurado o dever de indenizar (TJMG - 16ª C.
Cív. - AC nº 2.0000.00.459810-5/000(1) - Rel. Des.
Sebastião Pereira de Souza - j. em 06.04.2005 - p. em
30.04.2005).

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação de indeni-
zação por danos morais e materiais. Vôo internacional.
Problema no passaporte. Embarque para o exterior liberado.
Deportação. Responsabilidade da empresa aérea. Não veri-
ficação. Culpa exclusiva do passageiro. Manutenção da sen-
tença. Recurso não provido.
- Cabe à empresa aérea verificar a documentação apresen-
tada por seus passageiros antes do embarque.
- A companhia aérea não pode ser responsabilizada pelo
atraso no embarque para regularização de documento do
passageiro, nem pela deportação, por ser ato atribuído
exclusivamente a terceiro e ao próprio passageiro, conforme
determina o art. 14, § 3º, inciso I, do CDC.
- Recurso conhecido e não provido (TJMG - 17ª C. Cív. - AC
nº 1.0148.04.024632-1/001(1) - Rel.ª Des.ª Márcia De
Paoli Balbino - j. em 10.07.2008 - p. em 29.07.2008).

Em suma, com o incremento expressivo do número
de passageiros de viagens aéreas, inclusive interna-
cionais, verificado em nosso país nos últimos anos, não
é razoável considerar que o consumidor desconhecesse
a necessidade de apresentar documento oficial para
embarque em voo internacional.

Dessarte, pelas razões acima expostas, malgrado a
proverbial cultura jurídica do nobre Magistrado singular
a quo, dou provimento à primeira apelação, de 
f. 189/193, para reformar a r. sentença monocrática de
f. 177/181 e julgar improcedentes os pedidos elencados
na peça exordial de f. 02/13, revogando, em conse-
quência, a liminar deferida às f. 41/42 dos autos em epí-
grafe.

Em face da decisão que profiro nestes autos, resta
evidentemente prejudicada a análise da segunda
apelação, de f. 217/222 deste feito, bem como do apelo
de f. 40/44 dos autos em apenso (Proc. nº
1.0024.05.813288-7/001).

Os segundos apelantes/primeiros apelados
arcarão com as custas processuais e recursais deste feito,
bem como com os honorários advocatícios da sucum-
bência, com supedâneo no § 4º do art. 20 do Código de
Processo Civil (CPC), que arbitro em R$1.000,00 (um mil
reais).
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Igualmente, os segundos apelantes/primeiros
apelados arcarão com as custas recursais devidas nos
autos em apenso (Proc. nº 1.0024.05.813288-7/001),
suspensa, contudo, naquele feito, a exigibilidade de tais
verbas, visto que os mesmos litigam ali sob o pálio da
gratuidade da justiça.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Dou minha
adesão ao voto proferido pelo il. Desembargador
Relator, ressaltando apenas que, embora não seja
necessária a apresentação de passaporte para visitar a
Argentina, é necessária a apresentação de cédula de
identidade civil emitida pelos institutos de identificação
das polícias civis dos Estados, não sendo aceito qualquer
outro documento, mesmo aqueles que tenham aceitação
como documento de identidade no Brasil (ex: carteira de
motorista, carteira de identidade de associações profis-
sionais, de Ministérios, inclusive militares, ou emitidos
pelos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário da
União e dos Estados, que não os órgãos de identificação
das polícias civis dos Estados).

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE -
Acompanho o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO, PREJUDICADOS O SEGUNDO E O RECUR-
SO INTERPOSTO NO PROCESSO CONEXO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador José Affonso da Costa
Côrtes , na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO COM
DIVERGÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Tibúrcio
Marques - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Sessão do dia 13.05.2010.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Trata-se de agravo de
instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A., contra
a r. decisão de f. 138-TJ, proferida nos autos do cumpri-
mento de sentença movido por Elza Aparecida Mendes
Bellini, por via da qual o MM. Juiz de primeira instância
rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agra-
vante, ao fundamento de que a multa discutida restou
devidamente resolvida no acórdão proferido por este
egrégio Tribunal, merecendo a tutela própria da coisa
julgada.

Irresignado, busca o agravante a reforma da
decisão, argumentando, em síntese, que a legislação
processual civil e o entendimento majoritário dos
Tribunais Superiores é no sentido da não admissibilidade
da aplicação de multa diária quando da exibição de
documentos.

Alega que, na hipótese em tela, o valor da astreinte
viola a razoabilidade e a proporcionalidade, além de
ofender o princípio da vedação do enriquecimento sem causa 

Por essas razões, pediu o processamento do pre-
sente agravo, o deferimento do efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.

O MM. Juiz prestou suas informações às f. 161-TJ.
Não foi apresentada contraminuta, conforme cer-

tidão de f. 162-TJ.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso.
No tocante ao descumprimento da ordem de

exibição de documentos, o colendo Superior Tribunal de
Justiça aprovou recentemente a Súmula nº 372, segun-
do a qual, “na ação de exibição de documentos, não
cabe a aplicação de multa cominatória”.

No entanto, no caso dos autos, a questão referente
à imposição da multa encontra-se transitada em julgado,
razão pela qual a sua incidência é medida que se impõe.

O acórdão de f. 50/58-TJ deu provimento ao
recurso aviado pela autora para aplicar multa de 
R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de não cumprimento
da obrigação.

Havendo, portanto, trânsito em julgado da decisão
que impôs a multa, torna-se possível a sua incidência. 

Exibição de documentos - Descumprimento -
Multa cominatória - Decisão - Trânsito 

em julgado - Cabimento

Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Ação
ordinária. Exibição de documentos. Multa. Trânsito em
julgado da decisão. Aplicação.

- No tocante ao descumprimento da ordem de exibição
de documentos, o colendo Superior Tribunal de Justiça
aprovou recentemente a Súmula nº 372, segundo a
qual, “na ação de exibição de documentos, não cabe a
aplicação de multa cominatória”. Havendo, entretanto,
trânsito em julgado da decisão que impôs a multa, torna-
se possível a sua incidência.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00114455..0088..443355885555-88//000022 - CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa -
AAggrraavvaannttee:: BBaannccoo BBrraaddeessccoo SS..AA.. - AAggrraavvaaddaa:: EEllzzaa
AAppaarreecciiddaa MMeennddeess BBeelllliinnii - RReellaattoorr:: DDEESS.. TTIIBBÚÚRRCCIIOO
MMAARRQQUUEESS
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo, man-
tendo a r. decisão agravada.

Custas, ex lege.

DES. ANTÔNIO BISPO - Peço vista.

Sessão do dia 30.09.2010.

DES. ANTÔNIO BISPO - Acerca da possibilidade
de imposição da multa, venho sustentando entendimen-
to diverso do eminente Relator que mantenho mesmo
após a publicação da Súmula nº 372 do STJ.

Vejamos:
Fredie Didier Júnior preleciona que as partes pos-

suem direito fundamental à efetividade, denominada
pelo mesmo de “máxima da maior coincidência possí-
vel”, que, segundo o autor, trata-se da velha máxima
chiovendiana, segundo a qual:

O processo deve dar a quem tenha razão o exato bem da
vida a que ele teria direito, se não precisasse se valer do
processo jurisdicional (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil: Teoria geral do processo e processo de
conhecimento. 10. ed., v. 1, p. 41).

Dessa forma, não há qualquer óbice na aplicação
do art. 461 do CPC; pelo contrário, busca o juízo con-
vencimento mais acurado acerca dos fatos envolvidos na
causa. É o que parte da doutrina tem denominado de
“poder geral de tutela”.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni ensina
que, na ação cautelar de exibição de documento,

A procedência da ação deve determinar a expedição de
ordem para que o requerido apresente o documento ou a
coisa, sob pena de busca e apreensão ou, sendo esta medi-
da inútil, mediante o emprego das técnicas de indução ade-
quadas (art. 461-A. §§ 2º e 3º, do CPC) (MARINONI, Luiz
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil:
processo cautelar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v.
4, p. 255).

Assim, não tenho dúvida de que a aplicação de
astreintes para a exibição de documentos, mesmo no
bojo de procedimento ordinário, encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio, traduzindo-se, hoje, no
meio mais efetivo para assegurar o direito subjetivo plei-
teado pela agravada.

Isso posto, nego provimento ao agravo, mantendo
a r. decisão.

Custas recursais, pelo agravante.

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES -
Acompanho o eminente Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO COM
DIVERGÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

. . .

Mandado de segurança preventivo - Produtos
farmacêuticos manipulados - 

ISS - Incidência - Lista anexa da Lei
Complementar nº 116/2003

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança preven-
tivo. Cabimento. Produtos farmacêuticos manipulados.
Incidência de ISSQN e não ICMS. Lista anexa da LC nº
116/2003.

- Nos termos da Constituição Federal, ISSQN incide tão
somente sobre serviços de qualquer natureza que este-
jam relacionados em lei complementar, ao passo que o
ICMS, além dos serviços de transporte, interestadual e
intermunicipal, e de comunicação, terá por objeto ope-
rações relativas à circulação de mercadorias, ainda que
as mercadorias sejam acompanhadas de prestação de
serviços, salvo quando esteja relacionado em lei com-
plementar, como sujeito a ISS.

- A Lei Complementar nº 116/2003 fez constar do item
4.07 da sua lista anexa os serviços farmacêuticos como
sujeitos à incidência do ISSQN, o que afasta a incidên-
cia de ICMS de acordo com a Constituição.

- A manipulação de medicamentos é um serviço farma-
cêutico, uma vez que não pode ser realizado por outro
profissional, mas apenas pelos farmacêuticos. Ademais,
não há que falar em industrialização, pois a atividade é
realizada sob encomenda e mediante prescrição médica,
ou seja, trata-se de um serviço personalizado, individua-
lizado.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00002244..0099..445577001133-22//000022 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee
- AAppeellaannttee:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddaa:: NNaattuurree
DDeerrmmee PPhhaarrmmáácciiaa ddee MMaanniippuullaaççããoo LLttddaa.. - AAuuttoorriiddaaddeess
ccooaattoorraass:: DDeelleeggaaddooss FFiissccaaiiss ddaa SSeeccrreettaarriiaa ddee EEssttaaddoo ddaa
FFaazzeennddaa ddee MMiinnaass GGeerraaiiss eemm BBeelloo HHoorriizzoonnttee,, BBeettiimm ee
CCoonnttaaggeemm - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURROO SSOOAARREESS DDEE FFRREEIITTAASS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Nepomuceno Silva,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 1º de julho de 2010. - Mauro
Soares de Freitas - Relator.
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, a Dr.ª
Maria Thereza Lima.

DES. MAURO SOARES DE FREITAS - Trata-se de
reexame necessário e recurso voluntário interposto pelo
Estado de Minas Gerais contra a decisão reproduzida às
f. 176/178, proferida nos autos do mandado de segu-
rança impetrado por Nature Derme Pharmácia de
Manipulação Ltda. em face de ato dos Delegados Fiscais
da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em
Belo Horizonte, Betim e Contagem, na qual o MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara de Feitos Tributários do Estado da
Comarca de Belo Horizonte concedeu a segurança, para
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de
exigir da impetrante o recolhimento do ICMS sobre a
manipulação de insumos farmacêuticos mediante fórmu-
las por encomenda.

Em suas razões de inconformismo, o apelante
aponta carência da ação mandamental, já que a impe-
trante não indicou qualquer ato que se constituísse em
violação ou ameaça de direito liquido e certo seu, pois,
na verdade, a impetração foi dirigida contra lei em tese
que determina que o ICMS incida sobre o valor total da
operação quando mercadorias forem fornecidas com
serviços não compreendidos na competência tributária
dos municípios, como no caso dos autos. No mérito,
salienta que a apelada, de posse de insumos farmacêu-
ticos de sua propriedade (matéria-prima), transforma-os
em medicamentos destinados à comercialização, sendo
que a execução de tal serviço (transformação) se carac-
teriza como mão de obra, e não como prestação de
serviço a ser tributada pelo ISSQN. Acrescenta que a
manipulação de insumos com o fito de obter uma espé-
cie nova, objeto de subsequente comercialização, carac-
teriza efetiva operação relativa à circulação de mercado-
ria, materialidade esta cometida pela Constituição da
República, de maneira expressa, no âmbito de incidência
do ICMS.

Contrarrazões, f. 213/229, em óbvia infirmação.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça às 

f. 235/238, opinando pela rejeição da preliminar e, em
reexame necessário, pela confirmação da sentença, pre-
judicado o recurso voluntário.

Presentes os pressupostos processuais de admissi-
bilidade, conhece-se do reexame necessário. O juízo de
admissibilidade do apelo voluntário será feito a posteriori.

Inicialmente, no que tange à preliminar arguida de
carência de ação mandamental, tenho que não merece
prevalecer, senão vejamos.

O mandado de segurança constitui garantia asse-
gurada pela Constituição da Republica de 1988, em seu
art. 5º, inciso LXIX. Tinha seu procedimento previsto na

Lei nº 1.533, de 13 de dezembro de 1951, então revo-
gada pela nova Lei do Mandado de Segurança nº
12.016, de 10 de agosto de 2009. Desde sua origem,
sua finalidade era fornecer ao cidadão um mecanismo
eficiente de controle dos atos públicos, visando a evitar
abusos e ilegalidades cometidas pelos entes que perso-
nificam o Estado.

Segundo o inciso LXIX do art. 5º da Constituição da
Republica de 1988:

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.

Assim, o mandado de segurança exerce importante
função no controle dos atos estatais, constituindo um
procedimento voltado à prevenção ou reversão de ile-
galidades ou de ações/omissões abusivas do Poder
Público, visando proteger direito líquido e certo do impe-
trante, não amparado por habeas corpus ou habeas
data.

No caso, informam os autos que Nature Derme
Pharmácia de Manipulação Ltda. impetrou mandado de
segurança contra atos dos Delegados Fiscais da
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em
Belo Horizonte, Betim e Contagem, visando à suspensão
da cobrança de ICMS sobre a manipulação de fórmulas
farmacêuticas, dada a incidência, na espécie, do
Imposto Sobre Serviços, de competência municipal.

Portanto, a impetração do presente mandamus na
sua modalidade preventiva se mostra perfeitamente
cabível, tendo em vista que o não recolhimento do tribu-
to por parte do contribuinte, para só então questionar a
cobrança de ICMS, importaria sanções previstas na le-
gislação tributaria, visto que o exercício da atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Lado outro, no que tange ao mérito, é de se notar
que a impetração do mandado de segurança somente é
possível, nos termos do texto constitucional, para prote-
ger direito líquido e certo, sendo que, ausente um desses
requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, explícita a lição de Hely Lopes
Meirelles (Mandado de segurança. 26. ed. São Paulo:
Malheiros, p. 36/37):

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercita-
do no momento da impetração. Por outras palavras, o direi-
to invocado, para ser amparável por mandado de segu-
rança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, em-
bora possa ser defendido por outros meios judiciais.
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E, mais adiante, ensina que:

As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei,
desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de docu-
mento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente às informações.

In casu, a questão central tem como cenário a
definição dos limites entre os campos de competência
tributária de Estados e Municípios relativamente a ICMS
e ISSQN.

A Constituição da República disciplinou a matéria
nos seguintes termos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
imposto sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de transporte interestadual e inter-
municipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
IX - incidirá também:
[...]
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não compreendidos na com-
petência tributária dos Municípios.
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
artigo 155, II, definidos em lei complementar. 

Assim, ISSQN incidirá tão somente sobre serviços
de qualquer natureza que estejam relacionados em lei
complementar, ao passo que o ICMS, além dos serviços
de transporte, interestadual e intermunicipal, e de comu-
nicação, terá por objeto operações relativas à circulação
de mercadorias, ainda que as mercadorias sejam acom-
panhadas de prestação de serviços, salvo quando esteja
relacionado em lei complementar, como sujeito a ISS.

Já nas operações mistas, a definição do tributo
cabível depende da natureza do serviço agregado à mer-
cadoria: incidirá ICMS sobre o “total da operação” sem-
pre que o serviço agregado não estiver compreendido na
competência tributária municipal; nos demais casos, ou
seja, quando o serviço agregado estiver no rol dos tri-
butáveis pelos Municípios, não incidirá ICMS, mas sim
ISSQN.

Com efeito, ao tratar do ISSQN, assim dispõe a LC
116/03:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como
fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
[...]

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os
serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua
prestação envolva fornecimento de mercadorias.

E, ao tratar do ICMS, assim dispõe a LC 87/96:

Art. 2º O imposto incide sobre:
[...]
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
não compreendidos na competência tributária dos
Municípios; [...].

Ora, o fornecimento de medicamentos manipula-
dos em farmácia é sem dúvida operação mista, já que
envolve prestação de serviço (manipulação) e forneci-
mento de mercadoria (o medicamento manipulado).
Realmente, as farmácias são estabelecimentos não ape-
nas destinados ao comércio, mas também à prestação
de serviços.

Contudo, a Lei Complementar nº 116/2003 fez
constar do item 4.07 da sua lista anexa os serviços far-
macêuticos como sujeitos à incidência do ISSQN, o que
afasta a incidência de ICMS de acordo com a
Constituição Federal. E a manipulação de medicamentos
é um serviço farmacêutico, uma vez que não pode ser
realizado por outro profissional, mas apenas pelos far-
macêuticos.

Ademais, não há que se falar em industrialização,
pois a atividade é realizada sob encomenda e mediante
prescrição médica, ou seja, trata-se de um serviço per-
sonalizado.

Sobre o tema, cito a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:

Constitucional. Tributário. Delimitação da competência tri-
butária entre Estados e Municípios. ICMS e ISSQN. Critérios.
Serviços farmacêuticos. Manipulação de medicamentos.
Serviços incluídos na lista anexa à LC 116/03. Incidência de
ISSQN.
1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art.
155, II, § 2º, IX, b, e 156, III, da CF, art. 2º, IV, da LC 87/96
e art. 1º, § 2º, da LC 116/03), a delimitação dos campos de
competência tributária entre Estados e Municípios, relativa-
mente à incidência de ICMS e de ISSQN, está submetida aos
seguintes critérios: (a) sobre operações de circulação de mer-
cadoria e sobre serviços de transporte interestadual e inter-
nacional e de comunicações incide ICMS; (b) sobre ope-
rações de prestação de serviços compreendidos na lista de
que trata a LC 116/03, incide ISSQN; e (c) sobre operações
mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e
serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço agregado
estiver compreendido na lista de que trata a LC 116/03 e
incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver pre-
visto na referida lista. Precedentes de ambas as Turmas do
STF.
2. Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista
anexa à LC 116/03 como serviços sujeitos à incidência do
ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa Lei, o fornecimen-
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to de medicamentos manipulados por farmácias, por consti-
tuir operação mista que agrega necessária e substancial-
mente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não
está sujeita a ICMS, mas a ISSQN.
3. Recurso provido (REsp 881035/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 06.03.2008 - DJe de 26.03.2008 - RDDT v.
153, p. 133).

Por todo o exposto, em reexame necessário, man-
tenho a bem-lançada sentença de primeiro grau,
restando prejudicado o apelo voluntário.

Custas recursais, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BARROS LEVENHAGEN e MARIA ELZA.

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

. . .

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. - Kildare
Carvalho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. KILDARE CARVALHO - Trato de recurso de
apelação interposto contra a r. sentença proferida pela
MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Juiz de Fora, que, nos autos da ação ordinária ajuiza-
da por Ângela Maria Zanganelli contra o Município de
Juiz de Fora, julgou improcedente o pedido inicial.

Alega a apelante que a r. sentença merece refor-
ma, entendendo que não pode sofrer as consequências
pela apresentação tardia, por terceiros, do laudo que
atesta a deficiência do aluno e defende fazer jus ao adi-
cional que se encontra garantido na Lei Orgânica
Municipal. Argumenta que a exibição do laudo médico
seria mera formalidade, uma vez que a deficiência da
qual padece a criança em questão se desenvolve com a
gestação. Assim, aduz ser impossível que o aluno tenha
passado a exibir a patologia apenas a partir de 2007.
Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos
para sua admissão.

Cuidam os autos, como se disse, de ação ordinária
ajuizada pela autora Ângela Maria Zanganelli em face
do Município de Juiz de Fora, pretendendo ver reco-
nhecido o direito de perceber o adicional previsto no
art.142, parágrafo único, da lei orgânica municipal,
haja vista ter lecionado para aluno portador de necessi-
dade especial durante o ano de 2006.

A MM. Juíza de origem julgou improcedente o
pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não
comprovou que o aluno era portador de deficiência no
período aventado.

A meu aviso, a r. sentença merece ser reformada.
Com efeito, dispõe o art. 61, VIII, da Lei Municipal

nº 8.710/95, que dispõe sobre o Estatuo dos Servidores
Públicos de Juiz de Fora:

Art.61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
Lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratifi-
cações e adicionais:
[...]
VIII - adicional por atividade de magistério em classe de
alunos especiais.

Por sua vez, prevê o parágrafo único do art.142 da
Lei Orgânica do Município:

Art.142. (omissis)
Parágrafo único. Os professores da Rede Municipal de
Educação, que lecionarem em classes de alunos portadores
de deficiência mental, auditiva e visual, terão direito a um
acréscimo de 20% (vinte por cento) em sua remuneração.

Na hipótese dos autos, extrai-se que a autora, no
ano letivo de 2006, foi professora do aluno Leonardo

Professor - Rede municipal de ensino - Adicional
por atividade de magistério em classe de alunos

especiais - Lei Orgânica Municipal - Previsão
legal - Direito assegurado

Ementa: Administrativo. Professor da rede municipal de
ensino. Adicional por lecionar a aluno portador de
necessidade especial. Prova. Existência. Exibição de
laudo médico em momento posterior. Irrelevância.
Direito assegurado. Sentença reformada.

- Restando comprovado que a professora da rede muni-
cipal de ensino lecionou para aluno portador de neces-
sidade especial, a ela é devido o adicional previsto na Lei
Orgânica Municipal.

Recurso provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0088..445577556688-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: ÂÂnnggeellaa MMaarriiaa
ZZaannggaanneellllii - AAppeellaaddoo:: MMuunniiccííppiioo ddee JJuuiizz ddee FFoorraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. KKIILLDDAARREE CCAARRVVAALLHHOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Silas Vieira, incorporan-
do neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO.
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Henriques de Paula Lopes, portador de necessidade
especial, tendo, contudo, seu pedido administrativo de
concessão do adicional indeferido, por não ter apresen-
tado laudo médico atestando a deficiência.

No entanto, os elementos de prova coligidos ao
feito atestam dois pontos que se fazem incontroversos: o
primeiro, no sentido de que a apelante, de fato, lecionou
ao referido menor no ano de 2006 (documento de f. 13-
TJ); o segundo, que permite afirmar que a criança, desde
tal época, já era portadora de necessidade especial.

A respeito, a ficha de matrícula do aluno Leonardo,
acostada à f. 11v.-TJ, que afirma ser o mesmo portador
de “Mielomeningocele”, necessidade educativa especial
classificada no documento como “deficiência neuromo-
tora”.

Também confirma tal conclusão a declaração de f.
14-TJ, subscrita por médica pediatra/neonatologista, e
datada em 07.07.2004, in verbis: “Declaro para os de-
vidos fins que o menor Leonardo Henrique de Paula
Lopes, 2 anos de idade, é portador de mielomeningo-
cele, hidrocefalia, pés tortos paralíticos, bexiga neu-
rogênica [...]”.

Nesse contexto, entendo descabida, no caso
específico destes autos, a alegação do Município apela-
do de que somente poderia proceder ao pagamento do
adicional após a exibição de laudo médico com indi-
cação do CID.

Isso porque, na hipótese em comento, existem ele-
mentos contundentes que permitem concluir que o
menor Leonardo, aluno da recorrente no ano de 2006,
padece de deficiência congênita desde, no mínimo, os
seus dois anos de idade.

In casu, a apresentação do laudo médico apenas
atesta uma situação preexistente, sendo, portanto, mera-
mente declaratória do direito, e não constitutiva.

Em outras palavras, pode-se afirmar que a situa-
ção da necessidade especial da criança existia ao tempo
do magistério pela apelante, não podendo ser ela pena-
lizada pela entrega tardia por terceiros responsáveis do
atestado médico exigido.

Dessarte, essa solução parece melhor atender ao
princípio da razoabilidade, sobretudo porque o professor
do ano letivo subsequente da criança passou a receber o
referido adicional.

Portanto, entendo que merece procedência o pedi-
do inicial, determinando-se o pagamento do adicional à
apelante.

Com essas considerações, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente o pedido inicial e con-
denar o Município de Juiz de Fora a pagar à autora
Ângela Maria Zanganelli o adicional de 20% sobre a
remuneração, conforme previsto no parágrafo único do
art. 142 da Lei Orgânica Municipal, bem como os seus
reflexos, no período compreendido entre março e
dezembro de 2006.

Acresça-se ao montante correção monetária pelos
índices da Corregedoria-Geral de Justiça, a partir da
data em que o pagamento deveria ter sido efetuado,
bem como juros de mora de 0,5 % ao mês, a partir da
citação.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Custas, na forma da Lei nº 14.939/2003.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SILAS VIEIRA e DÍDIMO INOCÊNCIO DE
PAULA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Usucapião - Registro de imóveis - Certidão nega-
tiva - Ausência de registro - Réu incerto e

desconhecido - Citação por edital - Extinção do
processo - Carência da ação - Impossibilidade

Ementa: Ação de usucapião. Certidão negativa expedi-
da pelo cartório competente. Ausência de registro imo-
biliário de origem. Extinção do processo por carência de
ação. Impossibilidade.

- A certidão negativa expedida por cartório competente,
em que se atesta a ausência de proprietário do imóvel
objeto da ação de usucapião, não impede o prossegui-
mento da ação, porque o referido documento tem a
função de instruir o processo, a fim de se averiguar a
presença dos requisitos necessários à configuração do
usucapião.

- Não há como se exigir que a parte autora proceda à
indicação precisa do propenso proprietário do imóvel
objeto da ação de usucapião para formar a relação
processual, sendo impossível citar pessoalmente o even-
tual proprietário, visto que incerto em face da ausência
de registro imobiliário de origem.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..449933550088-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: JJoosséé CCaarrllooss
LLaannççaass MMeerrccêêss ee oouuttrraa - 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, sob a
Presidência do Desembargador José Affonso da Costa
Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.
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Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. - José
Affonso da Costa Côrtes - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES -
Tratam os autos de ação de usucapião ajuizada por José
Carlos Lanças Mercês e Justina Alves Mercês julgada
extinta sem resolução do mérito por impossibilidade
jurídica do pedido e inépcia da inicial, conforme sen-
tença proferida à f. 119, ao fundamento de que a parte
não indicou o réu da ação, ou seja, o proprietário do
imóvel.

Da decisão foram opostos embargos de decla-
ração (f. 120/126), rejeitados nos termos da decisão de
f. 127 e 127-verso.

Às f. 148/151, parecer ofertado pela Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento do recurso para cassar
a sentença com o retorno dos autos à instância de
origem para seu regular processamento.

Em suas razões (f. 129/139), a parte apelante
aduz, no corpo do recurso, preliminar de negativa de
prestação jurisdicional, ao fundamento de ocorrência de
erro de fato e erro material (error in procedendo), em vio-
lação ao artigo 458 do CPC. Quanto ao mérito do
recurso, dispõe em síntese que são possuidores do imó-
vel descrito na inicial, de forma mansa, pacífica e inin-
terrupta, há aproximadamente 25 (vinte cinco anos).
Sustenta que realizou todas as diligências necessárias
para o cumprimento dos pressupostos processuais para
a propositura da referida ação de usucapião, que ao
final revelou ser impossível encontrar o proprietário do
imóvel, na medida em que não consta nenhum registro
ou transcrição, pelo que se trata de proprietário incerto
e desconhecido. Que foram cumpridas todas as citações
na forma determinada pela lei. Ao final, aduz que no
caso específico, o imóvel objeto da ação não se encon-
tra registrado ou mesmo transcrito em nome de qualquer
pessoa, o que impede que seja nomeado réu certo para
ação, não havendo descumprimento de norma legal, em
face da especificidade do caso, sendo incertos e desco-
nhecidos. Pugna ao final pelo provimento do recurso,
para que a sentença seja cassada.

Ausência de preparo, visto que a parte litiga sob o
pálio da justiça gratuita.

Em síntese é o relatório.
Inicialmente, no que se refere a preliminar suscita-

da pela parte de negativa de prestação jurisdicional, ao
fundamento de ocorrência de erro de fato e erro mate-
rial (error in procedendo), em violação ao artigo 458 do
CPC, argumentando que não foram violados os pressu-
postos legais, tem-se que tal questão se confunde com o
mérito e com ele será analisado.

Tratam os autos de ação de usucapião interposta
pelos ora apelantes em que pretende a declaração do

domínio do imóvel descrito na inicial, localizado no
Bairro Araguaia, no Município de Belo Horizonte.

Dispõe o artigo 942 do CPC que o autor da ação
requererá a citação daquele em cujo nome estiver re-
gistrado o imóvel usucapiendo, bem como os confi-
nantes e por edital, os réus em lugar incertos e dos even-
tuais interessados.

Contudo, no caso dos autos em face da ausência
de registro imobiliário de origem, conforme demonstra-
do pelo autor pelas certidões atualizadas expedidas
pelos Cartórios de Registros de imóveis da Comarca de
Belo Horizonte (f. 18/24), notório não haver réu certo, o
que evidencia na verdade a figura do réu incerto, sendo
forçoso concluir que se encontra em local indetermina-
do.

Assim, a teor das certidões expedidas pelos
cartórios competentes, vê-se que em face de ausência de
inscrição do imóvel e, por sua vez, não há registro do
nome do eventual proprietário.

Dessa forma, vislumbra-se que não há como se
exigir que a parte autora proceda à indicação precisa do
propenso proprietário do imóvel objeto da ação de usu-
capião para formar a relação processual, sendo impos-
sível citar pessoalmente o eventual proprietário, eis que
até agora incerto.

Assim, não obstante o posicionamento do juízo de
primeira instância, nada impede que a citação em casos
como o presente se faça por edital, nos termos do art.
231, I c/c o art. 942, segunda parte, ambos do CPC,
estando o réu incluído no rol dos eventuais interessados,
conforme f. 84 e 89.

Sobre o tema, o processualista Humberto
Theodoro Júnior, conforme já transcrito no parecer do
Ministério Público, cabendo aqui apenas reiterar:

Réus incertos são aqueles cuja existência é possível, mas não
conhecida, ainda, do autor, como, por exemplo, o proprie-
tário ou condômino sem título transcrito no Registro de
Imóveis [...].
Costuma-se também exigir a juntada de certidão de Registro
Imobiliário para comprovar o nome da pessoa em que se
acha matriculado o imóvel, bem como para identificar seus
confrontantes, ou certidão negativa de registro, quando se
tratar de imóvel não transcrito. [...].
A ausência de transcrição do imóvel, como já se expôs, não
é empecilho à declaração de usucapião e, não se sabendo
quem é o dono, por impossibilidade de localizar, positiva ou
negativamente, a transcrição no cartório do foro da situação
do bem é o caso de considerar-se o réu como desconhecido
ou incerto, operando-se a sua citação por edital, nos termos
dos arts. 231, nº I, e 942, nº II, 2ª parte. [...] O que não é
correto nem razoável é indeferir liminarmente a pretensão do
usucapiente somente porque não tem ele (nem o próprio
Registro Público) como identificar a pessoa em cujo nome
eventualmente esteja transcrito o imóvel usucapiendo
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito proces-
sual civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. 3, p. 207
e 210).
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Nesse sentido:

Ação de usucapião. Certidão negativa expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis. Extinção do processo por
carência de ação. Impossibilidade. - A certidão negativa de
registro - documento que atesta a ausência de proprietário
do imóvel pesquisado - não impede o prosseguimento da
ação de usucapião. Isso porque o referido documento tem a
função de instruir o processo, a fim de se averiguar a pre-
sença dos requisitos necessários à configuração do usu-
capião (TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível n°
2.0000.00.517852-5/000, Comarca de Lagoa da Prata,
Relator: Des. Elpídio Donizetti, DJ de 15.09.2006).

Processual civil. Ação de usucapião. Inteligência do art. 942
do CPC. Certidão negativa do CRI. Preenchimento. Sentença
cassada. O autor, expondo na petição inicial o fundamento
do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapi-
endo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em
lugar incerto e dos eventuais interessados. Tratando-se de
réus incertos e desconhecidos deve ser possibilitada a
citação por edital (TJMG, Apelação Cível nº
2.0000.00.514601-6/000, Comarca de Lagoa da Prata,
Relator Desembargador Antônio Sérvulo, julgado em
28.09.2005).

Portanto, deve ser considerada hábil para instruir o
processo a certidão negativa do Serviço de Registro de
Imóveis, f.18/24, determinando-se, via de consequência,
o prosseguimento regular do feito, eis que a certidão
negativa de registro não tem o condão de obstar a mar-
cha da ação de usucapião, afastando-se a carência de
ação, visto que restou comprovada a inexistência de pro-
prietário do imóvel.

Em face de tais considerações, recurso provido
para cassar a sentença proferida em primeira instância,
determinando o retorno dos autos ao juízo singular para
seu regular processamento.

Custas, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MAURÍLIO GABRIEL e ANTÔNIO BISPO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

advogado particular. Faculdade. Honorários pactuados
com o procurador. Inexistência de dever de ressarcimen-
to pela parte vencida. Danos morais. Alteração da causa
de pedir em sede de apelação. Impossibilidade. Primeiro
recurso provido. Restante do segundo recurso desprovido.

- A parte vencida na ação trabalhista não tem o dever de
indenizar a vencedora pelos honorários pactuados com
seu procurador, porque os honorários contratuais decor-
rem de acordo alheio à relação de direito material que
deu causa à ação, e sem interferência da parte contrária.
Ademais, a contratação de advogado particular para
ajuizar a ação trabalhista decorre de opção do autor, já
que poderia buscar assistência na Defensoria Pública,
fazer-se representar por intermédio dos procuradores do
sindicato (art. 791, § 1º, da CLT), ou mesmo reclamar
pessoalmente (art. 791, caput, da CLT).

- A causa de pedir da pretensão de indenização por
danos morais indicada na inicial da ação não pode ser
alterada pela parte em sede de apelação.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..552244330000-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: 11ªª)) PPrrooddeemmggee
CCiiaa.. ddee TTeeccnnoollooggiiaa ddaa IInnffoorrmmaaççããoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss,, 22ºº)) GGiillssoonn JJoosséé ddaa CCrruuzz - AAppeellaaddooss:: GGiillssoonn JJoosséé
ddaa CCrruuzz,, PPrrooddeemmggee CCiiaa.. ddee TTeeccnnoollooggiiaa ddaa IInnffoorrmmaaççããoo
ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMOORREEIIRRAA
DDIINNIIZZ

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM INDEFERIR INSTAURAÇÃO DO INCI-
DENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, PREJUDI-
CADA PARTE DO SEGUNDO, E NEGAR PROVIMENTO
AO RESTANTE DO MESMO.

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2010. - Moreira
Diniz - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral, pelo 2º apelante, o Dr.
Adriano Perácio de Paula.

DES. MOREIRA DINIZ - Sr. Presidente.
O art. 476 do Código de Processo Civil, sob a

anotação de Theotônio Negrão, tem referência de
decisões do colendo Supremo Tribunal Federal, no senti-
do de que o incidente de uniformização de jurisprudên-

Indenização - Dano material - Ação trabalhista -
Contratação de advogado particular - Faculdade -

Honorários advocatícios - Ressarcimento pela
parte vencida - Incabível - Dano moral - Causa

de pedir - Alteração em sede recursal -
Impossibilidade

Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de indenização.
Danos materiais. Ação trabalhista. Contratação de
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cia pode ser suscitado até mesmo depois de iniciado o
julgamento, desde que não encerrado o mesmo.

O ilustre advogado esclarece, da tribuna, que pro-
tocolizou o requerimento de instauração do incidente
hoje. Então, evidentemente, ele não está nos autos
ainda. Não estou, aqui, suspendendo o julgamento do
recurso para deferir o processamento; primeiro, temos
que exercitar o juízo primário de conhecimento de
admissibilidade da uniformização, porque há requisitos
que têm que ser conhecidos.

Então, peço vista dos autos, mesmo porque, a esta
altura, a decisão sobre a instauração do incidente, de
qualquer maneira, é uma preliminar, e terá, ainda que
não for, por hipótese, conhecida, que ser decidida pela
Turma Julgadora.

Então, peço vista.

Súmula - PEDIU VISTA O RELATOR, APÓS A
SUSTENTAÇÃO ORAL.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALMEIDA MELO (Presidente) - O julgamento
deste feito foi adiado na Sessão do dia 02.09.2010, a
pedido do Relator, após sustentação oral.

DES. MOREIRA DINIZ - O presente feito estava
incluído na pauta da sessão de julgamento realizada no
dia 02.09.2010, mas foi adiado porque, no mesmo dia,
o autor, segundo apelante, apresentou petição (f.
274/287), suscitando incidente de uniformização de
jurisprudência.

Não obstante a matéria central discutida na lide
seja de direito, é descabida a pretensão do autor, porque
o incidente de uniformização de jurisprudência pres-
supõe a existência de divergência entre órgãos fra-
cionários deste egrégio Tribunal, com a mesma com-
petência. Todas as decisões mencionadas na petição de
f. 274/287, que embasam o pedido de instauração do
incidente foram proferidas por Câmaras do extinto
Tribunal de Alçada ou da atual unidade Raja Gabaglia,
as quais não possuem competência para apreciar causas
envolvendo pessoas jurídicas de direito público. Aliás, o
próprio autor afirmou que já há duas decisões proferidas
pela 15ª e pela 17ª Câmaras Cíveis acolhendo pedidos
de instauração de incidente de uniformização de
jurisprudência sobre a matéria.

O fato é que não há um número relevante de
decisões divergentes sobre o tema nas Câmaras de
Direito Público deste egrégio Tribunal, não se justifican-
do a instauração do incidente de uniformização de
jurisprudência.

Assim, indefiro o pedido formulado na petição de
f. 274/287.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo.

DES. ALMEIDA MELO - De acordo.

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelações
contra sentença do MM. Juiz da 7ª Vara da Fazenda
Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, que
julgou parcialmente procedente a “ação ordinária de
indenização por danos” promovida por Gilson José da
Cruz contra a Prodemge - Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais, condenando a
ré a pagar ao autor “a título de danos materiais a
importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor
da condenação trabalhista, f. 19, além de R$ 700,00
(setecentos reais) relativos aos gastos com assistente con-
tábil, montante que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça, desde o
desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da citação, não havendo sus-
tentação para a aplicação da pena convencional” (f. 216).

A primeira apelante alega que a pretensão in-
denizatória do autor foi atingida pela prescrição, em vir-
tude do disposto nos artigos 189 e 206, § 3º, do Código
Civil; que nunca reteve salário do autor, sendo que a
Justiça do Trabalho se pronunciou sobre a demissão sem
justa causa e não sobre verbas salariais não pagas; que
o autor, para ingressar na Justiça do Trabalho, poderia
ter se socorrido da Defensoria Pública, do sindicato da
sua categoria profissional, ou mesmo ter atuado direta-
mente, como lhe permite o artigo 791 da Consolidação
das Leis Trabalhistas, de forma que não pode ser respon-
sabilizada pelas despesas realizadas pelo mesmo na
contratação de advogado; e que o autor deve ser con-
denado por litigância de má-fé, porque distorceu a ver-
dade dos fatos ao afirmar que houve retenção abusiva e
criminosa de seus salários.

O segundo apelante alega que deve ser indeniza-
do pelos danos morais sofridos, porque foram compro-
vados todos os requisitos caracterizadores da responsa-
bilidade civil; que o dano consiste no fato de não ter
recebido as verbas salariais no momento adequado, ou
seja, durante o exercício do contrato de trabalho; que o
valor do dano material deve ser majorado, pois não cor-
responde à lesão que foi causada; que o valor pago ao
assistente contábil foi de R$ 1.813,00, devendo ser
reformada a sentença, pois a condenação da Prodemge
foi de apenas R$ 700,00; que os juros são devidos a
partir do evento danoso e a correção monetária devida
a partir da data do efetivo prejuízo; e que os honorários
advocatícios devem ser majorados.

Passo à análise do primeiro recurso.
O autor ajuizou a ação, pleiteando indenização

por danos materiais e morais, decorrentes da necessi-
dade de ajuizar uma ação reclamatória trabalhista para
obter o reconhecimento de direitos que vinham sendo
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sonegados pela Prodemge, o que resultou em gastos
com a contratação de advogado e de assistente contábil.

Não há como falar em prescrição da pretensão do
autor, porque, como bem observou o juiz,

o termo a quo para o ajuizamento da presente ação de inde-
nização, por dano moral e material, deve ser contada da
ciência dos efeitos decorrentes do ato lesivo, ou seja, a par-
tir de 2006, quando foi liquidado o débito e encerrado o
processo judicial, f. 19, ocasião em que restou consolidado
o ato do requerido ora impugnado (actio nata) (f. 214).

Assim, como o prazo prescricional é de três anos
(art. 206, § 3º, V, do CC) e a ação foi proposta em
29.05.2007, não restou caracterizada a prescrição.

Vale esclarecer, também, que a desarmonia entre o
real motivo que levou o autor a ajuizar a ação trabalhista
em face da Prodemge, quais sejam os danos decorrentes
de sua demissão sem justa causa (f. 11/13), e o motivo
afirmado na petição inicial - sonegação de direitos tra-
balhistas e retenção de salários, não influi na ação. Isso
porque a causa de pedir da ação não está vinculada aos
motivos que geraram a condenação da Prodemge na
Justiça do Trabalho; nem poderia ser diferente, porque,
a admitir o contrário, tratar-se-ia de ações idênticas. No
caso, a pretensão indenizatória do autor tem como fun-
damento os danos materiais e morais decorrentes da
necessidade do ajuizamento da ação trabalhista contra a
ré para fazer valer seus direitos. Portanto, a confusão
feita pelo autor no tocante aos motivos que o levaram a
ajuizar a ação trabalhista não é causa para o indeferi-
mento de seus pedidos, muito menos para condená-lo
por litigância de má-fé.

Mas, por outras razões, a condenação da
Prodemge a indenizar o autor por danos materiais refe-
rentes aos gastos com advogado e assistente contábil
não deve prevalecer.

O autor não faz jus ao reembolso dos honorários
pactuados com seu procurador, porque os honorários
contratuais decorrem de acordo celebrado livremente
entre a parte e seu patrono, totalmente alheio à relação
de direito material que deu causa à ação, e sem inter-
ferência da parte contrária.

Ademais, a contratação de advogado particular
para ajuizar a ação trabalhista decorreu de opção do
autor, já que poderia buscar assistência na Defensoria
Pública, fazer-se representar por intermédio dos procu-
radores do sindicato (art. 791, § 1º, da CLT), ou mesmo
reclamar pessoalmente (art. 791, caput, da CLT). Se
havia outras opções para o autor defender sua pretensão
e este optou por contratar um advogado particular, não
se mostra plausível a condenação da parte contrária a
indenizá-lo pelo valor relativo aos honorários pactuados.

Mesmo porque toda a ação, em regra, já contém,
na decisão, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.

Aliás, a prevalecer a tese do autor, o Poder
Judiciário corre o risco de ficar abarrotado de ações in-
denizatórias, pois a procedência da ação de cobrança
dos honorários contratuais da demanda anterior gerará
outra ação judicial para reembolso dos novos honorários
pagos por aquela cobrança, e assim por diante.

Também deve ser reformada a parte da sentença
que condenou a Prodemge a indenizar o autor pelo valor
gasto com o pagamento de assistente contábil na ação
trabalhista, pois o Código de Processo Civil já estabelece
que a sentença condenará o vencido a pagar ao vence-
dor as despesas que antecipou (art. 20, caput), dentre as
quais se enquadra a remuneração do assistente técnico.
Por isso, se houve gasto com o pagamento de assistente
técnico na ação trabalhista, a parte deveria ter diligen-
ciado para buscar a inclusão dessa verba na decisão
proferida pela Justiça do Trabalho.

Assim, o autor não tem direito à indenização por
danos materiais.

No tocante ao segundo recurso, como os pedidos
de majoração dos danos materiais e de mudança do
marco inicial dos juros e correção monetária ficaram
prejudicados, resta somente o pedido dos danos morais.

E, quanto a essa pretensão, observo que o autor,
segundo apelante, alterou em suas razões recursais a
causa de pedir, o que é inadmissível.

Na inicial da ação, de maneira não muito clara, o
autor fundamentou sua pretensão de indenização por
danos morais na necessidade de ter que acionar a
Justiça do Trabalho para obter o reconhecimento de
direitos que vinham sendo sonegados pela Prodemge.
Confira-se o único parágrafo da petição inicial dedicado
aos danos morais:

Esta situação, criada pela empresa e sob sua inteira respon-
sabilidade, gerou imensos prejuízos para o autor, atingindo,
inclusive, a sua integridade moral, que não teve alternativa,
senão acionar a Justiça para receber os seus direitos viola-
dos pela ré (f. 07).

Diante disso, o MM. Juiz julgou improcedente a
pretensão indenizatória dos danos morais com o
seguinte fundamento:

[...] diante do princípio da universalização do acesso ao
Judiciário, a busca da pacificação do conflito através da
ação da Justiça Laboral não pode ser considerada como jus-
tificadora da indenização por dano moral, mormente não
devendo ser considerado o exercício do direito postulatório
pelo demandante como aflitivo à sua honra, moralidade ou
intimidade, apto a causar-lhe lesão grave, vexames ou
transtornos, passíveis de serem indenizados (f. 216).

Ocorre que, na apelação, o autor apresentou
outra causa para sua pretensão de indenização pelos
danos morais, qual seja “não ter recebido as verbas
indenizatórias no tempo certo - durante o exercício do
contrato de trabalho” (f. 229).
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A legislação processual não admite a alteração da
causa de pedir em sede de apelação (art. 264, pará-
grafo único, do CPC).

Ainda que assim não fosse, o novo fundamento
dado pelo autor para seu pedido de danos morais se
confunde com o que foi objeto de apreciação pela
Justiça do Trabalho.

Com tais apontamentos, dou provimento ao
primeiro recurso, para julgar improcedente a pretensão
do autor de indenização por danos materiais, prejudica-
da parte do segundo recurso; e nego provimento ao
restante do mesmo.

Ante a alteração na sucumbência, condeno o autor
ao pagamento da totalidade dos honorários advocatícios
fixados na sentença -10% do valor atribuído à causa, e
das custas; suspensa a exigibilidade, ante os termos da
Lei 1.060/50.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo.

DES. ALMEIDA MELO - De acordo.

Súmula - INDEFERIRAM INSTAURAÇÃO DO INCI-
DENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO,
PREJUDICADA PARTE DO SEGUNDO, E NEGARAM
PROVIMENTO AO RESTANTE DO MESMO.

. . .

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..552266774411-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: CCéélliioo CCaalliixxttoo ee
oouuttrroo - AAppeellaaddooss:: AAllttaammiirroo LLoorreennççoo ddee SSoouuzzaa,, CCllááuuddiioo
CCaalliixxttoo ee oouuttrroo - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª CCLLÁÁUUDDIIAA MMAAIIAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Cláudia Maia, incorpo-
rando 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 setembro de 2010. - Cláudia
Maia - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de embargos de
terceiro opostos por Célio Calixto e Carlos Calixto em
desfavor de Altamiro Lorenço de Souza, pelos quais se
pleiteia a anulação da arrematação e desconstituição da
penhora realizada sobre imóvel cuja propriedade lhes
pertence.

Sobreveio sentença às f. 115/118, pela qual o
eminente Juiz de Direito Ronaldo Claret de Moraes jul-
gou improcedente a ação, condenando os postulantes
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inconformados com a sentença, os embargantes
apelam (f. 129/143), aduzindo, em síntese, que há mais
de 20 (vinte) anos utilizam o imóvel, onde praticam
comércio de tecidos e resíduos de algodão, exercendo
posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de
dono. Nesse sentido, dizem que as provas testemunhais
colhidas em audiência são uníssonas, a comprovar o
alegado estado de fato, bem como o contrato de
locação realizado com a empresa Retex Resíduos Têxteis
Ltda. Ao final, os recorrentes pleiteiam seja o apelo
provido, para que se reforme a sentença, conforme
exposto nas razões do recurso.

Contrarrazões às f. 145/158.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos

de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Mérito.
A sentença, a meu ver, deve ser mantida.
Prefacialmente, é preciso esclarecer que o STJ

encampa a tese segundo a qual a ausência de registro
da escritura de doação no cartório de imóveis não cons-
titui empecilho para a propositura dos embargos de ter-
ceiro, em analogia ao entendimento sufragado pela
Súmula n° 84 daquela Corte (REsp n° 264.788/MG -
Rel. Min. João Otávio de Noronha - DJ de 06.03.2006).
Desse modo, afasta-se o rigor do art. 108 do Código
Civil, até mesmo porque os embargos de terceiro podem
ser opostos pelo mero possuidor.

Embargos de terceiro - Imóvel penhorado -
Escritura de doação - Ausência de registro -

Possibilidade - Fundamento - Posse - Ônus da
prova - Embargante

Ementa: Apelação. Embargos de terceiro. Imóvel penho-
rado. Doação não registrada. Possibilidade. Funda-
mento. Posse. Ônus da prova. Embargante.

- O STJ encampa a tese segundo a qual a ausência de
registro da escritura de doação no cartório de imóveis
não constitui empecilho para a propositura dos embar-
gos de terceiro, em analogia ao entendimento sufragado
pela Súmula n° 84 daquela Corte (REsp n°
264.788/MG). Desse modo, afasta-se o rigor do art.
108 do Código Civil, até mesmo porque os embargos de
terceiro podem ser opostos pelo mero possuidor.

- Devem ser julgados improcedentes os embargos de ter-
ceiro quando opostos sem a comprovação inequívoca
da condição de possuidor suscitada pelo embargante,
visto que o ônus da prova recai sobre ele (inteligência do
art. 333, I, c/c os arts. 1.050 e 1.051 do CPC).
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Nesse ínterim, é de se ver que caberia aos embar-
gantes a comprovação cabal do estado de fato alegado,
isto é, de que exercem atos de posse sobre o imóvel
objeto da lide, já que o referido bem se encontra re-
gistrado em nome de pessoa diversa, como atesta a guia
de IPTU coligida à f. 153 e, principalmente, a certidão de
registro de imóvel reproduzida à f. 226.

Contudo, não obstante aleguem que há mais de
20 (vinte) anos utilizam o imóvel, exercendo o comércio
de tecidos e resíduos de algodão, e as testemunhas ouvi-
das em audiência de instrução ratifiquem tal situação,
tenho que não restou comprovado, de forma suficiente,
a necessária condição de possuidores.

Antes de explicitar as razões de meu convencimen-
to, cabe registrar que o ônus da prova recai sobre os
embargantes, nos termos do art. 333, I, do CPC, conju-
gado com os arts. 1.050 e 1.051 do Estatuto Processual.
Nesse diapasão, pontificam Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero:

A alegação de posse tem de ser verossímil - fundada em
prova suficiente, capaz de gerar no convencimento judicial a
probabilidade de o embargante ser o legítimo possuidor do
bem (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo.
São Paulo: RT, 2008, p. 914).

Pois bem. A prova testemunhal, in casu, é insufi-
ciente aos fins pretendidos pelos embargantes. Embora
sustentem que há mais de duas décadas praticam
comércio de tecidos no local, não há sequer uma prova
documental, nos autos, a ratificar o alegado. Nenhum
recibo, nenhuma nota fiscal, nenhuma correspondência
consta dos autos. Absolutamente nada.

Não há, outrossim, cópia dos atos constitutivos das
sociedades empresárias que eventualmente teriam sido
constituídas pelos embargantes para a consecução do
fim social aludido (comércio de tecidos).

Também não há cópia do contrato social da
empresa FC Distribuidora - mencionada por uma das
testemunhas -, que, segundo alegações dela, os embar-
gantes seriam sócios e a firma teria como sede o imóvel
sob debate.

O contrato de locação juntado às f. 93/95 é insu-
ficiente aos fins pretendidos, visto que celebrado em
05.11.2003, isto é, mais de 8 (oito) meses após a pe-
nhora do imóvel, circunstância apta a lhe retirar a cre-
dibilidade exigida para o caso.

Enfim, a prova testemunhal é precária e isolada
das demais circunstâncias e peculiaridades dos autos,
não podendo ser levada a sacramentar a condição de
possuidores suscitada pelos embargantes.

Dessa forma, tenho que a sentença deve ser man-
tida, o que faço com arrimo no art. 131 do CPC, cujo
teor passo a transcrever:

O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados

pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença.

Custas recursais, pelos apelantes, suspensa sua exi-
gibilidade, nos termos da Lei n° 1.060/1950.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES NICOLAU MASSELLI e FRANCISCO KUPIDLOWSKI.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

ISS - Incidência - Programas de computador -
Contrato de licença - Lei Complementar nº

116/03 - Equiparação com prestação de serviço
- Voto vencido

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória. ISSQN.
Incidência sobre programas de computação. Lei
Complementar nº 116/2003. Uso decorrente exclusiva-
mente de contrato de licença. Equiparação com
prestação de serviço. Recurso a que se nega provimento.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0044..554400442244-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMCCJJ - AAsssseessssoorriiaa
HHoossppiittaallaarr ddee IInnffoorrmmááttiiccaa LLttddaa.. - AAppeellaaddoo:: MMuunniiccííppiioo ddee
BBeelloo HHoorriizzoonnttee - RReellaattoorr:: DDEESS.. RROONNEEYY OOLLIIVVEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O REVISOR.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010. - Roney
Oliveira - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Eduardo Arrieiro Elias.

DES. RONEY OLIVEIRA - Estive atento à susten-
tação oral, produzida pelo Dr. Eduardo Arrieiro Elias,
que também teve a gentileza de remeter-me, em nome
do apelante, memorial subscrito por S. Ex.ª e cossubs-
crito pelos advogados David Gonçalves de Andrade e
Silva e Déborah Crevelin Casagrande.
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Trouxe voto escrito, mas em homenagem à
excelência da sustentação oral e ao fato de ter sido agi-
tada da tribuna uma questão que não foi objeto de abor-
dagem em meu voto, peço vista dos autos.

Súmula - PEDIU VISTA O RELATOR APÓS
SUSTENTAÇÃO ORAL.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. RONEY OLIVEIRA (Presidente) - O julgamen-
to deste feito foi adiado na Sessão do dia 09.08.2010,
a meu pedido, após sustentação oral.

Registro a excelência da sustentação oral e o bem
elaborado memorial subscrito pelo mesmo advogado
que ocupou a tribuna, Dr. Eduardo Arrieiro Elias, e por
seus colegas de escritório, Dr.ª Déborah Crevelin
Casagrande e Dr. David Gonçalves de Andrade Silva.

Meu voto é o seguinte:
Trata-se de apelação cível (f. 1.349/1.358-TJ),

interposta por MCJ Assessoria Hospitalar e Informática
Ltda., em razão da sentença de f. 1.343/1.347-TJ, pro-
ferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos da
Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo
Horizonte, que, nos autos da ação ordinária movida em
face do Município de Belo Horizonte, julgou improce-
dente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da
hipótese de incidência do ISSQN pela atividade de
desenvolvimento e locação de softwares.

Irresignado, apela o autor, pleiteando a reforma da
sentença, para que seja julgado procedente o pedido ini-
cial, “para declarar a inexistência de relação jurídica
entre apelante e apelada, no tocante à obrigação de
recolhimento de ISS sobre a locação de software” (f.
1.358-TJ), sob o argumento de que o objeto dos con-
tratos celebrados é o direito de utilizar o programa de
computador mediante uma licença.

Contrarrazões às f. 1.362/1.369-TJ.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A controvérsia dos autos refere-se à incidência de

imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN)
sobre a locação do direito de uso de programas de com-
putador.

A Constituição da República, em seu art. 156,
inciso III, atribuiu aos Municípios a prerrogativa de insti-
tuir o ISSQN, desde que sobre as atividades que não se
sujeitam à incidência do ICMS, conforme regulamentado
em lei complementar.

Em assim sendo, o art. 1º da Lei Complementar
116/2003 define o fato gerador do referido tributo:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como
fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.

Com a promulgação da Lei Complementar nº
116/2003, o referido tributo passou a incidir sobre o
licenciamento ou cessão de direito de uso de programas
de computação. Ressalte-se que, conforme prevê o art.
9º da Lei 9.609/98, o uso de softwares no Brasil
somente deriva de contrato de licença, não podendo ser
tratado como circulação de mercadoria.

No caso em comento, tem-se que o objeto social
da empresa apelante consiste em

atividades relacionadas a Prestação de Serviços de
Informática, mediante a locação de software, com Análises
de Sistemas, Programação, Implantação e Manutenção de
Programa de Computador e Processamento Eletrônico de
Dados, Gerenciamento, Organização e Método na Área
Hospitalar e Serviços Assistenciais à Saúde (f. 20-TJ).

Assim, diante da análise do objeto social da
empresa, bem como dos contratos celebrados e con-
siderando que o contrato de licença resulta de uma
prestação de serviço de criação e produção do software,
induvidosa a incidência do ISSQN sobre os serviços
prestados de locação das licenças e manutenção dos
programas de computador.

Ressalte-se, por derradeiro, que inaplicável ao
caso dos autos a Súmula Vinculante nº 31 do STF, uma
vez que a atividade sobre a qual incide o ISSQN não
trata de locação de bens móveis.

Desmerece, portanto, qualquer reparo a sentença
de primeiro grau.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.

DES. CAETANO LEVI LOPES - Sr. Presidente.
Peço vista dos autos.

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR, APÓS O RELA-
TOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. RONEY OLIVEIRA (Presidente) - O julgamen-
to deste feito foi adiado na Sessão do dia 09.08.2010,
a meu pedido, após sustentação oral.

Foi novamente adiado na Sessão do dia
17.08.2010, a pedido do Revisor, após meu voto, como
Relator, negando provimento ao recurso.

Com a palavra o Des. Caetano Levi Lopes.

DES. CAETANO LEVI LOPES - Também conheço do
recurso porque presentes os pressupostos de sua admis-
sibilidade.

Ouso, entretanto, discordar do Relator, o eminente
Desembargador Roney Oliveira.

A apelante aforou ação declaratória contra o
apelado por entender que a cessão do direito de uso de
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programas de computador não constitui prestação de
serviços, pelo que seria inválido o lançamento do impos-
to sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - sobre
a referida atividade. Pela r. sentença de f. 1.343/1.347,
a pretensão foi rejeitada.

Cumpre verificar se a atividade desenvolvida pela
recorrente é prestação de serviços sujeita ao ISS.

O Código Civil de 2002 disciplinou, isoladamente,
o contrato de locação de bens (arts. 565 a 578) e o de
prestação de serviços (arts. 593 a 609). No art. 594,
expressamente, dispôs que “[...] toda espécie de serviço
ou trabalho, material ou imaterial, pode ser contratada
mediante retribuição [...]”. A licença para uso de pro-
grama de computador está prevista no art. 9º da Lei nº
9.609, de 1998: “O uso de programa de computador
no País será objeto de contrato de licença”.

A lei especial não esclareceu se o referido contrato
tem natureza de locação ou de prestação de serviços.
Daí a importância de verificação dos conceitos dos der-
radeiros negócios jurídicos.

Segundo Caio Mário da Silva Pereira, nas
Instituições de direito civil, 11. ed. atualizada por Regis
Fichtner, Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3, p. 272:

Acentuando a limitação às coisas, podemos definir: locação
é contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder tempo-
rariamente o uso e gozo de uma coisa não fungível, medi-
ante certa remuneração.

O mesmo autor, na obra citada, v. 3, p. 378,
esclarece as limitações e o conceito do contrato de
prestação de serviços:

Deixando de lado o contrato de trabalho, individual ou cole-
tivo, enquanto regulado pela legislação própria e objeto do
Direito do Trabalho, bem como o regime jurídico do servidor
público, como assunto do Direito Administrativo, afora trata-
mos do contrato civil de prestação de serviços, que podemos
conceituar como aquele em que uma das partes se obriga
para com a outra a fornecer-lhe a prestação de sua ativi-
dade, mediante remuneração.

Ora, os conceitos expostos patenteiam que o con-
trato de licença para cessão de uso de programa de
computador não é prestação de serviços. Apesar do
nomen iuris atribuído pela lei especial, na verdade cuida-
se de contrato de locação de bem móvel imaterial.
Portanto, não está sujeito à tributação pelo ISS nos ter-
mos da Súmula Vinculante nº 31: “É inconstitucional a
incidência do imposto sobre serviços de qualquer
natureza - ISS sobre operações de locação de bens
móveis”.

Observo que a apelante, além da locação de pro-
gramas de computador, presta os serviços discriminados
na cláusula segunda de seu contrato social (alteração
contratual de f. 20/25). Mas o questionamento foi
somente quanto à referida locação. E tem ela razão em
seu inconformismo.

Com esses fundamentos e reiterando meu pedido
de vênia, dou provimento à apelação, julgo procedente
a pretensão inicial e declaro que não há incidência do
imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre os
contratos de licença de programa de computador cele-
brados entre a apelante e terceiros. Autorizo a compen-
sação de valores pagos com os devidos no futuro,
respeitada a prescrição quinquenal. Ficam invertidos os
ônus da sucumbência. O apelado é imune ex vi legis ao
pagamento de custas finais, mas deverá reembolsar as
que foram antecipadas pela apelante.

Sem custas finais.

DES. AFRÂNIO VILELA - Sr. Presidente.
Peço vista.

Súmula - PEDIU VISTA O VOGAL, APÓS O RELA-
TOR NEGAR PROVIMENTO E O REVISOR DAR PROVI-
MENTO.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Assistiu ao julgamento, pela apelante, a Dr.ª
Déborah Crevelin Casagrande.

DES. RONEY OLIVEIRA (Presidente) - O julgamen-
to deste feito foi adiado na Sessão do dia 09.08.2010,
a meu pedido, após sustentação oral.

Foi novamente adiado na Sessão do dia
17.08.2010, a pedido do Revisor, após meu voto, como
Relator, negando provimento ao recurso.

Novamente, foi adiado na Sessão do dia
24.08.2010, a pedido do Vogal, após votar o Revisor
dando provimento ao recurso.

Com a palavra o Des. Afrânio Vilela.

DES. AFRÂNIO VILELA - Sr. Presidente.
Recebi os memoriais encaminhados pelo Dr.

Eduardo Arrieiro Elias e pela Dr.ª Déborah Crevelin
Casagrande, aos quais dei a devida atenção.

Pedi vista para melhor análise da questão e, ao
final, concluí que a atividade profissional prestada pela
apelante está sujeita à tributação pelo ISSQN.

A despeito de alegar que presta serviços que se
resumem ao aluguel de softwares e, portanto, excluídos
da incidência do mencionado tributo, o que se percebe
é que, mesmo nos contratos cujo objeto é discriminado,
unicamente, como locação, há a prestação de serviços
de manutenção e atualização do programa locado,
custeado através de prestação mensal, fato apurado,
também, pela il. expert, à f. 152, configurando ver-
dadeira prestação de serviço.

Diante do exposto, estou a acompanhar o em.
Relator para negar provimento ao recurso.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECUR-
SO, VENCIDO O REVISOR.

. . .
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Reintegração de posse - Arrendamento mercantil
- Possuidor indireto - Legitimidade ativa - VRG -
Cobrança antecipada - Leasing - Não descarac-
terização - Notificação pessoal - Comprovação -

Ausência - Extinção do processo

Ementa: Reintegração de posse. Arrendamento mercan-
til. Possuidor indireto. Legitimidade para ações pos-
sessórias. Cobrança antecipada de VRG. Não descarac-
terização do contrato. Notificação pessoal. Ausência de
comprovação. Extinção do processo.

- Para uma pessoa ser considerada possuidora de deter-
minado bem, não é necessário que esteja no poder físi-
co sobre a coisa, mas que tão somente guarde com esta
uma relação jurídica. Assim, pode o possuidor indireto se
utilizar das medidas processuais de natureza possessória
existentes no ordenamento jurídico para defesa de sua
posse.

- A antecipação do VRG não implica descaracterização
do contrato de leasing, transmudando-o para contrato
de compra e venda a prestação, porque a opção de
compra somente ocorrerá findo o prazo contratual.

- Considerando ausente a prova da entrega da notifi-
cação extrajudicial pessoalmente ao réu, não há que se
falar em comprovação da constituição em mora e, con-
sequentemente, não resta caracterizado o esbulho, visto
que a notificação deve ser feita pessoalmente ao devedor.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..554488333366-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: BBaannccoo
IIttaauulleeaassiinngg SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: DDaanniieell BBrruunnoo NNeerryy ddaa SSiillvvaa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AANNTTÔÔNNIIOO BBIISSPPOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador José Affonso da Costa
Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. - Antônio
Bispo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO BISPO - Banco Itauleasing S.A.
apelou contra a decisão de f. 26/34, visto que indeferiu
a inicial da ação de reintegração de posse aforada em
face de Daniel Bruno Nery da Silva.

Na citada decisão, o Juiz monocrático entendeu
que não foi comprovada a entrega da notificação extra-

judicial no endereço do requerido, nem a lavratura de
protesto cambial, de forma a comprovar a mora satisfa-
toriamente.

Para o banco, o pedido formulado na ação é regu-
lamentado pelo art. 3º do Decreto-Lei 911/96; enviou
carta registrada para o endereço informado pelo próprio
apelado no contrato, decorrendo a mora do simples
inadimplemento, fatos que bastam para ensejar a refor-
ma do decisum como requerida.

Sem contrarrazões.
Conheço do recurso, porque próprio e tempestivo.
Examinando os autos, observo que o MM. Juiz da

causa extinguiu a inicial por entender que o banco é
carecedor da ação de reintegração de posse e inepta a
inicial, dada a impossibilidade jurídica do pedido.

Com efeito, entendo que a decisão monocrática
merece ser confirmada, não só em virtude da impresta-
bilidade do documento de f. 12 para o fim de compro-
var a mora, visto que não há, nos autos, qualquer prova
de que a referida missiva tenha sido entregue no
endereço constante do contrato e recebida pelo próprio
devedor, mas também por entender totalmente
descabido o pedido reintegratório no caso de contrato
de arrendamento mercantil, pelas razões que passo a
explicar.

Do não cabimento da reintegração.
O negócio de arrendamento mercantil, a teor do

parágrafo único do art. 1º da Lei 6.099/74, com
redação dada pela Lei 7.132/83, que dispõe sobre o
tratamento tributário das operações de arrendamento
mercantil e dá outras providências, sendo aceita como
norma reguladora da espécie, é definido em seu pará-
grafo único na forma que segue:

Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta
Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na
qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na
qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arren-
damento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo
especificações da arrendatária e para uso próprio desta.

Surge daí um direito possessório, destaque-se, de
berço obrigacional, que concede ao arrendatário, deve-
dor da instituição financeira, o poder de usar e gozar do
bem objeto do contrato, ficando ele, portanto, com a
posse direta sobre o mesmo, enquanto a arrendadora,
credora do valor utilizado para aquisição, permanece
com a posse indireta daquilo que foi por ela adquirido.

Trata-se de questão pacífica, como se vê:

[...] o arrendamento mercantil é negócio jurídico em que o
proprietário do bem móvel ou imóvel cede a outrem, chama-
do arrendatário, o uso e posse direta do objeto da avença
por prazo determinado (AC 1.0702.06.306946-3/00 - Rel.
Des. Caetano Levi Lopes - j. em 18.08.09).
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E mais:

[...] apenas o uso e gozo do bem arrendado são transferidos
ao arrendatário, mediante o pagamento de contraprestação
periódica ao arrendador, o qual permanece com a pro-
priedade e a posse indireta sobre a coisa (AC
1.0024.08.957634-2/002 - Rel. Des. Elpídio Donizetti - j.
em 15.12.09).

Em razão, justamente, da condição das partes
nesse contrato de arrendamento mercantil, qual seja a
arrendadora como possuidora indireta e o arrendatário
como possuidor direto, condição esta havida, repita-se,
não em razão de um direito real, mas de uma relação
jurídica de ordem obrigacional, é que surge o entendi-
mento no sentido de não serem cabíveis as ações pos-
sessórias, e sim as ações petitórias, como se extrai da
doutrina:

[...] a melhor doutrina é no sentido de descaber ao possuidor
indireto ação possessória contra o direto. A proteção que a
lei oferece é com respeito a terceiros [...] (PONTES, Tito Lívio.
Da posse. 2. ed., p. 60).

[...] o chamado possuidor indireto utiliza, em nome próprio,
as ações possessórias, tão somente como substituto do
chamado possuidor direto, na verdade único possuidor [...]
e que [...] exatamente por exercer em nome próprio um
poder alheio, o chamado possuidor indireto, como substitu-
to, não pode exercê-lo contra o próprio substituído, ou seja,
contra o chamado possuidor direto, pois um poder não pode
ser exercido contra o seu próprio sujeito ativo (CAVALCAN-
TI, José Paulo. A falsa posse indireta, p. 36 e 48).

E finalmente,

[...] a posse indireta não poderá ser isoladamente objeto de
agressão possessória (BAPTISTA, Olvídio A. Procedimentos
especiais, p. 238).

Ainda em virtude da natureza da relação que dá
origem à posse aqui discutida, um direito obrigacional, e
não real, vale destacar um outro aspecto, atinente a
princípio elementar de direito, qual seja a noção de que,
uma vez celebrado um contrato bilateral, oneroso e
comutativo, atendidos todos os requisitos necessários a
sua constituição regular, pode este vir a ser desconstituí-
do durante o seu curso por inadimplemento ou inexe-
cução por uma das partes.

Ora, neste caso, fará jus o prejudicado, além de
haver a coisa, de exigir as sanções previstas na lei ou no
contrato, resguardados os limites impostos pelo CDC e a
boa-fé contratual, tendo ele direito, também, à inter-
venção judicial e, por esta, à ampla defesa, o que exclui
a absurda hipótese de retomada do bem sem direito de
discutir o contrato em caso de desacordo.

À parte da específica discussão quanto à injustiça
da concessão da ordem reintegratória in limine, e diante
de incontroversa situação de inadimplemento do arren-

dador, ainda assim se afigura descabida a opção pela
ação de reintegração de posse no caso de contrato de
arrendamento mercantil.

É que, como proprietária do bem objeto do pedido
de retomada, direito este fundado no jus possidendi
(direito possessório oriundo de situação jurídica), a insti-
tuição financeira somente teria contra o arrendatário, ti-
tular do jus possessioni (direito possessório de origem
fática independente da preexistência de uma relação),
direito de ação de imissão de posse.

[...] A fungibilidade das demandas possessórias não se
estende à ação de imissão de posse. O direito à imissão, que
se funda no ius possidendi, deve ser buscado no juízo
petitório, não se incluindo, portanto, entre as possessórias,
que se fundam no ius possessionis. Confusão entre o juízo
possessório e o petitório [...] (AI nº 191.004.704 - TARS -
Rel. Juiz Tael João Selistre - j. em 04.04.91).

Daí a inequívoca conclusão de que a pessoa jurídi-
ca, apesar de ser a arrendadora, não possui direito à
ação de reintegração de posse.

Além do mais, mesmo diante de cláusula reso-
lutória expressa, nada existe a autorizar a comparação
do contrato de arrendamento mercantil ao de alienação
fiduciária em garantia, o qual possui lei específica pre-
vendo a expropriação sumária.

Certa, também, a inexistência de lei que determine
a perda da posse do bem, liminarmente, no caso do
arrendamento mercantil, não havendo previsão nesse
sentido nas já citadas Leis 6.099/74 e 7.132/83, tam-
pouco no capítulo destinado a regular a perda da posse,
arts. 1.223 e 1.224 do Código Civil, não bastando, para
tanto, os regulamentos expedidos por órgãos do Poder
Executivo, dada a absoluta incompetência legislativa dos
mesmos.

Nem se diga que a retomada do veículo estaria
autorizada pela previsão contida na cláusula denomina-
da “vencimento antecipado do contrato”, a incidir quan-
do do inadimplemento do contratante, pois nesta
hipótese o que estaria ocorrendo seria a rescisão do con-
trato de arrendamento mercantil e, com a entrega do
bem para a arrendante, restaria inviabilizado o exercício
da opção de compra pelo arrendatário.

Verificada essa hipótese, obrigatória seria então a
concomitante restituição dos valores pagos antecipada-
mente a título de valor residual garantido, sob pena do
enriquecimento ilícito da pessoa jurídica, abrindo-se,
nesse ponto, inclusive, extensa discussão sobre a incidên-
cia da disposição do parágrafo único do art. 11 da Lei
6.099/74, cuja vigência permanece intocada até os dias
de hoje, apesar da edição da Súmula 283 do STJ, de
inócuos efeitos, porquanto despida de força cogente e
não vinculante.

Assim é que, em arrendamento mercantil, qualquer
que seja a justificativa, não tem respaldo jurídico a
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retomada do bem pela pessoa jurídica credora sob o
título de reintegração de posse, até porque a relação
jurídica da qual se originaria o pedido, como já anota-
do, submete-se à disciplina do Direito das Obrigações,
que não alberga a ação aqui considerada, a qual nega
ao réu discutir matéria relacionada a composição de
danos diante do desapossamento do bem.

Nesse contexto, estou levantando preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido de reintegração de
posse, visto que, pela prova produzida, a posse indireta
da requerente não lhe faculta tal pedido, relativamente
ao bem móvel objeto da presente ação.

Assim, correta a extinção do feito em relação à
reintegração nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC.

Prosseguindo a análise do processado, observo
que, no contrato de f. 11, foi pactuada a cobrança do
VRG, item 3.8, em parcelas mensais, portanto diluídas
no curso do contrato, antecipando-se, assim, a opção de
compra legalmente facultada ao arrendatário para ser
exercida ao final do contrato, fato que, para mim, impli-
ca a descaracterização do contrato de arrendamento
mercantil para compra e venda à prestação, como
segue.

Da descaracterização do contrato.
Como já anotado, o contrato de arrendamento

mercantil é regulado no Brasil pela Lei 6.099/74, a qual,
apesar de destinar-se a estabelecer o tratamento tribu-
tário respectivo, traz em seu bojo algumas cláusulas obri-
gatórias do contrato, galgando, assim, a condição de
norma reguladora da espécie como segue:

Apesar de a Lei 6.099/74 ter tido por finalidade precípua
apenas conferir um tratamento tributário às operações rela-
tivas ao contrato de leasing, após o seu advento, não se
pode mais considerar o arrendamento mercantil um contra-
to misto, espécie dos contratos atípicos, porque, ainda que
formado de substâncias de outros contratos, o mesmo já se
tornou um contrato típico. Além disso, a lei citada, além de
definir o leasing, prevê também as partes componentes do
contrato, seu objeto jurídico, as opções de compra do bem
e de renovação do contrato. Como exemplos legais podem
ser mencionados os arts. 10, 11, § 10, 5º, alínea e, 1º e seu
parágrafo único da Lei 6.099/74 como fundamentos legais
para considerar o leasing como sendo um contrato típico por
estar regulado em lei e também por já ter se encontrado a
sua identidade (DELGADO, José Augusto. Leasing - doutrina
e jurisprudência, p. 54 e seguintes).

O parágrafo único do art. 1º da citada norma
legal, com redação dada pela Lei 7.132/83, define as
características do contrato de arrendamento mercantil,
vindo o art. 5º estabelecer regras acerca de sua forma e
conteúdo, como segue:

Os contratos de arrendamento mercantil conterão as
seguintes disposições: a) prazo do contrato, b) valor de cada
contraprestação, c) opção de compra e venda ou renovação
de contrato, como faculdade do arrendatário, d) preço para
opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula [...].

Desses dispositivos legais surgem as justificativas
para se considerar como descaracterizado o contrato de
arrendamento mercantil diante da cobrança do VRG de
forma diluída e antecipada, como se verá.

É que o parágrafo único do art. 11 da Lei
6.099/74, que não sofreu qualquer alteração pela Lei
7.132/83, editada com vistas a dar-lhe nova redação
assim dispõe:

Art. 11 [...]
§ 1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em
desacordo com as disposições desta Lei, será considerada
operação de compra e venda a prestação.

Do cotejo das prescrições legais, verifica-se que
não foi prevista, em nenhum momento, a possibilidade
de o arrendatário exercer a opção de compra e venda
antecipadamente por qualquer meio ou forma, sendo a
opção de compra do bem, como faculdade, uma das
características formais e necessárias do contrato de
arrendamento mercantil, condição esta que, com toda a
certeza, se perde quando efetuado o pagamento do
VRG, mensalmente, ao longo do contrato, uma vez que,
desde o primeiro mês, já estará o arrendatário pagando
uma importância pelo direito de uso do bem, junto com
outra parcela referente à própria aquisição deste.

Até 27.08.03, data em que foi cancelada a Súmula
263, o STJ seguiu essa lúcida orientação, a qual cedeu
lugar a um posicionamento totalmente contrário, esposa-
do na Súmula 293.

Esse novo entendimento surgiu a partir de interpre-
tação jurídica de grande criatividade e questionável
constitucionalidade, porque sustentada, em síntese, no
raciocínio que, considerando-se a Lei 6.099/74 como
diploma regulador exclusivamente do tratamento fiscal
conferido ao arrendamento mercantil, entendia que a
operação feita em desacordo com as disposições da
referida lei, apta a desqualificar o contrato, somente pro-
duziria efeito no âmbito tributário, não atingindo o negó-
cio realizado entre a instituição financeira e o particular,
dado se tratar de relações jurídicas distintas, não inter-
ferindo a questão tributária no negócio inter partes,
porquanto limitado tal efeito à relação Estado/arren-
datária.

Aqui, cabe abrir um parêntese para considerar, sem
esquecer que o contrato de arrendamento mercantil
encarta relação de consumo, que a Constituição Federal
de 1988 guindou à condição de garantia fundamental a
defesa do consumidor (art. 5º, XXXII), tornando oportu-
nas as palavras de José Afonso da Silva, que, ao discor-
rer sobre os direitos fundamentais, in Curso de direito
constitucional positivo, 26. ed., p.178, dá a seguinte
explicação:

[...] no qualitativo fundamentais acha-se a indicação [...] fun-
damentais do homem no sentido de que a todos, por igual,
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devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas
concreta e materialmente efetivados.

Nesse quadro, não se pode conceber um trata-
mento desigual para relações originadas em um mesmo
negócio jurídico, e mais, regidas por uma mesma norma
legal.

Não se pode entender que a desqualificação possa
se realizar quando diante de interesse fiscal, e não quan-
do em face do interesse do consumidor.

Não se pode assimilar que a lei que disciplina for-
malmente o contrato de arrendamento mercantil e o
informa para fins tributários possa ter um mesmo artigo
aplicado, por força de simples exercício interpretativo, de
modo tal que seus efeitos somente favoreçam o Poder
Público, em detrimento do consumidor, cuja proteção
deveria aquele tutelar.

Bom lembrar, ainda, que o CDC determina que a
lei seja interpretada de forma mais favorável ao consu-
midor. Ora, mesmo se considerado que a lei de que aqui
se trata tenha exclusiva destinação fiscal, em sendo ela
mais benéfica, deveria a interpretação conferida a bem
do Poder Público ser estendida também ao consumidor.

Nesse norte, a referida norma mereceria interpre-
tação sistemática e harmônica com o ordenamento
jurídico, hábil em autorizar a arguição da aludida
descaracterização a quem quer que entendesse no direi-
to de pleiteá-la, sempre que, no contrato de arrenda-
mento mercantil, restasse fixado o fracionamento do
VRG a ser pago pelo arrendatário na forma de
prestações periódicas mensais.

Não há que se restringir a aplicação das dis-
posições da Lei 6.099/74, sob qualquer argumento, até
porque, quando quis, cumpriu o legislador de expressa-
mente fazê-lo, como, por exemplo, no art. 2º, em que
consignou:

Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de
bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou indireta-
mente coligadas ou interdependentes, assim como o con-
tratado com o próprio fabricante.

Assim, é indiscutível que a Lei 6.099/74 discrimina
o tratamento tributário para as arrendadoras e, também,
veicula norma de natureza civil com previsão de cláusu-
las contratuais obrigatórias, estipulando cominação pelo
descumprimento dos fins da lei, hábil a operar efeito
tanto nas relações havidas entre o Estado e as institu-
ições financeiras, como entre estas e os particulares.

Com esses fundamentos, nego provimento ao
recurso e confirmo a decisão combatida, mantendo a
extinção do feito na forma do art. 267, I e VI, c/c o art.
295, I, parágrafo único, III, ambos do CPC.

Custas, pelo apelante.

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - Aduz
o ilustre Relator que o apelante não possui direito à ação

de reintegração de posse, já que é possuidor indireto do
bem.

Todavia, no meu entendimento, ainda que seja o
recorrente apenas detentor da posse indireta do bem, em
decorrência do contrato de arrendamento mercantil, tem
legitimidade para a propositura de ações possessórias,
conforme restará esclarecido.

O art. 1.196 do CC/02 define os requisitos para
que seja atribuída a alguém a qualidade de possuidor:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes ine-
rentes à propriedade.

Percebe-se, portanto, que, para uma pessoa ser
considerada possuidora de determinado bem, não é
necessário que esteja no poder físico sobre a coisa, mas
que tão somente guarde com esta uma relação jurídica.

Nesse sentido, confira as lições do tradicional
civilista Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direi-
to civil - Direitos Reais. 18. ed. revista e atualizada de
acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro:
Editora Forense, v. 4, 2004):

Com o Código Civil de 1916, hoje revogado, a doutrina
objetiva entrou em nossa sistemática, com a relegação da
subjetiva dominante entre os civilistas anteriores, bem como
da concepção dos glosadores, presente no também revoga-
do art. 200 do Código Comercial de 1850. O Código Civil
de 2002, que em certa medida promoveu a unificação le-
gislativa dos Direitos Civil e Comercial, manteve-se fiel à
doutrina objetivista.
A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a
intenção de ser dono, e nem reclama o poder físico sobre a
coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em
vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da con-
duta de quem procede como normalmente age o dono. É a
visibilidade do domínio (Código Civil, art. 1.196).

Ou seja, o fato de o apelante não deter fisicamente
o bem, não lhe retira a qualidade de possuidor, poden-
do o banco se utilizar das medidas processuais de
natureza possessória existentes no ordenamento jurídico
para defesa de sua posse.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

Agravo de instrumento. Ação possessória. Espólio.
Legitimidade ativa. Liminar. Ausência dos requisitos.
Indeferimento. A posse passível de proteção possessória
pode ser tanto a posse direta quanto a posse indireta.
Aquele, portanto, que detém apenas a posse indireta de um
determinado bem pode exigir que lhe seja conferida a pro-
teção possessória, pois pratica atos de disposição da coisa.
Em sendo o espólio passível de deter a posse indireta sobre
bens móveis ou imóveis, naturalmente que é possível que ele
possa proteger a sua posse através das ações possessórias,
sendo, dessa forma, patente a sua legitimidade ativa.
Ausentes os requisitos previstos no art. 927 do Código de
Processo Civil, deve ser indeferida a liminar postulada na
ação de reintegração de posse. V.v. O Espólio é parte ilegíti-
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ma para figurar no pólo ativo de ações possessórias
(Número do processo: 1.0024.05.802023-1/001 - Relator:
Des. Maurílio Gabriel - pub. em 23.04.2008).

O Relator entende, ainda, que a cobrança anteci-
pada do Valor Residual Garantido (VRG) descaracteriza
o contrato de arrendamento mercantil para um contrato
de compra e venda financiada.

Entendo que a antecipação do VRG não implica
descaracterização do contrato de leasing, transmudan-
do-o para contrato de compra e venda a prestação,
porque a opção de compra somente ocorrerá findo o
prazo contratual.

Nesse sentido, foi o julgamento da Apelação Cível
nº 429.851-7 de minha relatoria:

O Valor Residual Garantido - VRG - que é o valor mínimo a
ser recebido pela arrendadora, na venda do bem arrendado,
pode ser pago mensalmente, sem que descaracterize o
arrendamento mercantil, e ao final do contrato, caso haja
opção pela aquisição, o adquirente só terá direito à dife-
rença do que pagou a maior - considerando o VRG previsto
e o valor total das parcelas pagas.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, mudando
seu entendimento, revogou a Súmula 263 editando a de
nº 293 com o seguinte enunciado: “A cobrança do Valor
Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato
de arrendamento mercantil”.

Por outro lado a Resolução nº 2.309, de 28 de
agosto de 1996, do Banco Central do Brasil, que disci-
plinou e consolidou as normas relativas às operações de
arrendamento mercantil em seu art. 7º, inciso III, letra a,
prevê a possibilidade de pagamento antecipado do VRG
em qualquer momento:

A previsão de a arrendatária pagar o valor residual garanti-
do em qualquer momento durante a vigência do contrato,
não caracterizando o pagamento do Valor Residual
Garantido o exercício da opção de compra.

Assim, inexiste a transmudação do contrato de
arrendamento mercantil para contrato de compra e
venda a prestação, quando previsto no contrato o paga-
mento antecipado do Valor Residual Garantido ou
mesmo diluído nas prestações.

Mérito.
No caso dos autos, contudo, ainda que tenha o

banco apelante legitimidade para se valer das ações
possessórias, não merece reforma a decisão de primeira
instância que extinguiu o processo sem resolução do
mérito.

Como é cediço, para que seja concedida a reinte-
gração de posse, de acordo com o art. 927 do CPC,
cabe 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.

Portanto, resta claro que, para a ação de reinte-
gração de posse, se exige a presença dos requisitos elen-
cados no artigo acima transcrito, quais sejam: posse do
autor, prática do esbulho e perda da posse.

E a comprovação do esbulho praticado pelo réu,
um dos requisitos essenciais, se dá pela notificação pre-
monitória, realizada mediante envio de correspondência
com aviso de recebimento, como forma de caracterizar a
mora do devedor.

Sobre o tema, já se manifestou o ilustre Ministro
Ruy Rosado de Aguiar:

[...] Para propor a ação de reintegração de posse, há de exis-
tir o pressuposto da mora da arrendatária, pois ela é a causa
do esbulho. Havendo a mora, há, consequentemente, a pos-
sibilidade de purgá-la. [...] Por isso, tenho que, no leasing, a
arrendatária tem o direito de ser previamente notificada para
exercer o direito de purgar a mora [...]. Se não for assim, a
arrendatária ficará submetida a graves conseqüências pela
simples demora, sem que se lhe oportunize demonstrar a
inexistência da mora ou o oferecimento da prestação devida.
Tratando-se de contrato de adesão celebrado na vigência do
Código do Consumidor, devem ser desconsideradas as
cláusulas que submeterem o aderente a um regime contra-
tual que não se coaduna com os princípios do Código Civil
quanto à extinção do contrato, caracterização da mora e
possibilidade de purgá-la (REsp. 139.305/RS).

Vê-se dos autos que o apelante provou sua posse
indireta através do contrato de f. 11. Entretanto, não
restou comprovada a ocorrência do esbulho, tendo em
vista que o documento de f. 12 que o recorrente juntou
aos autos como comprovação da mora do recorrido,
não evidencia o recebimento pessoal pelo devedor.

Tal documento traduz notificação extrajudicial não
expedida por Cartório de Títulos e Documentos, mas
produzida pelo escritório de advocacia que assiste ao
apelante, não sendo possível auferir-se que foi enviada
ao endereço constante no contrato firmado entre as
partes, nem que foi recebida pelo recorrido ou por qual-
quer outra pessoa, restando clara a ausência de com-
provação de que o devedor foi devidamente notificado.

Dessa forma, diante da ausência de prova da
entrega da notificação extrajudicial pessoalmente ao
apelado, entendo que não ficou comprovada a consti-
tuição em mora do devedor e, consequentemente, não
restou caracterizado o esbulho, razão pela qual se man-
tém a decisão que extinguiu o processo sem resolução
do mérito, em face da ausência de comprovação regular
da mora.

Sobre a matéria já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento, em 19.12.02, do
REsp 187.444-DF, Relator Ministro Barros Monteiro:
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Prova. Constituição. Mora. Ciência inequívoca. Devedor.
Para que seja caracterizada a constituição em mora, é
necessário que exista prova nos autos de que o devedor
tenha recebido a notificação, não bastando, apenas, a sim-
ples postagem da correspondência. Precedentes citados do
STF: RE 93.299/PR, STJ; REsp 158.035/DF e REsp
100.688/DF.

No mesmo sentido, já se manifestou este eg.
Tribunal no Acórdão de nº 2.0000.00.400287-5/000,
Relator Des. Valdez Leite Machado:

Ementa: Reintegração de posse. Leasing. Cobrança anteci-
pada de VRG. Descaracterização do contrato. Notificação
pessoal. Imprestabilidade. Extinção do processo. [...] Erigida
que foi a notificação pessoal em um pressuposto processual,
a sua irregularidade leva à extinção do processo.

Com tais considerações, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão proferida em primeira
instância.

Custas, pelo apelante.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Preliminares.
De acordo com o eminente Revisor.
Mérito.
Vê-se, pelo contrato anexado às f. 11/11v.-TJ, que

o Banco Itauleasing S.A. firmou com Daniel Bruno Nery
da Silva contrato de arrendamento mercantil, tendo
como objeto o veículo ali discriminado, ficando estipula-
do que este pagaria àquele quarenta e oito parcelas
mensais a partir de 10 de novembro de 2007.

Alega o ora apelante, na inicial, que o arrendatário
teria se tornado inadimplente a partir de 10 de janeiro de
2009 e sustenta ter constituído o devedor em mora por
meio de notificação extrajudicial.

Ressalto, inicialmente, que a notificação extrajudi-
cial acostada à f. 12 não foi remetida por qualquer
cartório, mas pelo escritório de advocacia que represen-
ta o apelante.

Observa-se, entretanto, que não há como compro-
var que a correspondência recebida no endereço apon-
tado pelo apelante contivesse exatamente a carta notifi-
catória.

Esta dúvida não ocorre em caso de notificação
enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos em face
da fé pública do Oficial, que certifica sobre o conteúdo
da correspondência.

Consequentemente, por não restar demonstrada a
mora do devedor, deve-se extinguir o processo, sem res-
olução do mérito, porquanto, nos termos do enunciado
da Súmula nº 369 do Superior Tribunal de Justiça, “no
contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que
haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notifi-
cação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”.

Com tais considerações, também nego provimento
ao recurso.

Custas recursais, pelo apelante.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Locação - Cobrança - Aluguel - Purga da mora -
Custas processuais - Honorários advocatícios -

Inclusão - Justiça gratuita - Irrelevância

Ementa: Ação de cobrança de aluguéis. Purga da mora.
Necessidade de inclusão das custas processuais e verba
honorária. Locatário beneficiário da justiça gratuita.
Irrelevância.

- Na ação de despejo por falta de pagamento,
exercendo a escusa potestativa da mora, o locatário
estará obrigado ao pagamento dos honorários do advo-
gado constituído pelo locador e das custas processuais
que antecipou, mesmo sendo ele beneficiário da
assistência judiciária, nos termos do art. 62, II, d, da Lei
nº 8.245/91.

- Efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a
oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário
poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez)
dias.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770022..0099..557722880088-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: AAnnddrreeaa
AAllbbuuqquueerrqquuee MMoorreeiirraa - AAppeellaaddaa:: SSiirrlleeyy AAuugguussttaa ddee
AAqquuiilleess - RReellaattoorr:: DDEESS.. LLUUCCAASS PPEERREEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da
Cunha, 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
AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2010. - Lucas
Pereira - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. LUCAS PEREIRA - Trata-se de “ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança” ajuizada
por Andrea Albuquerque Moreira, em face de Sirley
Augusta de Aquiles.

Alegou a autora haver locado à ré, em
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13.09.2008, o imóvel residencial de sua propriedade,
situado na Rua Alfredo Júlio, nº 902, Bairro Martins, pelo
valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Disse que a locatária não vinha cumprindo as obri-
gações pactuadas, ensejando a interposição da presente
ação. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos,
para declarar rescindido o contrato de locação, bem
como decretar o despejo da requerida, com a conde-
nação da mesma ao pagamento dos aluguéis e encar-
gos atrasados.

Devidamente citada, a requerida apresentou con-
testação (f. 22/25), informando que purgou a mora
mediante o depósito da integralidade do valor cobrado,
pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Às f. 39/40, o ilustre Juiz monocrático, ante a pur-
gação da mora havida, julgou improcedente o pedido.
Em virtude do princípio da causalidade, condenou a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor do débito, suspendendo a exigibilidade de tais ver-
bas nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Inconformada, a autora interpôs apelação (f.
42/45), sustentando que o depósito efetuado, para fins
de purga da mora, foi insuficiente, na medida em que a
requerida deveria arcar com o pagamento das custas
processuais prévias e honorários advocatícios de seus
patronos. Ressaltou não haver que se falar, na hipótese,
em isenção decorrente da concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

Em contrarrazões de f. 47/56, a apelada bateu-se
pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.

A meu ver, razão assiste à apelante.
A Lei 8.245/91, em seu art. 62, estabelece que:

Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de
aluguel e acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:
I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado
com o de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação,
devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discrimina-
do do valor do débito;
II - o locatário poderá evitar a rescisão da locação requeren-
do, no prazo da contestação, autorização para pagamento
do débito atualizado, independentemente de cálculo e medi-
ante depósito judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até sua
efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e honorários de advogado do locador, fixados
em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato
não constar disposição diversa; [...].

Com efeito, consoante legislação supra, para que
haja a purgação da mora, o devedor deve depositar o

valor do débito, acrescido das custas processuais e
honorários advocatícios, que, na falta de convenção,
devem equivaler a 10% do montante devido.

E tais encargos serão devidos mesmo que a parte
requerida seja beneficiária da assistência judiciária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

Locação. Despejo por falta de pagamento. Purga da mora.
Custas e verba honorária. Beneficiário da assistência judi-
ciária.
1. Na ação de despejo por falta de pagamento, exercendo
a escusa potestativa da mora, o locatário estará obrigado ao
pagamento ao locador dos honorários do advogado por ele
constituído e das custas processuais que antecipou, mesmo
sendo ele beneficiário da assistência judiciária, por se tratar
de ressarcimento legal-contratual, de natureza civil, dos pre-
juízos resultantes da inexecução da obrigação (inteligência
do art. 62, inciso II, alínea d, da Lei 8.245/91).
2. Recurso conhecido, mas improvido (REsp 143.797/RJ -
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido - Sexta Turma - julgado em
26.09.2000 - DJ de 12.02.2001, p. 146).

Sobre a matéria, permito-me transcrever o entendi-
mento esposado pelo Des. Duarte de Paula no julga-
mento do Processo nº 1.0702.06.311755-1/001:

Logo, a isenção diz respeito aos honorários do advogado
que, por designação judicial, tenha assistido o beneficiário e
às custas que pelo réu seriam devidas ao Estado, mas não
aos honorários devidos ao patrono da parte contrária, visto
que, para a purga da mora, dado o caráter indenizatório da
cominação da verba, deve ser oferecida ao credor a
prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes até
o dia da elisão da mora, conforme preceitua o art. 959, I,
Código Civil, que aqui se referem às custas processuais e
honorários advocatícios.
Importante ressaltar que não há como confundir a conde-
nação referente à verba da sucumbência com a verba exigi-
da quando da purgação da mora. Assim, não entendo pos-
sível estender o benefício retroativamente para fins de
alcançar os valores gastos com o ajuizamento da ação de
despejo pelo locador, que lhe devem ser restituídos, pelo que
deve ser completado o depósito efetuado para purgar a
mora pelo locatário, ora agravado, para que venha a evitar
a rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 62, II,
da Lei 8.245/90.
Caso inoportunamente não o faça, o fato de deixar de
depositar as custas antecipadas pelo autor é motivo sufi-
ciente para ter decretado o seu despejo, mesmo diante do
deferimento da assistência judiciária gratuita.
Nesses termos, nos ensina Sylvio Capanema de Souza:
‘Ressalte-se, finalmente, que, mesmo sendo beneficiário da
gratuidade dos serviços judiciários, o locatário arcará, quan-
do da purgação da mora, com as custas despendidas pelo
autor e os honorários de seu advogado’ (Da ação de despe-
jo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 365).
Ressalte-se, finalmente, que, mesmo sendo beneficiário da
gratuidade de justiça, o locatário deverá arcar, quando da
purgação da mora, com as custas despendidas pelo autor e
os honorários do seu advogado, visto que, se deixa de pagar
os aluguéis devidos, obrigando a que o credor contrate
advogado e recorra à Justiça para haver o seu crédito, não
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pode furtar-se a recompor o desfalque patrimonial represen-
tado por essas despesas.
Esclareço ainda, por oportuno, que o benefício da gratui-
dade de justiça não retroage e que o beneficiário da
assistência judiciária gratuita ficará isento do pagamento das
custas e despesas posteriores ao deferimento do seu pleito,
mas por elas responde se vencido, suspendendo-se a exigên-
cia, salvo se houver modificação em sua condição finan-
ceira, dentro do prazo de cinco anos, nos termos do art. 12,
in fine, da Lei 1.060/50.

Na hipótese em tela, considerando que o depósito
efetuado pela locatária não contemplou as custas
prévias suportadas pelo locador e a verba honorária,
conclui-se não ter havido regular e integral purga da
mora. Tal fato, entretanto, não conduz à procedência dos
pedidos exordiais.

Isso porque o art. 62, III, da Lei nº 8.245/91 prevê
a possibilidade de complementação do depósito efetua-
do pelo devedor, a título de purgação da mora, quando
o locador alega ser o mesmo insuficiente:

Art. 62. [...]
III - efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a
oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário
poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias,
contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário
ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no
órgão oficial, a requerimento do locador; (Redação dada
pela Lei nº 12.112/2009).

Dessarte, deve ser cassada a sentença, oportu-
nizando-se à locatária a complementação do depósito,
de forma a incluir as custas prévias (R$ 234,82) e hono-
rários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o montante devido, considerando que não há
prova nos autos de que foi contratado outro valor.

Com tais considerações, pois, dou provimento ao
recurso, para cassar a sentença e determinar que, após
o retorno dos autos ao Juízo de origem, seja a locatária
intimada, na pessoa de seus advogados, para, no prazo
de 10 (dez) dias, complementar o depósito efetuado
para fins de purga da mora, incluindo as custas prévias
(R$ 234,82) e honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o montante devido.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MÁRCIA DE PAOLI BALBINO e EDUARDO
MARINÉ DA CUNHA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
PARA CASSAR A SENTENÇA.

. . .

Indenização - Contrato de locação de salão de
festas - Falta de energia elétrica - Queda da

chave geral - Paralisação da festa - Sobrecarga -
Culpa do contratante - Não comprovação - Dano

moral configurado

Ementa: Ação de indenização. Contrato de locação de
salão de festas. Falta de energia elétrica. Queda da
chave geral. Paralisação da festa. Sobrecarga. Culpa do
contratante não comprovada. Dano moral. Ocorrência.

- Faz jus à indenização por dano moral a parte autora
que aluga salão de festas para a realização do aniver-
sário de 15 anos da filha e tem a festa paralisada por um
longo período, em razão da queda da chave geral de
energia elétrica, se não há provas de que tenha o con-
tratante contribuído para a sobrecarga.

- O espaço alugado para eventos deve estar preparado
para suportar equipamentos elétricos diversos, em quan-
tidade razoável e aceitável para os tipos de festa a que
se destina.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..557733440099-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: SSaallããoo ddee FFeessttaass
LLaa PPllaaccee BBrraaggaa - AAppeellaaddaa:: ZZeennii DDiiaass ddee OOlliivveeiirraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLVVIIMMAARR DDEE ÁÁVVIILLAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Saldanha da Fonseca,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2010. - Alvimar
de Ávila - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de
apelação, interposto por Salão de Festas La Place Braga,
nos autos da ação de indenização, movida por Zeni Dias
de Oliveira, contra decisão que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial (f. 116/121).

O apelante alega que a queda de luz no salão de
festas ocorreu em razão da instalação possivelmente
errônea dos equipamentos pela recorrida, que sobrecar-
regaram todo o sistema de fornecimento de energia e
levaram ao desarme da chave. Alega que inexiste prova
de sua culpa, já que nunca houve falta de energia elétri-
ca em outros eventos. Afirma que o padrão de luz não
fica dentro do salão, por seguir as normas estabelecidas
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no Manual de Distribuição ND 5.1, determinadas pela
Cemig. Argumenta que nunca necessitou de um gerador
de energia. Defende que a falta de energia durou pouco
tempo, gerando, no máximo, um desconforto para a
apelada. Quanto ao valor arbitrado a título de indeniza-
ção por dano moral, entende não ter observado os
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que
detém uma situação econômica simples e não tem
condições de arcar com a condenação imposta. Pugna,
ao final, se mantida a condenação, pela redução da
indenização (f. 122/128).

A apelada apresenta contrarrazões às f. 131/132,
pugnando pelo improvimento do recurso.

Conhece-se do recurso por estarem presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a autora/apelada fir-
mou contrato de locação do salão de festas
réu/apelante, a fim de realizar a festa de 15 anos de sua
filha (f. 07/08).

Durante a realização da festa, no dia 17.01.2009,
houve queda de energia elétrica do salão alugado, situa-
ção que se manteve por algumas horas, levando a auto-
ra a ajuizar a presente ação de indenização, buscando
ressarcimento pelos danos morais e materiais que afirma
ter sofrido.

Foram colhidos depoimentos de cinco teste-
munhas, sendo que três delas estavam presentes no dia
da festa.

Yara Conceição Pires Parrela, às f. 98/99, afirmou que:

[...] esteve na festa de 15 anos da filha da autora; que a festa
transcorria com tranquilidade até por volta das 23 horas
quando houve queda de energia; que, em razão da queda
de energia, as pessoas começaram a ficar agitadas e, ao se
locomoverem, quebraram algumas coisas; que, no dia da
festa, não estava chovendo; [...] que quer informar que a
queda de energia ocorreu apenas no local; que não houve
qualquer outro problema além da queda de energia; que
houve constrangimento; [...] foi preciso procurar o proprie-
tário do salão para que ele arrumasse um eletricista, abrisse
a sala onde ficava o relógio de luz e restabelecesse a ener-
gia; que a festa ficou às escuras por quase 2 horas; que
muita gente foi embora em razão da queda de energia, prin-
cipalmente as pessoas mais idosas; [...] saiu da festa por
volta de 2h30, 3h, após a valsa e ‘cantar os parabéns’,
quase no final da festa; [...] que não sabe informar quem
restabeleceu a luz, mas pode dizer que foi chamado um
eletricista e que a luz levou quase 2 horas para ser estabele-
cida; que acredita que, no salão, não houvesse luz de
emergência; [...] que, após a valsa, algumas coisas foram
servidas, porque no escuro algumas foram retiradas; que as
pessoas foram à mesa onde estavam expostos os bombons e
doces, no período da escuridão.

Vilmar de Abreu Rocha, convidado presente na
festa, disse:

[...] que, no dia da festa, por volta de 22h30/23h houve
uma queda de energia no salão de festas que provocou
certo tumulto; que o depoente, auxiliando a autora, a acom-

panhou até a casa da proprietária do salão onde foram
atendidos e encaminhados até um eletricista que foi ao local
e corrigiu o problema; que o salão ficou às escuras por volta
de 1h30 ou 2h; que, durante o período da falta de luz,
houve tumulto e que alguns convidados foram embora; que
não havia luz de emergência no salão ou nas áreas de cir-
culação; [...] (f. 101).

José Duque, às f. 102/103, informou que:

[...] foi convidado e esteve na festa de 15 anos da filha da
autora; [...] que não se recorda do horário que saiu da festa,
mas pensa que foi entre 2 ou 3 da manhã; que, por volta das
22h ou 22h50, faltou energia no local da festa; que ficou
quase 2 horas sem energia; [...] que, durante a falta de ener-
gia, as pessoas que estavam no local ficaram em pânico, o
que provocou tumulto; que faltou energia apenas no local
da festa; que não foi uma falta de energia geral; que, em
razão da falta de energia, boa parte dos convidados se reti-
raram, e a festa não prosseguiu na sua normalidade; que,
após a falta de energia, ficou tudo fora de ordem, doces
pelo chão, mesas desarrumadas, o sorvete derreteu, o bolo
ficou despedaçado, uma bagunça total; [...] que não exis-
tiam luzes de emergência nas áreas de circulação; [...].

Como se vê, as testemunhas que presenciaram os
fatos confirmaram a queda da energia elétrica, bem
como um período aproximado de duas horas sem luz na
festa, gerando confusão entre os convidados, bem como
desorganização do evento.

Hélio Bandeira Júnior, funcionário da empresa
Gesso Braga, de propriedade do irmão de Maria
Aparecida Braga, representante do apelante, afirmou
que é ele quem fica com as chaves da empresa em que
trabalha, local onde se encontra o padrão de energia
elétrica do salão de festas. Também confirmou a queda
de energia no dia da festa promovida pela apelada,
tendo sido procurado para o restabelecimento da luz (f.
104/105).

A testemunha afirma, ainda, que houve queda da
chave geral, em razão de sobrecarga. Entretanto, inexiste
nos autos prova de que tenha a apelada contribuído
para o ocorrido.

O espaço alugado para eventos deve estar
preparado para suportar equipamentos elétricos diver-
sos, em quantidade razoável e aceitável para os tipos de
festa a que se destina. No caso dos autos, cabia ao
apelante demonstrar que houve excesso de equipamen-
tos na festa da apelada, ônus do qual não se desin-
cumbiu.

O depoimento da última testemunha ouvida,
Selma Maria Rios Duarte (f. 106), é de pouca relevância
para a presente lide, já que as festas que promoveu no
salão do apelante foram também em 2009, mas rea-
lizadas posteriormente aos fatos ora narrados, sendo
possível que os problemas até então verificados já ti-
nham sido solucionados.

É evidente o dissabor, a decepção e a frustração
experimentados pela apelada, que, mesmo após plane-
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jar cada detalhe da festa de 15 anos de sua filha, pas-
sou pelo constrangimento de ter a festa paralisada por
cerca de duas horas, por motivos alheios à sua vontade,
já que o espaço nem sequer contava com gerador de
energia ou luz de emergência.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

Ação de reparação por danos morais e materiais. Recepção
de casamento parcialmente frustrada por ato da ré.
Obrigação de indenizar [...]. Dano moral redimensionado.
São incontestes o dissabor e constrangimento experimenta-
dos pelos autores, que, no dia de seu casamento, viram a
festa de comemoração ser manchada por uma série de con-
tratempos - ocasionados pela requerida - e que geraram,
inclusive, a presença da autoridade policial ao local. Dano
moral redimensionado (TAMG - Apelação Cível nº 431.989-
7 - Relator Juiz Alberto Vilas Boas - j. em 05.10.2004).

Civil. Responsabilidade civil. Aluguel de sede social de clube.
Festa de casamento. Ambiente não condizente com a
solenidade. Problemas de energia elétrica no salão de festas.
Banda contratada. Som ambiente. Show prejudicado. Dano
moral e material configurados. Recurso dos autores provido.
Unânime.
1) Prestação de serviços. Defeito. Responsabilidade objetiva.
Incidência dos arts. 14 e 20, caput e inciso II, do CDC - Lei
nº 8078/90. 2) Revelando a instrução que o objeto da con-
tratação não foi corretamente executado, por falta de ener-
gia elétrica para o show da banda contratada durante a festa
de casamento, ato que não pode ser imputado à con-
tratante, caracterizado restou o vício de qualidade do
serviço. Instalações inadequadas para execução dos serviços
pactuados. 3) Dano moral configurado. Aborrecimentos e
situação vexatória. Constrangimentos. Data especial.
Casamento. Dano material configurado. Ressarcimento [...]
(TJDF - Apelação Cível no Juizado Especial
20040710038919ACJDF - j. em 13.04.2005).

Havendo, então, um comportamento ilícito e cul-
poso causador de uma lesão extrapatrimonial, imperati-
va a imputação do dever de reparar.

Já afirmava Rudolf von Ihering a respeito do dano
moral:

O ofendido ou vítima deve receber não pelas perdas mate-
riais, senão, também, pelas restrições ocasionadas em seu
bem-estar ou em suas conveniências, pelas incomodidades,
pelas agitações, pelos vexames (In: ZENUN, Augusto. Dano
moral e sua reparação. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
132).

Em relação à fixação do quantum indenizatório, é
de se ver que, nos casos como este que se examina, se
mostra mais difícil a tarefa a encargo do julgador.

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 em prazer, sem que
isso represente um enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, entende-se razoável o arbitra-
mento da indenização em R$ 7.650,00 (sete mil seis-

centos e cinquenta reais), o que não proporciona
enriquecimento ilícito da autora e, em contrapartida, faz
com que a pena atinja sua finalidade pedagógica.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, man-
tendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fun-
damentos.

Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES SALDANHA DA FONSECA e DOMINGOS
COELHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução fiscal - Prescrição - Pessoa jurídica -
Dissolução irregular de sociedade -

Redirecionamento contra os sócios - Despacho
de citação - Interrupção da prescrição -

Litigância de má-fé

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Tributário. Prescrição. Redirecionamento contra os
sócios. Pessoa jurídica. Indício de dissolução irregular da
sociedade. Pedido de inclusão e citação de sócio-ge-
rente. Litigância de má-fé. 

- O inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código
Tributário Nacional, com redação determinada pela Lei
Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, esta-
belece que o despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal interrompe a prescrição. 

- O despacho que ordena a citação da pessoa jurídica
produz efeitos interruptivos, e, em caso de redireciona-
mento da execução fiscal, o prazo prescricional quanto
aos sócios flui a partir dele. 

- O encerramento informal das atividades da empresa
executada caracteriza dissolução irregular da sociedade,
que contraria a lei e o contrato social e determina a res-
ponsabilidade pessoal do sócio, nos termos do disposto
no art. 135 do Código Tributário Nacional. A dissolução
irregular da sociedade autoriza o redirecionamento da
execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa à
época do fato gerador, independentemente de constar
ou não seu nome da CDA. 

- Para que haja a caracterização da litigância por má-fé,
é indispensável a demonstração de que a situação se
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enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 17 do
Código de Processo Civil. 

Recurso provido.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..0066..994477336611-99//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa ddoo MMuunniiccííppiioo ddee
BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaaddoo:: RReessttaauurraannttee CCeerrvvaanntteess LLttddaa..
- RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLMMEEIIDDAA MMEELLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando 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, 23 de setembro de 2010. -
Almeida Melo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALMEIDA MELO - Conheço do recurso,
porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Este recurso foi interposto contra a decisão
trasladada às f. 64 e 68-TJ que, ao rejeitar embargos de
declaração e aplicar multa por litigância de má-fé, inde-
feriu pedido de inclusão de sócio-gerente da executada
no polo passivo da execução fiscal e de sua citação.

A agravante sustenta não ter configurado pres-
crição tributária quanto aos sócios, já que foi interrom-
pida com o despacho que ordenou a citação da empre-
sa e com a citação dela, nos termos do art. 125, III, do
CTN. Alega que não decorreu o prazo de cinco anos
entre a citação da executada e o requerimento de
inclusão e de citação do sócio responsável. Aduz ser pos-
sível o redirecionamento da execução para responsabi-
lização de sócio-gerente em caso de dissolução irregular
da empresa, a teor do art. 135, III, do CTN. Afirma,
ainda, descaber a condenação em litigância de má-fé na
espécie se, ao interpor embargos de declaração, esteve
no estrito exercício do seu direito de defesa.

A agravada não apresentou contrarrazões (f. 80-TJ).
É certo que a citação da pessoa jurídica também

interrompe a prescrição quanto aos sócios-gerentes,
como já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, verbis:

Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. Prescrição.
Citação da empresa. Interrupção da prescrição em relação
aos sócios. Prazo superior a cinco anos. Prescrição configu-
rada.
1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
no sentido de que a citação da empresa interrompe a pre-

scrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de
redirecionamento da execução. Todavia, para que a exe-
cução seja redirecionada contra o sócio, é necessário que a
sua citação seja efetuada no prazo de cinco anos a contar
da data da citação da empresa executada, em observância
ao disposto no citado art. 174 do CTN. (REsp 702211/RS,
1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 21.06.2007.)
2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp
790034/SP, Min. Teori Albino Zavascki, j. em 17.12.09.)

Extrai-se dos autos que a execução fiscal cobra
valores de taxas relativas a exercícios de 2002 e 2003 e
que ela foi oferecida em agosto de 2006 (f. 25-TJ).

Observo que a citação da executada se deu por
edital apenas em 10.03.09, fora, em princípio, do prazo
prescricional, contado da constituição definitiva dos
créditos.

Logo, o requerimento de inclusão da sócia-gerente
no polo passivo desta execução, datado de 16.09.09,
estaria atingido pelos efeitos da prescrição.

A respeito, o Juiz da causa anotou (f. 64-TJ):

A FPM está a requerer o redirecionamento da execução fis-
cal contra sócio da empresa executada, sob o argumento de
ter ocorrido dissolução irregular da sociedade.
Ocorre que, entre a constituição definitiva do crédito tri-
butário e a presente data decorreram mais de cinco anos,
sem que tenha havido qualquer causa interruptiva ou sus-
pensiva da prescrição (LEF, art. 174, parágrafo único) em
relação à pessoa do indigitado sócio, que não é parte na
presente execução.

No entanto, a citação da executada, Restaurante
Cervantes Ltda., foi ordenada em 1º.09.06 (f. 25-TJ).

Segundo o inciso I do parágrafo único do art. 174
do Código Tributário Nacional, com redação determina-
da pela Lei Complementar nº 118, de 09.02.2005, o
despacho do juiz que ordena a citação em execução fis-
cal interrompe a prescrição.

A prescrição no caso se interrompeu a partir de
1º.09.06, já que se trata de execução fiscal iniciada
após a vigência da referida lei complementar.

Sobre o tema, registro, novamente, a orientação
do Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil e tributário. Agravo regimental. Execução fis-
cal. Dissídio jurisprudencial. Não demonstrado na forma
exigida pelo CPC e RISTJ. Interrupção do prazo prescricional
pelo despacho do juiz que determina a citação. Art. 174 do
CTN alterado pela LC 118/2005. Aplicação imediata aos
processos em curso. Exceção aos despachos proferidos antes
da vigência da lei. Inércia da exequente. Prescrição caracte-
rizada. Matéria submetida ao regime previsto no art. 543-C
do CPC. REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, primeira
seção, DJ de 10.06.2009.
1. Descumprimento da norma procedimental dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ no que toca
à divergência jurisprudencial.
2. A jurisprudência desta Corte era pacífica no sentido de
não admitir a interrupção da contagem do prazo pres-
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cricional pelo mero despacho que determina a citação,
porquanto a aplicação do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80 se
sujeitava aos limites impostos pelo art. 174 do CTN.
3. Entretanto, com o advento da Lei Complementar 118, de
9 de fevereiro de 2005, que alterou o art. 174 do CTN, foi
atribuído ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito
interruptivo da prescrição. Frise-se que o entendimento desta
Corte é assentado no sentido de que as normas de cunho
processual têm aplicação imediata, inclusive nos processos
já em curso por ocasião de sua entrada em vigor.
4. Nesse sentido, tem-se que a alteração consubstanciada
pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, ao
art. 174 do CTN, para atribuir ao despacho do juiz que
ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, deveria
ser aplicada imediatamente aos processos em curso, razão
pela qual a data da propositura da ação poderá ser-lhe
anterior. Entretanto, deve-se ressaltar que, nessas hipóteses,
a data do despacho que ordenar a citação deve ser poste-
rior à lei em questão, sob pena de retroação.
5. Similar entendimento foi assentado quando do julgamen-
to do REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJ de 10.6.2009, recurso submetido ao regime previsto no
art. 543-C, do CPC.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg. no Ag.
1064843/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
02.09.2009.)

A prescrição na espécie, que se interrompeu em
1º.09.06, com o despacho que ordenou a citação da
sociedade, também se interrompia quanto aos sócios-
gerentes e, assim, com relação aos mesmos, a partir
daquele fluía o prazo prescricional.

Idêntico raciocínio tem sido adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, para considerar, porém, a citação,
nos casos anteriores à Lei Complementar nº 118/05,
quando vigia a norma que a previa como marco inter-
ruptivo da prescrição:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual
civil. Art. 544 do CPC. Execução fiscal. Redirecionamento
para o sócio-gerente. Redirecionamento da execução para o
sócio. Prescrição. Ocorrência. Art. 174 do CTN. Matéria
decidida pela 1ª Seção, no REsp 1.101.708/SP, DJ de
23.03.2009. Julgado sob o regime do art. 543-C do CPC.
1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consec-
tários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é
cabível quando reste demonstrado que este agiu com exces-
so de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na
hipótese de dissolução irregular da empresa. Precedentes da
Corte: ERESP 174.532/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de
20.08.2001; REsp 513.555/PR, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 06.10.2003; AgRg no Ag 613.619/MG,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 20.06.2005; REsp
228.030/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de
13.06.2005.
2. O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-
se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica,
sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80,
que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável
tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no
art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívi-
da fiscal. Precedentes: REsp 205887, Rel. DJ de 1º.08.2005;
REsp 736030, DJ de 20.06.2005; AgRg no REsp 445658,

DJ de 16.05.2005; AgRg no Ag 541255, DJ de
11.04.2005.
3. Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa
jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis
solidários, decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação
da empresa, ocorre a prescrição intercorrente, inclusive para
os sócios.
4. In casu, verifica-se que a executada principal foi citada em
23.06.1998, e a citação do sócio ocorreu em 15.09.2003.
Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição.
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do
julgamento do recurso especial, submetido ao regime previs-
to no art. 543-C do CPC, os demais recursos já distribuídos,
fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo
relator, nos termos do art. 557 do CPC (art. 5º, I, da Res. STJ
8/2008).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1157069;
Min. Luiz Fux; p. em 05.03.10; 1ª Turma.)

Em 16.09.09, a exequente requereu a inclusão de
sócia-gerente no polo passivo da execução fiscal, já que
a empresa executada teria encerrado irregularmente
suas atividades (f. 62-TJ).

O redirecionamento desta ação à coobrigada foi
requerido (16.09.09) exatamente dentro do prazo de
cinco anos contado do despacho que ordenou a citação
da devedora principal (1º.09.06).

Logo, o despacho que ordenou a citação da pes-
soa jurídica produziu efeitos interruptivos e, em se tratan-
do de redirecionamento da execução fiscal, o prazo
prescricional quanto aos sócios fluía a partir daquele.

Embora o redirecionamento tenha sido pedido
(16.09.09) também no prazo de cinco anos da citação
da sociedade (10.03.09), este marco não constituía mais
causa de interrupção da prescrição e, portanto, não
podia ser aqui considerado.

A prescrição não constituía, pois, impedimento ao
redirecionamento da execução.

Há sinais de dissolução irregular da agravada, que
não mais está funcionando no endereço fiscal, conforme
certificado pelo Oficial de Justiça (f. 36 e 55-TJ).

O encerramento informal das atividades da empre-
sa caracteriza dissolução irregular da sociedade, que
contraria a lei e o contrato social e determina a respon-
sabilidade pessoal dos sócios, nos termos do art. 135 do
Código Tributário Nacional.

É o caso típico mencionado pelo eminente Ministro
Djaci Falcão, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 115.652-0/RJ:

Sociedade por cotas de responsabilidade Ltda. Execução fis-
cal.
Constitui infração da lei e do contrato, com a consequente
responsabilidade do sócio-gerente, o desaparecimento da
sociedade sem sua prévia dissolução legal e sem o paga-
mento das dívidas tributárias.
Recurso extraordinário conhecido e provido. (DJ de
25.03.1988, p. 6.382.)
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No mesmo sentido é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:

Processual civil e tributário. Agravo regimental.
Redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
Dissolução da sociedade. Possibilidade. Fato gerador ocorri-
do à época em que o sócio integrava o quadro societário da
empresa.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de redirecionamento
de execução fiscal contra sócio-gerente da empresa irregu-
larmente dissolvida. O agravante alega, em síntese, que o
fato de ter-se retirado da empresa antes de sua dissolução
irregular obsta o redirecionamento da execução fiscal contra
ele, a despeito de que integrava o quadro societário da
sociedade à época do fato gerador.
2. A irresignação do agravante vai de encontro ao entendi-
mento já pacificado por esta Corte, no sentido de que a dis-
solução irregular da sociedade, fato constatado pelo
acórdão recorrido, autoriza o redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio-gerente da sociedade à época do fato
gerador. Dessa forma, independentemente de constar ou
não da CDA o nome do sócio alvo do redirecionamento da
execução, é lícita a inclusão dele no polo passivo da ação
executiva.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag nº
1105993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
10.09.2009.)

Processual civil e tributário. Embargos de declaração com
efeitos modificativos. Execução fiscal. Dissolução irregular
com fundamento em certidão de oficial de justiça. Sócio-ge-
rente. Redirecionamento. Interpretação do art. 135, inciso III,
do CTN. Possibilidade.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o simples inadimplemento da obrigação tributária não ca-
racteriza infração à lei, de modo a ensejar o redireciona-
mento da execução para a pessoa dos sócios.
2. Em matéria de responsabilidade dos sócios de sociedade
limitada, é necessário fazer a distinção entre empresa que se
dissolve irregularmente daquela que continua a funcionar.
3. Em se tratando de sociedade que se extingue irregular-
mente, impõe-se a responsabilidade tributária do sócio-ge-
rente, autorizando-se o redirecionamento, cabendo ao
sócio-gerente provar não ter agido com dolo, culpa, fraude
ou excesso de poder.
4. A empresa que deixa de funcionar no endereço indicado
no contrato social arquivado na junta comercial, desapare-
cendo sem deixar nova direção, comprovado mediante cer-
tidão de oficial de justiça, é presumivelmente considerada
como desativada ou irregularmente extinta.
5. Embargos de declaração que se acolhem, com efeitos
modificativos para anular o acórdão anteriormente proferido
e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.
(EDcl no REsp nº 1098361/RS, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon,
DJe de 04.08.2009.)

Assim, nada impede seja esta execução redire-
cionada à sócia-gerente indicada, embora não conste
seu nome na CDA. Existe a informação, mediante con-
sulta à Jucemg, de que integraria ela o corpo societário,
coincidentemente com o fato gerador dos tributos aqui
exigidos (f. 17-TJ, f. 19-TJ e f. 31-TJ e f. 39/40-TJ).

A existência, ou não, do nome do responsável
legal, no título executivo, terá relevância para a fixação
do ônus da prova.

No caso de estar inscrito aquele nome, existe a pre-
sunção relativa (CTN, art. 204) da existência da respon-
sabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será
decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a
dos embargos à execução.

Quando o nome do responsável tributário não
figura na certidão de dívida ativa, configurada a legiti-
midade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda
Pública exequente, ao promover a ação ou ao requerer
o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que
há de ser uma das situações previstas no direito material
como configuradoras da responsabilidade subsidiária.

A condenação da agravante por litigância de má-
fé apenas porque teria apresentado vários embargos de
declaração em diversos feitos na primeira instância não
se compatibiliza com a garantia constitucional da
prestação jurisdicional.

Tem a exequente o direito de recorrer das decisões,
e, não bastasse, seu recurso está sendo acolhido na
hipótese.

Para que haja a caracterização da litigância por
má-fé, é indispensável a demonstração de que a situa-
ção se enquadra em uma das hipóteses previstas no art.
17 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no
caso.

Dou provimento ao recurso para determinar a
inclusão de Sirlei Soares da Silva Couto no polo passivo
da execução fiscal, mais sua respectiva citação e, em
consequência, afastar a multa por litigância de má-fé.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AUDEBERT DELAGE e MOREIRA DINIZ.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Inventário - Abandono da causa - Extinção do
processo sem julgamento do mérito -

Impossibilidade

Ementa: Procedimento de jurisdição voluntária.
Inventário. Abandono da causa. Extinção do processo
sem julgamento do mérito. Impossibilidade.

- No procedimento de inventário, a inércia do inventari-
ante não acarreta a extinção do processo, diante do
interesse público existente na sucessão, cabendo ao juiz,
inclusive, instaurar o procedimento de ofício (art. 989 do
CPC).

Recurso provido para cassar a sentença primeva.
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AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..997700220077-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: EEssppóólliioo ddee
MMáárrcciioo AAllvveess QQuuiittéérriioo,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa iinnvveennttaarriiaannttee
NNeeiiddee MMaarriiaa AAnniicceettoo AAllvveess QQuuiittéérriioo - RReellaattoorr:: DDEESS..
EEDDUUAARRDDOO AANNDDRRAADDEE

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, 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, 24 de agosto de 2010. - Eduardo
Andrade - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de requeri-
mento de abertura de inventário feito por Neide Maria
Aniceto Alves Quitério, Jucielle Cristina Alves Quitério e
Fabiane Cristina Alves, pela morte de seu marido
(primeira autora) e pai (segunda e terceira autoras),
Márcio Alves Quitério, ocorrida em 12.04.2005.

O ilustre Juiz a quo extinguiu o processo, sem jul-
gamento do mérito, por abandono da causa, com base
no art. 267, II e III, do CPC, tendo em vista que, embo-
ra após sucessivos despachos determinando a adoção
de diligências pela regular tramitação do feito, não foi
tomada qualquer medida nesse sentido, evidenciando,
assim, a falta de interesse da parte na manutenção do
processo (f. 41).

Inconformada, a inventariante interpôs o presente
recurso, requerendo, preliminarmente, a concessão da
gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela anulação
da sentença, sob a alegação de que cumpriu, a tempo e
modo, o último despacho judicial (f. 42/44).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

De início, considerando que houve pedido de con-
cessão de gratuidade de justiça pela requerente, acom-
panhado da declaração de pobreza de f. 05, bem como
que, intimada a comprovar seus rendimentos, a parte
cumpriu a determinação judicial, acostando aos autos os
documentos de f. 18/20, defiro-lhe a gratuidade, apenas
para o presente recurso, a fim de viabilizar o exame da
pretensão.

Infere-se dos autos que Neide Maria Aniceto Alves
Quitério, Jucielle Cristina Alves Quitério e Fabiane
Cristina Alves requereram a abertura de inventário pela
morte de seu marido (primeira autora) e pai (segunda e
terceira autoras), ocorrida em 12.04.2005.

A viúva, Neide Maria Aniceto Alves Quitério,
assumiu o encargo de inventariante, conforme f. 13-v.

Após a determinação de adoção de diligências no
sentido de promover a regular tramitação do feito, inclu-
sive mediante a juntada de quitações ficais e certidão
homologada do ITCD (f. 22, 35, 36 e 38), a inventari-
ante, na última oportunidade, deixou de ser intimada
pessoalmente, por não ter sido encontrada no endereço
indicado nos autos, conforme certidão de f. 39.

Considerando que a inventariante permaneceu
silente, o ilustre Juiz a quo extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, por abandono da causa, com base
no art. 267, II e III, do CPC, ao fundamento de que o
feito se encontra paralisado por culpa exclusiva da inven-
tariante, que não promove os atos e diligências que lhe
competem.

Ocorre que, no procedimento de inventário, a inér-
cia do inventariante não acarreta a extinção do proces-
so, diante do interesse público existente na sucessão,
cabendo ao juiz inclusive instaurar o procedimento de
ofício (art. 989 do CPC).

Na hipótese de paralisação do processo, não cabe
a sua extinção, mas, tão somente a remoção do inven-
tariante, pelo fato de não dar ao inventário regular anda-
mento, nos termos do art. 995, II, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência uníssona deste eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Família. Ação de inventário. Descumprimento de intimação
para andamento do feito. Extinção por abandono.
Impossibilidade. Regra especial no Código de Processo Civil,
art. 995, II. Matéria de interesse público. Precedentes. - Em
ação de inventário, dado o interesse público que permeia o
tema, tendo em vista os interesses de outras pessoas, que
não somente o inventariante, na conclusão do processo, e
levando em conta, mais, a existência de dispositivo específi-
co (art. 995, II, CPC), não se admite a extinção do processo
por abandono da causa (TJMG, Ap. Cív.
1.0153.01.012236-1/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas,
pub. em 03.10.08).

Inventário. Abandono do feito. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Inadmissibilidade. - A paralisação não
justificada do inventário não acarreta extinção do processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III,
do CPC, mas remoção do inventariante, por força do art.
995, inciso II, do mesmo Codex, visto que o interesse posto
em juízo é de todos os herdeiros e, também, da Fazenda
Pública (TJMG, Ap. Cív. 1.0216.07.045569-8/001, Rel.
Des. Fernando Botelho, pub. em 17.12.08).

Recurso de apelação. Inventário. Extinção do processo sem
julgamento do mérito com fulcro no art. 267, III, § 1º, do
CPC. Abandono da causa pela inventariante. Desídia a jus-
tificar a sua remoção e não a extinção do feito.
- Não é causa de extinção do processo sem julgamento de
mérito e sim de remoção da inventariante caso esta, intima-
da a dar andamento ao feito, se quedou inerte.
- Constatada a desídia do inventariante, deve ser ele removi-
do, nomeando-se outro, nos termos do art. 295, II do CPC.
- Recurso provido (TJMG, Ap. Cív. 1.0395.04.006624-
7/001, Rel. Des. Ernane Fidélis, pub. em 18.05.07).
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Apelação cível. Inventário. Desídia do inventariante. Extinção
do processo por abandono de causa. Impossibilidade. -
Constatada a desídia do inventariante em dar regular anda-
mento ao processo, deve haver sua remoção, bem como, a
nomeação de outrem para assumir o encargo, não havendo
que se falar em extinção do processo por abandono de
causa (Número do Processo: 1.0017.02.000232-9/001,
Relator: André Leite Praça, j. em 23.03.2010, pub. em
30.04.2010).

Com a devida vênia, o douto Juiz não observou os
princípios processuais da celeridade e da efetividade,
pois, se confirmada a sentença, novo processo de inven-
tário deverá ser aberto, porquanto os interesses postos
em Juízo nas ações de inventário não são apenas do
inventariante, mas do Estado e de todos os herdeiros.

Dessarte, em caso de abandono do processo de
inventário por mais de 30 (trinta) dias, o caso é de
remoção do inventariante, na forma do art. 995, II, do
CPC, e não de extinção do processo sem resolução do
mérito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
cassar a v. sentença recorrida, determinando-se o regu-
lar prosseguimento do feito.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA VER-
DOLIM HUDSON ANDRADE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador José Affonso da Costa
Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, VENCI-
DO O PRIMEIRO VOGAL.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Tiago
Pinto - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. TIAGO PINTO - O presente agravo de instru-
mento foi interposto da decisão de f. 113-TJ, proferida
nos autos da ação de execução movida por Banco do
Brasil S.A. a Benito de Matos Vilela e outros.

O saldo devedor dos executados, oriundo de con-
trato de cheque ouro, era de R$ 114.220,17 em 7 de
julho de 1995, data em que venceu o contrato particu-
lar de confissão de dívida com garantia fidejussória (f.
23-TJ).

A ação de execução foi ajuizada em 28.03.1996.
Os embargos do devedor foram julgados improce-

dentes, declarando o MM. Juiz eficaz a execução e sub-
sistente a penhora (f. 35/41).

Do acórdão que julgou os referidos embargos do
devedor, o executado interpôs recurso especial. O STJ
declarou a exigibilidade da comissão de permanência
segundo a taxa média dos juros remuneratórios no mer-
cado.

Dando sequência à execução, o exequente foi inti-
mado para apresentar planilha de atualização do débito,
e o fez, conforme f. 88/93-TJ.

O prazo transcorreu sem que os executados se
manifestassem acerca da planilha apresentada, con-
forme certidão de f. 94-v.

Foi designado o 1º leilão do imóvel rural penhora-
do para o dia 29.03.2010, conforme ofício de f. 107-TJ.
Às f. 375/376, o agravante requereu o cancelamento do
edital de leilão, sob o fundamento de excesso de penho-
ra.

O MM. Juiz determinou a intimação do executa-
do/agravante para oferecer caução em 24 horas, sob
pena de se manter a hasta pública (f. 380-TJ).

Dessa decisão recorre o executado, ora agravante.
Em suas razões recursais, afirma que, da análise da

planilha de atualização do débito apresentada pelo exe-
quente, verifica-se que há excesso de execução em face
da aplicação dos encargos contratuais. Pugna pelo
reconhecimento da 

impossibilidade de se utilizarem os encargos contratuais
(comissão de permanência cumulada com juros moratórios
e multa contratual) na atualização do débito exequendo
após o ajuizamento da demanda [...]. 

Execução - Atualização da dívida - Planilha de
cálculo - Decurso de prazo sem manifestação -

Preclusão

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Transcorrido
prazo sem manifestação sobre planilha de atualização
da dívida. Preclusão. 

- Transcorrido o prazo para manifestação do executado
acerca do valor atualizado da dívida, apresentado em
planilha pelo exequente, está precluso o seu direito de
discutir a referida matéria em momento posterior. 

- V.v.: - Para que a parte embargante mereça ter a
homologação de seus cálculos apresentados, necessário
se faz que o juiz se valha do conhecimento de expert
para se ter certeza do valor que se cobra.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00008822..0044..-
000000663333-88//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBoonnffiinnóóppoolliiss ddee MMiinnaass -
AAggrraavvaannttee:: BBeenniittoo ddee MMaattooss VViilleellaa - AAggrraavvaaddoo:: BBaannccoo ddoo
BBrraassiill SS..AA.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. TTIIAAGGOO PPIINNTTOO
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Em consequência disso, requer a antecipação par-
cial da tutela para que seja cancelada a segunda praça
marcada “até que novo e correto cálculo seja apresen-
tado aos autos” (f. 14-TJ).

Despacho inicial do Relator indeferindo o efeito
suspensivo e recebendo o recurso apenas em seu efeito
devolutivo (f. 125-TJ).

Informações do Juízo a quo à f. 141, noticiando a
manutenção da decisão agravada e o cumprimento do
art. 526 do CPC.

Decorreu o prazo sem que o agravado apresen-
tasse as contrarrazões, conforme certidão de f. 146.

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

pressupostos de admissibilidade.
O agravante não tem razão ao pretender discutir,

neste momento processual, os encargos contratuais, sob
o argumento de não concordar com a planilha de atua-
lização da dívida apresentada pelo exequente, ora
agravado.

Verifica-se que o agravante foi intimado para se
manifestar sobre a planilha apresentada, mas não o fez
no momento oportuno (certidão de f. 94-v.).

O próprio recorrente afirma que 

Instado a manifestarem-se acerca da prefalada planilha, os
procuradores, que à época representavam os interesses do
agravante, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado
(f. 05). 

Apesar disso, diz que, nesse momento, trouxe à
baila a discordância dos valores da planilha, por ser
matéria de ordem pública.

Vale esclarecer que o valor da execução não é
matéria de ordem pública, uma vez que não extrapola o
âmbito de interesse das próprias partes, por se tratar de
questão patrimonial que somente diz respeito a elas.

Sendo assim, está precluso o direito de discutir a
referida matéria e, portanto, não há que se reconhecer a
impossibilidade de se utilizarem os encargos contratuais
na atualização da dívida, como pretende o agravante.

Consequentemente, o pedido de cancelamento do
2º leilão designado, “até que novo e correto cálculo seja
apresentado aos autos”, também fica prejudicado, visto
que decorre do pedido anterior. Vale dizer, prevalece o
cálculo apresentado na planilha pelo exequente, já que
não houve insurgência do valor, em tempo hábil, pelo
executado, aqui agravante.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Custas recursais, pelo agravante.

DES. ANTÔNIO BISPO - O eminente Relator está
negando provimento ao recurso para determinar o
prosseguimento da execução.

Ouso dele divergir, pelos seguintes fundamentos.
Senão vejamos:

A planilha apresentada pelo banco agravado se fez
de forma unilateral, sendo ali inseridos valores que com-
putam juros acima do permitido legalmente.

Sobre os chamados juros reais, sabe-se que a limi-
tação contida no § 3º do art. 192 da CF/88 não vingou;
todavia, para os contratos anteriores ao NCCB, prevale-
ceu a limitação advinda do Decreto 22.626/33, Lei de
Usura, limitação esta cujo efeito se estendeu para aque-
les firmados após a entrada em vigor da nova lei civil, ex
vi do art. 591.

É que a prescrição contida no citado § 3º do art.
192 da CF/88, que pretendeu remodelar o sistema
financeiro nacional, fixando em 12% ao ano o teto má-
ximo para as taxas de juros reais, cedeu ao pronuncia-
mento do STF, que declarou a sua não autoaplicabili-
dade quando do julgamento da ADIN nº 4.

No mencionado julgamento, o STF decidiu apenas
e tão somente que o limite previsto no texto constitu-
cional dependia de lei complementar, que jamais foi edi-
tada, não exarando aquela Corte nenhuma linha para
sequer referendar o entendimento, erroneamente surgido
desde então, de que os juros estariam liberados.

Ocorre que a referida decisão teve sua validade
questionada com base no art. 25, I, do ADCT, c/c art.
48, XIII, da Constituição da República, ao fundamento de
que a combinação dos dispositivos antes mencionados
resultava na exclusiva competência do Congresso
Nacional para legislar sobre instituições financeiras e
suas operações e, consequentemente, na revogação,
após cento e oitenta dias da promulgação da
Constituição Federal, de todos os dispositivos que dele-
gavam a competência, aqui considerada, a órgãos do
Poder Executivo.

Esse prazo ainda foi prorrogado, por força de
sucessivas medidas provisórias, até a edição da Lei
9.069/95, contemporânea do Plano Real, a qual expres-
samente revogou a Lei 4.595/64 na parte que conferia
competência ao Conselho Monetário Nacional para limi-
tar juros, resgatando, dessa forma, a aplicabilidade do
Decreto nº 22.626/33, Lei de Usura, quanto às institui-
ções bancárias e financeiras, e invalidando os atos
administrativos do Banco Central do Brasil que auto-
rizavam a liberação das taxas de juros.

O art. 4º, inciso XIX, da Lei 4.595/64, portanto,
por não recepcionado pela nova ordem instituída pela
promulgação da Carta de 1988, tornou-se inconstitu-
cional não só por desrespeitar norma de competência
expressa, mas, também, por colocar-se em desarmonia
com os princípios e fundamentos que deram sustento à
nova Constituição, quais sejam a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais, o trabalho e a livre iniciati-
va, a sociedade livre, justa e igualitária, a promoção do
desenvolvimento nacional e do bem comum, a justiça
social, entre outros.
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Outros artigos da Lei Maior restaram desatendidos
em seu espírito pela dicção da Lei 4.595/64, no tocante
aos juros remuneratórios, quais sejam os arts. 170 (“A
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social...”) e 173, § 4º (“A lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à elimi-
nação da concorrência e ao aumento arbitrário dos
lucros”), ambos da CF/88.

Da clara incompatibilidade do inciso XIX do art. 4º
da Lei 4.595/64 com a Constituição Federal de 1988,
resultou a inquestionável inconstitucionalidade da
adoção dessa norma, relativamente à limitação dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras,
nada existindo em nosso ordenamento jurídico capaz de
autorizar a livre estipulação, pelas instituições finan-
ceiras, desse encargo quando por elas cobrados aos
particulares.

Na ausência de norma específica para liberar ou
limitar o percentual de juros remuneratórios, a questão
deve se submeter à norma geral que disciplina o limite
aplicável aos juros remuneratórios nos contratos de
mútuo, art. 591 do CCB/02, espécie na qual se inserem
os contratos bancários firmados com particulares, como
segue:

[...] O relacionamento das instituições financeiras com o
poder público se submete às regras de direito bancário, que
pode ser definido como o conjunto de regras de direito
público que regulam as relações jurídicas do poder conce-
dente do serviço às instituições financeiras que praticam as
atividades concedidas. O relacionamento das instituições
financeiras com o mercado (clientes, fornecedores, consumi-
dores, etc.), ou seja, quando atuam no exercício da atividade
concedida pelo poder público, caracteriza-se como práticas
submetidas ao regime dos negócios jurídicos de direito pri-
vado, regulado pelo Código Civil e pelo Código de Defesa
do Consumidor. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código Civil
comentado. 4. ed., p. 491.)

Diante disso, não há como retirar do âmbito de
abrangência do artigo de lei em questão (591 do NCCB)
os contratos bancários genericamente considerados,
tampouco negar-lhe a aplicação sobre os juros ditos
remuneratórios e/ou compensatórios, dada a clareza do
destaque normativo ao apontar o percentual máximo a
ser praticado nos empréstimos onerosos, assim entendi-
dos os empréstimos e/ou financiamentos em que houver
a cobrança, pelo credor, de uma contraprestação pelo
valor emprestado (juros), seja como “fruto civil”, seja
como remuneração do capital.

Diante da flagrante ilegalidade na cobrança inten-
tada pelo ora agravado, deve o juiz se valer da prerro-
gativa que lhe é dada no que se refere ao princípio da
verdade real, determinando de oficio a conferência por
profissional competente dos valores então cobrados.

Não se atentando para o fato de que a cobrança é
ilegal, porquanto os juros ultrapassam o permitido,
devem os embargos ser recebidos, para que seja devi-
damente discutido o excesso de execução.

Diante do exposto é que estou dando provimento
ao presente agravo, determinando seja suspensa a hasta
pública e nomeado perito, para que o valor executado
seja apurado nos termos do posicionamento acima.

Custas, ex lege.

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES -
Acompanho o eminente Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O
PRIMEIRO VOGAL.

. . .

Reintegração de posse - Impugnação à contes-
tação - Pedido formulado - Exame - Questão

preclusa - Reexame - Impossibilidade -
Honorários advocatícios - Arbitramento - Critério

Ementa: Apelação. Pedido formulado na impugnação à
contestação. Exame. Questão preclusa. Reexame.
Impossibilidade. Honorários advocatícios. Critérios de
arbitramento.

- É defeso ao juiz examinar pedido formulado pelo autor
ao impugnar a contestação, sem que haja a aquiescên-
cia prévia do réu a esse aditamento.

- Não há como reexaminar questão alcançada pela
preclusão.

- A sentença que acolher o pedido formulado em ação
de reintegração de posse, por não ser condenatória,
deve imputar ao réu o ônus de pagar os honorários
sucumbenciais, a serem arbitrados na forma determina-
da no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

- Em ação de reintegração de posse, desde que reco-
nhecido o direito de retenção por benfeitorias, os hono-
rários dos advogados dos réus devem ser fixados na
forma determinada no § 3º do art. 20 do Código de
Processo Civil.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..000022882255-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: EEssppóólliioo ddee MMaarriiaa
ddaa CCoonncceeiiççããoo LLootttt,, rreepprreesseennttaaddoo ppeellaa iinnvveennttaarriiaannttee
CCaarrmmeemm VVeennttuurraa SSccaarrppeellllii - AAppeellaaddooss:: MMaarrccoo PPaauulloo
SSccaarrppeellllii ee oouuttrraa - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAAUURRÍÍLLIIOO GGAABBRRIIEELL
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Maurílio Gabriel, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
PELO RELATOR. DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2010. - Maurílio
Gabriel - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Produziu sustentação oral, pela apelante, o Dr.
Cláudio Hurgel Victor Leite.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Ouvi com a devida
atenção as ponderações feitas pelo Dr. Cláudio e, inclu-
sive, parabenizo-o, porque Sua Excelência sintetizou
todas as questões colocadas nos autos.

Cuida-se de ação ajuizada pelo espólio de Maria
da Conceição Lott contra Marco Paulo Scarpelli e Lúcia
Helena Magalhães visando ser reintegrado na posse do
imóvel situado na Rua Professor Massanielo Santos, nº
26, no Bairro Planalto, em Belo Horizonte.

Após o processamento, foi prolatada sentença: 1º)
julgando “procedente o pedido formulado pelo autor,
nos termos do inciso I, do art. 269 do CPC, determinan-
do aos requeridos que desocupem o imóvel”; 2º) conde-
nando “o autor a indenizar os requeridos pelos valores
referentes às benfeitorias havidas no imóvel objeto do
pleito, realizadas até o dia 27.07.2005, apuradas con-
forme laudo pericial que instrui os autos”; 3º) conceden-
do “aos requeridos o direito de retenção do imóvel até
que sejam indenizados”; 4º) condenando “as partes ao
rateio das custas pro rata, suspendendo a exigibilidade
em relação ao autor”, por estar amparado pela assistên-
cia judiciária; e 5º) condenando o autor “ao pagamento
de honorários de sucumbência calculados em 15% do
valor da indenização, ficando a exigibilidade suspensa, e
os requeridos, ao pagamento de honorários no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 20, § 4º, do CPC”.

Foram rejeitados os dois embargos de declaração
opostos pelo autor.

Inconformado, o espólio de Maria da Conceição
Lott interpôs recurso de apelação, sustentando que “foi a
presente ação de reintegração de posse distribuída em
08.02.2006, menos de um ano e dia, portanto, da data
do esbulho possessório”, o que, no seu entendimento,
implicaria a “concessão da liminar de reintegração de
posse requerida, visto ser a presente lide uma ação de
força nova”.

Alega que a sentença recorrida, ao reconhecer que
os apelados foram constituídos

em mora, a contar de 15 dias após a notificação destes; e
tendo o apelado requerido a condenação dos apelantes em
perdas e danos a contar da data do esbulho (às f. 69/77),
impõe-se a condenação destes.

Ressalta que, apesar do referido requerimento ter
sido “feito em sede de impugnação à contestação”, “não
é o mesmo defeso em lei”, devendo, portanto, ter direito
“ao recebimento de valor a título de aluguel do imóvel,
a partir da data em que a desocupação deveria ter ocor-
rido”.

Assevera que Maria da Conceição contribuiu para
“as obras realizadas nos anos de 1986 a 1999”, “deven-
do os valores referentes a tais obras ser decotados do
montante aferido, visto não haver a certeza de terem sido
estas suportadas pelos apelados”.

Afirma que,

ainda que devido algum ressarcimento de despesas porven-
tura efetuadas pelos apelados, prescinde a aferição destas
da prova de serem as mesmas urgentes e necessárias, ou,
caso contrário, terem sido realizadas mediante autorização
do comodante, ônus atribuído aos apelados, ex vi do art.
333 do CPC, e do qual estes não se desincumbiram.

Afiança caber aos apelados “indenizar o proprie-
tário do imóvel [...] pelas obras realizadas em desacordo
com a legislação aplicável”, sendo que referidos valores
“não foram decotados do valor indenizatório apurado”.

Aduz que,

ao fixar o valor da indenização devida aos apelados, a douta
Juíza primeva limitou-se a restringi-la àquelas realizadas até
a data do esbulho, não se manifestando quanto às demais
irregularidades apontadas.

Pondera que “os critérios adotados, quando da
prolação da sentença a quo fixando os honorários devi-
dos pelos apelados”, deveriam “corresponder ao benefí-
cio patrimonial pretendido pelo autor”, com a reinte-
gração da posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, os apelados batem-se pela

manutenção da sentença.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso.
De ofício, suscito preliminar de ilegitimidade ativa.
Preceitua o art. 1.784 do Código Civil que, “aber-

ta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários”.

Assim, com a abertura da sucessão, a posse e a
propriedade dos bens do falecido transmitem-se imedia-
tamente aos herdeiros.

Por isso, o espólio não possui legitimidade para a
propositura da ação possessória, que deve ser intentada
pelos herdeiros.
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A jurisprudência aponta no mesmo sentido:

Reintegração de posse. Espólio. Ilegitimidade ativa. Extinção
do feito. - Por ser a posse direito pessoal, não tem o espólio
legitimidade para a demanda reintegratória, ensejando a
extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, VI, do CPC (extinto TAMG - Apelação Cível nº
374.763-5 - 5ª Câmara Cível - Rel.ª Juíza Eulina do Carmo
Almeida - j. em 13.11.02).

Ação de reintegração de posse. Direito pessoal. Propositura
pelo espólio. Posse transmitida no ato da morte do de cujus.
Ilegitimidade ativa. Falta de interesse. - Tratando o instituto
da posse de direito pessoal, transmitido no ato da morte do
de cujus, o espólio proponente da ação de reintegração de
posse não possui legitimidade nem interesse para agir para
tanto, conseqüentemente, faltam-lhe também tais condições
de ação para recorrer. Do apelo não se conhece (extinto
TAMG - Apelação Cível nº 343.120-7 - 7ª Câmara Cível -
Rel. Juiz Antônio Carlos Cruvinel - j. em 03.10.01).

Com tais considerações e de ofício, declaro o
espólio de Maria da Conceição Lott parte ilegítima para
figurar no polo ativo e, em consequência, extingo, sem
resolução de mérito, a ação possessória por ele propos-
ta contra Marco Paulo Scarpelli e Lúcia Helena
Magalhães.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Sr. Presidente. Sr.
Relator.

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator
para dele discordar quanto à ilegitimidade do espólio
para figurar no polo ativo de ações possessórias.

Entendo que o espólio tem legitimidade ativa, uma
vez que o possuidor, assim caracterizado como apto ao
manejo da ação possessória, é aquele possuidor de todo
o gênero, direto ou indireto, e, no caso, estando em
curso o inventário, o espólio se classifica como pos-
suidor, sobretudo porque é sempre apto ao exercício
possessório sobre os bens constantes da universalidade
do inventário.

Nesse sentido, é a lição de Tito Fulgêncio:

Autor na ação de esbulho - É conseqüência do exposto que
pode ser autor na ação de esbulho, também chamada de
reintegração de posse, ou força espoliativa, o possuidor de
todo gênero, tenha o exercício pleno ou tenha o menos
pleno, de fato, do domínio ou de qualquer de seus poderes
(como a servidão), seja direta ou indiretamente, com justiça
ou injustamente, de boa ou má-fé.

Em sendo o espólio passível de deter a posse indi-
reta sobre bens móveis ou imóveis, naturalmente que é
possível que ele possa proteger a sua posse através das
ações possessórias, sendo, dessa forma, patente a sua
legitimidade ativa.

Ante tais considerações, rejeito a preliminar de ile-
gitimidade ativa.

DES. TIAGO PINTO - Sr. Presidente, com a devida
vênia do Desembargador Relator, estou acompanhando
o eminente Revisor.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Vencido na preliminar
que suscitei, passo ao exame do recurso.

Pondera o apelante que,

ainda que devido algum ressarcimento de despesas porven-
tura efetuadas pelos apelados, prescinde a aferição destas
da prova de serem as mesmas urgentes e necessárias, ou,
caso contrário, terem sido realizadas mediante autorização
do comodante, ônus atribuído aos apelados, ex vi do art.
333 do CPC, e do qual estes não se desincumbiram.

Dispõe o § 3º do art. 96 do Código Civil serem
necessárias as benfeitorias “que têm por fim conservar o
bem ou evitar que se deteriore”.

No caso em exame, o perito judicial, no laudo
acostado às f. 110 e seguintes, após esclarecer “que o
imóvel objeto deste laudo passou por obras significativas
de reformas, ampliações e manutenções, tanto em ele-
mentos estruturais e de vedação, quanto nos revestimen-
tos (acabamentos) e redes em geral” (f. 119), e que “se
apresenta em bom estado de uso e conservação” (f.
116), concluiu que “as obras realizadas pelos réus são
necessárias” (f. 126).

Por consequência, ainda que realizadas sem o con-
sentimento de Maria da Conceição Lott, devem os apela-
dos ser indenizados por essas benfeitorias necessárias,
como corretamente foi determinado na sentença.

Acrescento, nesse tema, que a alegada irregulari-
dade técnica nas obras realizadas diz respeito somente à
Administração Pública, sendo, pois, aqui irrelevante,
uma vez que as obras efetuadas certamente contribuíram
para valorizar o imóvel de propriedade do apelante.

Aduz, ainda, o recorrente que Maria da Conceição
Lott contribuiu para “as obras realizadas nos anos de
1986 a 1999”, “devendo os valores referentes a tais
obras ser decotados do montante aferido, visto não
haver a certeza de terem sido estas suportadas pelos
apelados”.

Nenhuma razão possui o apelante nesse tema, pois
não trouxe para os autos qualquer prova de suas ale-
gações, que, aliás, foram embasadas em meras pre-
sunções.

Ademais, não consta o nome de Maria da
Conceição Lott em qualquer um dos inúmeros documen-
tos anexados aos autos, que se relacionam às despesas
decorrentes das obras efetuadas no imóvel.

Devem, portanto, os recorridos ser ressarcidos dos
valores que despenderam com a realização das citadas
obras.

Esclareceu o perito, à f. 123, que a quantificação
dos valores dessas obras foi realizada “através da análise
dos comprovantes de despesas constantes dos autos,
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bem como de outros documentos fornecidos pelos réus
por ocasião da realização dos trabalhos periciais” (f.
123), documentos estes que se encontram acostados ao
laudo (cf. anexo 09, às f. 154 e seguintes), descon-
siderando-se os documentos assinalados nos anexos 04
e 05 do laudo, que não possuem “qualquer relação com
obras de construção civil e/ou não são passíveis de iden-
tificação da sua finalidade”.

Essa depuração atendeu, ainda que parcialmente,
aos questionamentos levantados pelo autor apelante
sobre os documentos anexados aos autos pela parte
adversa (cf. impugnação à contestação, às f. 69 e
seguintes).

Alguns documentos impugnados foram acertada-
mente considerados pelo perito, para o fim ora exami-
nado, por possuírem relação com as obras realizadas.

Após a análise de todos esses documentos, o
expert relacionou, no anexo 06 do laudo (f. 146/149),
todos os valores efetivamente despendidos pelos apela-
dos com as obras realizadas e concluiu que as “despe-
sas despendidas pelos réus totalizam a quantia de 
R$ 77.087,21 (setenta e sete mil oitenta e sete reais e
vinte e um centavos)”.

Essa conclusão, não desautorizada por qualquer
outra prova, foi corretamente encampada na sentença,
que deve, portanto, ser mantida também nesse tema.

Alega o apelante que a sentença recorrida reco-
nheceu que os apelados foram constituídos “em mora a
contar de 15 dias após a notificação destes” e que,
assim, teria direito “ao recebimento de valor a título de
aluguel do imóvel, a partir da data em que a desocu-
pação deveria ter ocorrido”.

Essa pretensão não consta da petição inicial e foi
formulada apenas na fase de impugnação à contes-
tação, em que, entre outras coisas, se requereu a con-
denação dos réus “em perdas e danos, a contar da data
do esbulho” (f. 99).

Todavia, nos termos do art. 460 do Código de
Processo Civil, deve o juiz compor a lide nos limites do
pedido do autor e da resposta do réu.

Assim, por ter sido a postulação de condenação
em perdas e danos (aluguéis) formulada em sede de
impugnação à contestação, sem que a parte ré manifes-
tasse a sua aquiescência ao aditamento da inicial, não
pode ser examinada e decidida na sentença a ser pro-
latada.

Esse entendimento encontra-se ressaltado pela
culta Juíza de primeiro grau, ao examinar os embargos
de declaração ofertados pelo ora apelante:

Rejeito os embargos de declaração, pois não há na petição
inicial nenhum pedido quanto à condenação dos requeridos
ora embargados ao pagamento de aluguel, sendo defeso ao
juiz determinar tal pagamento sem a provocação inicial da
parte (f. 316).

Por consequência, também não merece a sentença
qualquer censura, quanto a essa questão.

Ressalvo, ainda, que o direito de retenção por ben-
feitorias pode ser alegado na contestação e por isso foi
objeto de deliberação na sentença prolatada.

A sentença acolheu o pedido inicial (reintegração
de posse), mas determinou que o autor indenizasse os
réus pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Houve, portanto, sucumbência recíproca, o que
leva à distribuição dos ônus sucumbências, como deter-
minado no art. 21 do Código de Processo Civil.

É de entendimento tranquilo que, “na ação de rein-
tegração de posse, a fixação dos honorários advocatícios
de sucumbência deve se dar de acordo com a norma
contida no § 4º do art. 20 do CPC” (ac. un. da Nona
Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado na
Apelação Cível nº 2.0000.00.486705-6/000, da
Comarca de Governador Valadares, Rel. o Des. Pedro
Bernardes, pub. no DJMG de 25.02.2006), o que foi
observado na sentença.

Também de forma correta, os honorários devidos
aos advogados dos réus foram arbitrados em percentual
sobre o valor da condenação, como determinado no §
3º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Observo, contudo, que os honorários arbitrados
em favor dos advogados do autor possuem valor bas-
tante inferior àqueles concedidos aos advogados dos
réus, o que não se mostra, in casu, justo e adequado.

Por isso e atento às determinações contidas nos
referidos §§ 3º e 4º do art. 20, reduzo os honorários
devidos aos advogados dos réus para 10% (dez por
cento) do valor da indenização e majoro os honorários
sucumbenciais devidos aos advogados do autor para 
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, assevera o apelante que “foi a presente
ação de reintegração de posse distribuída em
08.02.2006, menos de um ano e dia, portanto, da data
do esbulho possessório”, o que, no seu entendimento,
implicaria a “concessão da liminar de reintegração de
posse requerida, visto ser a presente lide uma ação de
força nova”.

Por isso, requer que este Tribunal se manifeste
“quanto à liminar de reintegração de posse do imóvel
objeto da presente lide” (f. 327).

Verifico, entretanto, que a referida liminar foi inde-
ferida em decisão prolatada na audiência de instrução e
julgamento (f. 21/22) e, por não ter sido questionada
através do recurso cabível (agravo de instrumento),
tornou-se questão preclusa, o que impede o seu reexame
nesta fase.

Com essas considerações, dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorá-
rios devidos aos advogados dos réus para 10% (dez por
cento) do valor da indenização e para majorar os hono-
rários devidos aos advogados do autor para 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando, quanto ao mais,
mantida a sentença.
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Condeno o apelante ao pagamento de 90%
(noventa por cento) das custas recursais, ficando os
apelados responsáveis pelo pagamento dos restantes
10% (dez por cento). Fica, todavia, suspensa a exigibili-
dade deste ônus em relação ao apelante, por estar ele
amparado pela assistência judiciária.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Ouvi com atenção as
ponderações do ilustre advogado.

Creio que o voto do Desembargador Relator abor-
da todos os pontos aqui colocados, e eu estou, também,
acompanhando o voto de Sua Excelência.

DES. TIAGO PINTO - De acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR SUSCITADA
PELO RELATOR. DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .

Presidência do Desembargador Caetano Levi Lopes,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECUR-
SOS VOLUNTÁRIOS. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. -
Brandão Teixeira - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Em análise, reexame
necessário e recursos de apelação cível interpostos con-
tra a r. sentença de f. 101/107, que, nos autos dos
embargos à execução, aviados pela Massa Falida da
Mineração Areiense S.A., representada pelo seu síndico
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG),
contra a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, jul-
gou-os parcialmente procedentes, para determinar a
exclusão tanto das multas fiscais e administrativas, inclu-
sive a de revalidação, incidente sobre o crédito executa-
do, quanto dos juros moratórios constantes na certidão
de dívida ativa litigiosa, ressalvada a possibilidade de
sua cobrança no caso de eventual satisfação do ativo da
massa falida. Indeferiu ainda o pedido de gratuidade da
justiça formulado pela autora, condenando a Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, no
importe de 15% (quinze por cento) sobre os valores apu-
rados indevidos, isentando-a, contudo, quanto às custas
processuais. 

1ª apelação. 
Inconformada com a r. sentença singular, a

Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais interpôs
recurso de apelação às f. 117/127 dos autos, sustentan-
do que apenas o ente competente para instituir o tributo
poderia conceder isenção e anistia tributárias, sendo
defeso ao Poder Judiciário tal mister, sob pena de ofen-
sa ao princípio da separação dos Poderes. 

Alegou que o art. 23, parágrafo único, III, do
Decreto-lei nº 7.661/45 não fora recepcionado pela
atual Constituição Federal, no tocante às penalidades fis-
cais, notadamente com relação às normas insertas no
art. 150, parágrafo 6º, e art. 151, III, devendo, pois, ser
considerada como norma revogada, não produzindo
mais efeitos jurídicos. 

Aduziu que, diante disso, fora negada força jurídi-
ca às Súmulas 192 e 565 do Supremo Tribunal Federal. 

Destacou que, de acordo com o art. 180 do
Código Tributário Nacional, a anistia alcança exclusiva-
mente as infrações cometidas anteriormente à vigência
da lei que a concede, o que inocorreu no caso dos
autos. 

Asseverou que os juros de mora são devidos
mesmo após a decretação da quebra, ou seja, até a data
do pagamento do débito. 

Execução fiscal - Embargos - Falência - Multa
fiscal - Juros de mora posteriores à quebra -

Incidência condicionada à suficiência do ativo

Ementa: Apelações cíveis. Processo civil e tributário.
Embargos à execução fiscal. Massa falida. ICMS. Multa
fiscal. Isenção. Juros de mora posteriores à quebra.
Incidência condicionada à suficiência do ativo.
Honorários advocatícios.

- O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, ape-
sar de o crédito tributário não estar sujeito à habilitação
em falência, nos termos dos arts. 187 do Código
Tributário Nacional e 5º da LEF, a multa moratória, por
constituir pena administrativa, não incide no processo
falimentar (EREsp 491.089/PR). 

- No que concerne aos juros de mora, a jurisprudência
firmou-se no sentido de que são exigíveis até a decre-
tação da quebra e, após esta, ficam condicionados à
suficiência do ativo da massa. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL // RREEEEXXAAMMEE NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO NN°°
11..00771100..0022..000033666633-22//000011 - CCoommaarrccaa ddee VVaazzaannttee -
RReemmeetteennttee:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa CCoommaarrccaa ddee VVaazzaannttee -
AAppeellaanntteess:: 11ªª)) FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss,, 22ªª)) MMaassssaa FFaalliiddaa MMaassaa MMiinneerraaççããoo AArreeiieennssee SS..AA..
- AAppeellaaddooss:: FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss,,
MMaassssaa FFaalliiddaa MMaassaa MMiinneerraaççããoo AArreeiieennssee SS..AA.. - RReellaattoorr::
DDEESS.. BBRRAANNDDÃÃOO TTEEIIXXEEIIRRAA 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
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Requereu a anulação parcial da r. sentença a quo,
no tocante à parte que determinou o seu cumprimento
com base no art. 475-J do Código de Processo Civil. 

Pugnou pelo provimento do presente recurso, para
que fosse reformada a r. sentença e mantida a incidên-
cia da multa e dos juros moratórios, bem como para que
fosse minorado o percentual fixado a título de honorários
advocatícios. 

Sem contrarrazões. 
2ª apelação. 
Por sua vez, a Massa Falida da Mineração Areiense

S.A., representada pelo seu síndico, Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), interpôs
recurso às f. 155/166, sustentando que, ao declarar que
os juros de mora poderiam ser cobrados no caso de
eventual satisfação do ativo da massa falida, o
Magistrado a quo incorreu em patente violação ao dis-
posto no art. 26 da Lei Falimentar, Decreto-lei nº
7.661/45. 

Destacou que as obrigações tributárias que origi-
naram a incidência dos juros de mora cobrados na cer-
tidão de dívida ativa possuem fato gerador posterior à
data da decretação de sua quebra. 

Alegou que, nos termos do art. 208, § 2º, do
Decreto-lei 7.661/45, antiga lei falimentar aplicável à
espécie, a massa falida não está obrigada ao adimple-
mento de qualquer verba relativa aos honorários dos
advogados de seus credores ou do falido. 

Asseverou fazer jus à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, já que a simples condição de
massa falida, por si só, encerra não apenas a sua
condição de hipossuficiência financeira, mas, também, a
sua absoluta insolvência, reconhecida judicialmente. 

Contrarrazões às f. 170/175. 
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-

se à f. 183 dos autos, informando a desnecessidade de
sua intervenção no presente feito, conforme dispõe a
Recomendação PGJ nº 01/2001. 

É o relatório. 
Juízo de admissibilidade. 
Admito os recursos interpostos, porque presentes

os requisitos e pressupostos de admissibilidade. 
Tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de

jurisdição, em razão do art. 475 do Código de Processo
Civil, e atento ao recurso de ofício do Magistrado singu-
lar, hei por bem examinar concomitantemente os recur-
sos voluntários e o reexame necessário, uma vez que este
possui maior abrangência do que aquele. 

Entretanto, antes da análise meritória da questão
sub judice, necessário o exame do pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça formulada pela
Massa Falida da Mineração Areiense S.A.

A Massa Falida da Mineração Areiense S.A. sus-
tentou fazer jus à concessão dos benefícios da gratu-
idade da justiça, ao argumento de que a simples

condição de massa falida encerra não apenas a sua
condição de hipossuficiência financeira, mas, também, a
sua absoluta insolvência, reconhecida judicialmente. 

Contudo, em que pesem os argumentos formula-
dos, entendo não ser o caso de deferimento da assistên-
cia judiciária. 

Isso porque, analisando detidamente os autos,
observo que a embargante efetuou o pagamento das
custas processuais, juntando, para tanto, o comprovante
do depósito às f. 167/168 dos autos, realizando, pois,
ato incompatível com o seu pleito. 

Assim, não há que se falar em concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, haja vista que, ao
recolher o valor relativo às custas recursais, a embar-
gante demonstrou condições financeiras suficientes para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. 

Assim, sem mais delongas, indefiro o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
embargante. 

Mérito. 
Compulsando detidamente os autos, observo que a

Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, no dia
30.05.2000, propôs execução fiscal contra a Massa
Falida da Mineração Areiense S.A., pretendendo receber
a importância de R$ 50.314,03 (cinquenta mil trezentos
e quatorze reais e três centavos). 

De acordo com a certidão de dívida ativa de f. 03,
dos autos do processo executivo em apenso, referido
débito refere-se ao ICMS declarado, e não pago pelo
contribuinte no período de setembro a novembro de
1998 e no mês de janeiro de 1999, acrescido de multa
de revalidação e juros de mora. 

Ocorre que, segundo informam os autos, a execu-
tada teve sua falência decretada em dezembro de 1998,
havendo o Magistrado sentenciante fixado como termo
legal da quebra o sexagésimo dia anterior ao primeiro
protesto de que se teve notícia naqueles autos, qual seja
outubro de 1995 (f. 92). 

Encontra-se há muito assentado pela jurisprudên-
cia do excelso Supremo Tribunal Federal (Súmulas n° 192
e 565) que, em se tratando de empresa falida, há que ser
afastada a exigência da multa moratória, no intuito de
evitar que tal penalidade recaia sobre os credores habi-
litados no processo falimentar, alheios à infração. 

Como se sabe, a decretação da falência tem por
consequência imediata a substituição do devedor insol-
vente por um organismo de natureza complexa, que é a
massa falida, constituída, do ponto de vista subjetivo,
pelos sujeitos de direito que compõem a comunhão dos
credores e, sob o aspecto objetivo, pelo patrimônio do
devedor, afetado como garantia dos débitos. 

Por isso, exigir da massa falida o pagamento de
multas aplicadas ao falido é o mesmo que punir alguém
por falta cometida por outrem, situação que não se
coaduna ao nosso sistema jurídico, orientado pelo
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princípio de que os efeitos da pena não devem ir além
da pessoa do infrator. 

No julgamento do RE 110.399/SP, cuja relatoria
fora exercida pelo ilustre Ministro Carlos Madeira, a
Excelsa Corte, assim se pronunciou: 

A falência tem a natureza de medida preventiva do prejuízo,
para impedir a dissipação dos bens do devedor, que são a
garantia comum dos seus credores. Mas é também um
processo de execução extraordinária e coletiva, sobre a
generalidade daqueles bens, com o objetivo de circunscrever
o desastre econômico do devedor e igualar os credores
quirografários: Daí a inexigibilidade da multa, que refletiria
no montante da massa a ser partilhada com os credores. 

Nesse mesmo sentido, decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal: 

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário.
Execução fiscal contra massa falida. Inclusão no crédito
habilitado em falência da multa fiscal com efeito de pena
administrativa. Inviabilidade da sua cobrança. Art. 23, pará-
grafo único, III, da Lei de Falências. Agravo regimental
desprovido. 1. A falência tem a natureza de medida preven-
tiva do prejuízo, para impedir a dissipação dos bens do
devedor, que são a garantia comum dos seus credores. É
também processo de execução extraordinária e coletiva,
sobre a generalidade daqueles bens, com o objetivo de cir-
cunscrever o desastre econômico do devedor e igualar os
credores quirografários. 2. Inexigibilidade da multa adminis-
trativa, que refletiria no montante da massa a ser partilhado
pelos credores. 3. Agravo regimental não provido. (Supremo
Tribunal Federal, AGRRE 212839, Segunda Turma, Rel. Min.
Maurício Correa, v.u., julg. em 29.09.1997, pub. no DJ de
14.11.97, p. 58783). 

E nem se diga que a exclusão da multa administra-
tiva somente ocorreria nos créditos habilitados, regidos
pela Lei de Quebras, não alcançando os processos exe-
cutivos fiscais, regidos por legislação própria. 

Data venia dos entendimentos em contrário, a exe-
cução fiscal deve ser processada no juízo da execução,
sem as multas moratórias. A sobra, se houver, seria
remetida ao juízo da falência, para compor a massa fa-
lida (nesse sentido, REsp 162027/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Ari Pargendler, julg. em 31.03.1998, pub. no
DJ de 14.12.1998, p. 210). 

Também Theotônio Negrão, em nota ao art. 2º, da
Lei nº 6830/1980, traz uma referência à Súmula nº
565/STF, dizendo que

‘a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não
se incluindo no crédito habilitado na falência’. Daí decorre
que também não pode ser cobrada em execução fiscal con-
tra massa falida (TFR - 4ª Turma, AC 115.589-RS, Rel. Min.
Armando Rollemberg, j. 8.3.89, negaram provimento, v.u.,
DJU 19.6.89, p. 10.714) (Código de Processo Civil e legis-
lação processual em vigor. 30. ed. São Paulo: Saraiva,
1999, p. 1178). 

Nesse sentido, já me manifestei: 

Ementa: Apelação cível - Processo civil e tributário - embar-
gos à execução fiscal - Massa falida - ICMS - Multa fiscal -
Isenção - Juros de mora posteriores à quebra - Incidência
condicionada à suficiência do ativo.
1). O STJ tem decidido que, apesar de o crédito tributário
não estar sujeito à habilitação em falência, nos termos dos
arts. 187 do CTN e 5º da LEF, a multa moratória, por cons-
tituir pena administrativa, não incide no processo falimentar
(EREsp 491.089/PR).
2). No que concerne aos juros de mora, a jurisprudência fir-
mou-se no sentido de que são exigíveis até a decretação da
quebra e, após esta, ficam condicionados à suficiência do
ativo da massa. (TJMG. Número do processo:
1.0105.06.203284-9/001; Relator: Brandão Teixeira;
Relator do acórdão: Brandão Teixeira; data do julgamento:
21.07.2009; data da publicação: 05.08.2009.) 

Por fim, não há que se falar que a Constituição
Federal de 1988 prejudicou as Súmulas nº 192 e nº 565
do Supremo Tribunal Federal. 

Embora não desconheça a existência de decisões
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não
há como desconhecer que o Pretório Excelso, no exercí-
cio de sua competência de interpretar a Constituição, há
muito tem repudiado tal tese: 

Execução fiscal. Falência. Multa moratória. Súmula 565 do
STF. Alegada violação aos arts. 1º; 150, § 6º; e 155, II, da
Constituição Federal. Decisão que está em consonância com
precedentes desta Corte no sentido de que, sendo de
natureza administrativa a multa a que se refere o art. 23, III,
da Lei de Falências (Súmula 565 do STF) e não de débito
tributário, é incabível a alegada afronta ao art. 150, § 6º, da
Constituição Federal. Incidência, ainda, das Súmulas 282 e
356 desta Corte. Agravo desprovido. (Supremo Tribunal
Federal, AgRg 388247, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar
Galvão, julg. em 25.02.2003, v.u., pub. no DJ de
11.04.2003, p. 29). 

Agravo de instrumento - Multa moratória - Habilitação em
falência - Impossibilidade - Ausência de ofensa direta à
Constituição - Apelo extremo também deduzido com funda-
mento no art. 102, III, b, da Constituição - Acórdão que não
declarou a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal -
Inviabilidade do recurso extraordinário - Recurso de agravo
improvido. A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
A multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de
caráter administrativo, não se inclui no crédito habilitado em
falência. A Súmula 565/STF, por revelar-se compatível com a
Constituição de 1988, foi por esta integralmente recep-
cionada. Precedentes. (Supremo Tribunal Federal, AgRg
415986, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julg. em
29.04.2003, v.u., pub. no DJ de 22.08.2003, p. 42.) 

Quanto à limitação temporal para a incidência de
juros, melhor sorte não assiste à embargante. 

Dispõe o art. 26 do Decreto-lei nº 7.661/1945
que contra a massa não correm juros, ainda que estipu-
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lados forem, se o ativo apurado não bastar para o paga-
mento do principal. 

Assim, correta a decisão que decotou a cobrança
dos juros posteriores à data da quebra, de forma pro-
visória, ressalvando-se sua cobrança posterior, se o ativo
apurado quando da realização da massa assim suportar. 

Nesse sentido, já me manifestei: 

Ementa: Processo civil e tributário - Embargos à execução fis-
cal - Massa falida - ICMS - Multa fiscal - Isenção - Juros de
mora posteriores à quebra - Incidência condicionada à sufi-
ciência do ativo. 1. O STJ tem decidido que, apesar de o
crédito tributário não estar sujeito à habilitação em falência,
nos termos dos arts. 187 do CTN e 5º da LEF, a multa
moratória, por constituir pena administrativa, não incide no
processo falimentar (EREsp 491.089/PR). 2. No que con-
cerne aos juros de mora, a jurisprudência firmou-se no sen-
tido de que são exigíveis até a decretação da quebra e, após
esta, ficam condicionados à suficiência do ativo da massa.
(TJMG. Número do processo: 1.0027.07.119740-7/001;
Relator: Brandão Teixeira; Relator do acórdão: Brandão
Teixeira; data do julgamento: 31.03.2009; data da publi-
cação: 24.04.2009.) 

Em relação aos honorários advocatícios, observo
que tanto a embargada quanto a embargante se insurgi-
ram contra a sua fixação. 

A embargante alegou que, nos termos do art. 208,
§ 2º, do Decreto-lei 7.661/45, antiga lei falimentar apli-
cável à espécie, a massa falida não está obrigada ao
adimplemento de qualquer verba relativa aos honorários
dos advogados de seus credores ou do falido. 

Contudo, em que pesem os argumentos formula-
dos, entendo que à autora falta interesse recursal nesse
ponto, tendo em vista que a r. sentença singular não a
condenou ao pagamento de qualquer verba sucumbencial.

Assim, por completa ausência de interesse recursal
da embargante, não conheço de tal alegação. 

Por sua vez, observo que a Fazenda Pública pug-
nou pela minoração do percentual dos honorários advo-
catícios, alicerçada, para tanto, nas alíneas a, b e c do §
3º do art. 20 do Código de Processo Civil. 

In casu, a r. sentença condenou a Fazenda Pública
do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários
advocatícios, de 15% (quinze por cento) sobre o sobre os
valores apurados indevidos. 

Contudo, para evitar uma possível condenação
que possa prejudicar a Fazenda Pública, convém que se
mantenha a verba sucumbencial como disposta na r.
sentença. A sentença será liquidada e, não se sabendo,
ao certo, o montante dos valores a serem restituídos,
melhor que a fixação dos honorários fique como está na
r. sentença. 

Conclusão. 
Diante do exposto, em reexame necessário, man-

tenho a r. sentença a quo. Prejudicados os recursos vo-
luntários. 

Custas do recurso, pela apelante, isenta. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CAETANO LEVI LOPES e AFRÂNIO VILELA.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO REE-
XAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS.

. . .

Mandado de segurança - Entrevista entre o
preso e seu advogado - Privacidade - Art. 7º, III,

da Lei nº 8.906/94 - Resolução nº 8/2006 do
Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária - Art. 5º, LXIII, da Constituição
Federal - Desatendimento - Precariedade da
cadeia pública - Singularidade da situação -

Ausência de abusividade ou ilegalidade -
Recurso não provido

Ementa: Mandado de segurança. Limitação da entrevista
do advogado com o detento em sala reservada.
Precariedade da cadeia pública. Falta de segurança.
Oportunidade do contato antes de qualquer ato proces-
sual. 

- O art. 7º, III, da Lei nº 8.906/94, assegura ao advo-
gado o direito de ‘’comunicar-se com seus clientes, pes-
soal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando
estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em esta-
belecimentos civis ou militares, ainda que considerados
incomunicáveis’’. 

- Nos termos do art. 5º, LXII, da Constituição Federal, o
preso tem direito à assistência de seu advogado. Não
pode ser considerado abusivo ou ilegal o ato da autori-
dade policial que determina a entrevista do advogado
com seu cliente na porta da cela em razão da pre-
cariedade da cadeia pública e da falta de agentes peni-
tenciários para preservar a segurança do próprio profis-
sional. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00223366..0088..001155554411-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee EEllóóii MMeennddeess - AAppeellaannttee:: FFaabbiiaannoo CCaarrnneeiirroo
PPeerreeiirraa,, eemm ccaauussaa pprróópprriiaa - AAppeellaaddoo:: DDeelleeggaaddoo ddee
PPoollíícciiaa ddaa CCoommaarrccaa ddee EEllóóii MMeennddeess - RReellaattoorr:: DDEESS..
WWAANNDDEERR MMAARROOTTTTAA 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Wander Marotta, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
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ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. - Wander
Marotta - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. WANDER MAROTTA - Conheço do recurso. 
Fabiano Carneiro Pereira, em causa própria,

impetrou mandado de segurança, com pedido de limi-
nar, contra ato do Delegado de Polícia da Comarca de
Elói Mendes, alegando, em síntese, ser advogado de
defesa de Elias Ferreira dos Santos, que se encontra
preso na cadeia pública local, respondendo pela prática
do crime de tráfico de drogas. Em 10.10.2008 dirigiu-se
à cadeia pública para informar seu cliente sobre a sen-
tença proferida e colocá-lo a par dos procedimentos a
serem efetivados, ocasião em que lhe foi proibido con-
versar em sala reservada, em decorrência de portaria
subscrita pela autoridade impetrada. Ressalta que o ato
é ilegal e abusivo e afronta o disposto no art. 7º, III, da
Lei nº 8.906/94 e na Resolução nº 8/2006 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Pede a limi-
nar e a concessão da segurança para determinar à
autoridade coatora que se abstenha de impedir a visita
pessoal e reservada do impetrante com seu cliente.
Requer os benefícios da assistência judiciária - deferidos. 

A liminar foi indeferida (f. 68). 
Informações da autoridade impetrada sustentando

que, apesar de reconhecer o direito do detento de con-
versar reservadamente com seu advogado, necessário se
faz sopesar a peculiaridade do caso, haja vista a situa-
ção precária do sistema penitenciário. Aduz que a cadeia
pública dispõe de apenas quatro celas, que, atualmente,
abrigam mais de trinta detentos, dentre eles vários trafi-
cantes de drogas, com alta periculosidade, em clara
demonstração do risco à integridade física de terceiros,
inclusive do próprio advogado. Acrescenta que o plantão
é exercido por apenas um agente de segurança peniten-
ciária, dispondo de reforço das Polícias Civil e Militar,
que, entretanto, estão estabelecidas em outra localidade.
Alega que o prédio da cadeia pública se encontra em
situação precária, não dispondo de sala apropriada para
entrevista reservada, informando já ter sido ajuizada
ação civil pública pelo Ministério Público objetivando a
sua interdição. Enfatiza que o problema vem sendo
amenizado pelo Juízo da Comarca ao permitir a entre-
vista entre os detentos e seus advogados antes dos atos
processuais. 

Às f. 75/76, manifestou-se o Ministério Público
pela denegação da ordem. 

A sentença denegou a segurança e condenou o
impetrante nas custas processuais, suspensas caso esteja
sob o pálio da justiça gratuita (f. 78/79). 

À f. 82-v., embargos declaratórios opostos pelo
impetrante, acolhidos à f. 83 para deferir-lhe os benefí-
cios da justiça gratuita. 

Inconformado, ele recorre (f. 85/87), sustentando
que o fato de a cadeia pública apresentar instalações
precárias não é motivo suficiente para cercear-lhe o exer-
cício de uma prerrogativa profissional, e que a v. sen-
tença nega vigência ao art. 7º, III, da Lei nº 8.906/94. 

O mandado de segurança, sabe-se, visa a prote-
ger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve
ser comprovado documentalmente e de plano. 

Ensina Carlos Mário da Silva Veloso (in Do manda-
do de segurança e institutos afins na Constituição de
1988; apud Mandados de segurança e injunção.
Coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira. São
Paulo: Saraiva Ed., 1990, p. 81). 

[...] O conceito, portanto, de direito líquido e certo, ensina
Celso Barbi, lição que é, também, de Lopes da Costa e
Sálvio de Figueiredo Teixeira, é processual. ‘Quando aconte-
cer um fato que der origem a um direito subjetivo, esse direi-
to, apesar de realmente existente, só será líquido e certo se
o fato for indiscutível, isto é, provado documentalmente e de
forma satisfatória. Se a demonstração da existência do fato
depender de outros meios de prova, o direito subjetivo surgi-
do dele existirá, mas não será líquido e certo, para efeito de
mandado de segurança. Nesse caso, sua proteção só
poderá ser obtida por outra via processual’.

Cumpre ao impetrante, portanto, demonstrar,
através de prova pré-constituída, o seu pretendido direi-
to líquido e certo. E tais documentos devem, forçosa-
mente, vir juntados à inicial, nos termos do art. 283 do CPC. 

O pedido inicial visa a obter a concessão de segu-
rança para determinar à autoridade impetrada que se
abstenha de impedir-lhe entrevistar o detento, de quem é
advogado, em sala reservada, ao fundamento de que a
portaria por ela subscrita é manifestamente inconstitu-
cional e ilegal. 

Dispõe a mencionada portaria: 

Art. 14. O acesso dos advogados à Cadeia Pública ocorrerá
preferencialmente no horário de expediente, devendo ser
observadas as condições de segurança. 
§ 1º O acesso dos advogados somente será permitido medi-
ante a apresentação da carteira da Ordem dos Advogados
do Brasil. 
§ 2º Os advogados deverão entrevistar seus clientes na porta
das celas, na medida em que a Cadeia Pública local não dis-
põe de sala própria (f. 17). 

A autoridade impetrada, a representante do
Ministério Público e o MM. Juiz são unânimes ao afir-
marem as condições da cadeia pública local. 

Segundo consta de sentença, 

é público e notório que a estrutura da cadeia pública local é
por demais precária, composta por apenas 04 celas, onde
estão distribuídos 49 (quarenta e nove) detentos, segundo se
depreende da grade de presos que passa a fazer parte inte-
grante desta. 
A par esse fato, foi iniciada uma reforma capitaneada pelo
Município de Elói Mendes, objetivando a edificação de
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novas celas, porém, devido aos entraves legais, foi paralisa-
da, o que ressaltou a precariedade do estabelecimento pri-
sional. 
Se não bastasse tudo isso, é manifesto o diminuto contin-
gente de agentes penitenciários que fazem a guarda interna
da cadeia pública local, os quais não dispõem de armas de
fogo; a situação se agravou ainda mais quando a Polícia
Militar deixou as dependências da cadeia pública, a qual
somente tem prestado a guarda externa de forma contínua,
exclusivamente, em decorrência de uma liminar concedida
em uma ação civil pública em tramitação por esse Juízo
(f.78).

É verdade que, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº
8.906/94, é direito do advogado

comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente,
mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos,
detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares,
ainda que considerados incomunicáveis. 

Não é menos verdade que o preso tem direito à
assistência de seu advogado, conforme dispõe o art. 5º,
LXIII, da Constituição Federal. 

Entretanto, não se pode olvidar que também cabe
ao Poder Público zelar pela integridade e segurança do
cidadão, no caso a do próprio apelante. 

Segundo informa a digna representante do
Ministério Público, 

no caso do constituído do impetrante, trata-se de preso
perigoso, com condenação pelo crime de tráfico de drogas,
que se encontra na Cadeia Pública na mesma cela com
outros presos perigosos, em situação de extrema pre-
cariedade. A adoção dessa medida pela Autoridade Policial,
ao nosso ver, somente tenta contornar uma situação fática,
contrabalançando direitos com base na extrema dificuldade
estrutural que ora se afigura, inclusive já tendo sido oficiados
todos os órgãos possíveis para a agilização das providências
com relação a esta Cadeia (f. 76). 

Acresça-se que, segundo consta da sentença, tem
sido assegurado aos advogados o direito de entrevistar
seus constituídos antes do início de qualquer ato proces-
sual, como forma de assegurar seus direitos. 

Diante dos fatos e da singularidade da situação,
não vislumbro ato abusivo e ilegal praticado pela autori-
dade impetrada hábil a ensejar a concessão da segu-
rança. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
Sem custas, por estar o apelante sob o pálio da

justiça gratuita. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BELIZÁRIO DE LACERDA e ANDRÉ LEITE
PRAÇA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Cobrança - Seguro de vida - Acidente de trabalho
- Invalidez permanente - Configuração -
Prescrição - Não ocorrência - Valor da 

indenização - Totalidade do capital segurado

Ementa: Civil e processo civil. Ação de cobrança.
Indenização securitária. Prescrição afastada. Acidente de
trabalho. Invalidez parcial e permanente. Configuração.
Quantum indenizatório. Capital segurado. Totalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

- O prazo prescricional das ações do segurado contra a
seguradora e desta contra este é de 1 (um) ano, a teor
do disposto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil. Pelo
princípio da actio nata, tem-se que o dito prazo somente
começa a correr quando o titular do direito violado toma
conhecimento de fato e da extensão de suas consequên-
cias. No caso das indenizações securitárias por invalidez,
tal prazo começa a fluir no momento em que o segura-
do tem ciência inequívoca de sua enfermidade - Súmula
de nº 278 do STJ -, ou seja, do dia em que foi concedi-
da a aposentadoria pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS. Frise-se que o requerimento
administrativo suspende o prazo prescricional, que só
volta a correr após a negativa da seguradora.

- A incapacidade que deve ser demonstrada pelo con-
sumidor restringe-se ao exercício da função que exercia
quando sofreu o acidente, pouco importando que tenha
o beneficiário capacidade para exercer outras atividades.
Ou seja, a incapacidade permanente deve ser aferida
somente em função da atividade profissional exercida
pelo segurado por ocasião da celebração do contrato de
seguro.

Apelação a que se nega provimento.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00005588..0044..001177444499-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee TTrrêêss MMaarriiaass - AAppeellaannttee:: BBrraaddeessccoo VViiddaa
PPrreevviiddêênncciiaa SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: CCaarrllooss RRoobbeerrttoo ddee SSoouuzzaa
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, sob a
Presidência do Desembargador Sebastião Pereira de
Souza, 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 PREJUDI-
CIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2010. -
Sebastião Pereira de Souza - Relator.
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Conheço
do presente apelo, porque próprio e regularmente avia-
do, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
sua admissibilidade.

O caso é o seguinte: O autor, ora apelado, ajuizou
ação de cobrança em face da seguradora requerida, ora
apelante, visando ao recebimento de indenização 
securitária em razão de acidente de trabalho que o levou
à aposentadoria e lhe causou invalidez parcial e perma-
nente para o trabalho. A r. sentença objurgada julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a segurado-
ra ré a pagar ao autor a indenização no valor de
R$20.000,00, razão da interposição do presente recurso.

Da prescrição.
A seguradora apelante alega prejudicialmente que

a pretensão do apelado já fora alcançada pela pres-
crição. Sem razão, no entanto.

Ora, o prazo prescricional das ações do segurado
contra a seguradora e desta contra este é de 1 (um) ano,
a teor do disposto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.
Pelo princípio da actio nata, tem-se que dito prazo
somente começa a correr quando o titular do direito vio-
lado toma conhecimento do fato e da extensão de suas
consequências.

No caso das indenizações securitárias por
invalidez, esse momento corresponde àquele em que o
segurado tem ciência inequívoca de sua enfermidade. É
o que dispõe a Súmula de nº 278 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, verbis:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indeniza-
ção, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral.

Ocorre que não há, a bem da verdade, um evento
preciso e determinado no tempo, capaz de retratar com
fidelidade o momento em que o segurado sabe, de
forma exata, que está definitivamente incapacitado para
o trabalho.

Diante disso, filio-me à corrente jurisprudencial que
considera ser a aposentadoria do segurado pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS um evento con-
creto, capaz de servir com maior segurança de marco
inicial para contagem da prescrição em casos desse jaez.

Nesse sentido:

Apelação cívil. Ação de cobrança. Contrato de seguro.
Prescrição. Termo inicial. Acidentes pessoais. Doença.
Indenização devida. Quantum.
- O prazo prescricional ânuo começa a correr do dia em que
foi concedida a aposentadoria pelo INSS, sendo que nesta
data teve o beneficiário conhecimento do fato que ensejaria
o direito ao recebimento de indenização, qual seja invalidez
permanente.
- Cabe ao réu produzir prova da existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor, ainda mais
quando admite a existência de direito à indenização por
doença, que gerou invalidez total e permanente para o tra-
balho.
- A cobertura securitária deve ter por base o salário-base do
beneficiário, nos termos previstos no contrato. (TJMG -
Apelação Cível nº 1.0153.03.020443-9/001 - Relator Des.
Pedro Bernardes - j. em 13.01.2009 - DJ de 09.02.2009.)

In casu, o autor foi aposentado por invalidez pe-
rante o órgão previdenciário oficial em 1º de outubro de
2002 (f. 21), vindo a requerer administrativamente a
indenização pelo sinistro em 13 de março de 2003 
(f. 21), ou seja, menos de um ano após ter tomado ciên-
cia da sua invalidez, mais precisamente 05 meses e 12
dias após a ciência.

Frise-se que o requerimento administrativo sus-
pende o prazo prescricional, que só volta a correr após
a negativa da seguradora, que, no caso vertente, se deu
em 31 de março de 2004 (f. 18), motivando assim o
ajuizamento da presente ação em 15 de setembro do
mesmo ano, ou seja, cinco meses e 15 dias após a 
negativa.

Somando-se o tempo transcorrido entre a ciência
do segurado e o pedido administrativo (05 meses e 12
dias) com o tempo transcorrido entre a data da negativa
da seguradora e o ajuizamento da ação, vê-se, pois, que
não se verificou na hipótese vertente o transcurso fatal do
prazo ânuo que fulminaria a pretensão subjetiva, tornan-
do impossível o reconhecimento da prescrição. Rejeito a
prejudicial de mérito.

Da indenização securitária.
No mérito, a questão controvertida se restringe à

constatação da invalidez do autor/apelado e se tal
quadro se encontra ou não acobertado pelos termos do
seguro de vida em grupo contratado com a ré/apelante.

Pois bem. O trabalhador, quando contrata um
seguro de vida, o faz com o fito de se resguardar de
futuros sinistros em relação à função que exerce no
momento da contratação. E, em se tratando de contrato
de seguro, as cláusulas ali constantes devem ser inter-
pretadas em favor do segurado, conforme dispõe o art.
47 da Lei 8.078/90.

A alegação da seguradora apelante de que o
apelado pode exercer outras profissões retira do contra-
to de seguro uma das suas principais características - a
assunção do risco pela seguradora, ao ampliar demasia-
damente a incapacidade para exercer qualquer tipo de
atividade, pois levaria à conclusão absurda de o segura-
do só fazer jus à indenização de 100% do capital segu-
rado se se encontrar, por exemplo, em coma profundo, o
que excluiria, repita-se, o risco da ocorrência de sinistro
indenizável no percentual total.

Logo, a vantagem da seguradora se mostraria
exagerada nos termos do art. 51, § 1º, inciso II, do CDC,
in verbis:
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§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem
que: [...]
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou
o equilíbrio contratual; [...].

Dessa forma, entendo que a incapacidade que
deve ser demonstrada pelo consumidor se restringe ao
exercício da função que exercia quando sofreu a doença,
pouco importando que tenha o beneficiário capacidade
para exercer outras atividades. Ou seja, a incapacidade
permanente deve ser aferida somente em função da ativi-
dade profissional exercida pelo segurado por ocasião da
celebração do contrato de seguro.

Nesse sentido, para que o apelado faça jus ao
recebimento da indenização pleiteada, deve restar com-
provado que se encontra acometido de lesão ou doença
incapacitante, total ou parcialmente, em virtude de aci-
dente do trabalho, para as atividades que exercia regu-
larmente.

Assim, caracterizada a invalidez parcial perma-
nente do autor/apelado para o trabalho em razão de ser
portador de hérnia de disco aguda, condição de limi-
tação funcional a esforços físicos de natureza irreversível,
deve a seguradora apelante indenizá-lo nos termos da r.
sentença.

Registre-se que a invalidez parcial e permanente
por acidente encontra cobertura no contrato celebrado
entre as partes - f. 14/15.

Ademais, suficiente para a constatação da inca-
pacidade laborativa permanente e parcial do segurado o
fato de o mesmo encontrar-se impossibilitado para o
exercício de idêntica função ou atividade similar àquela
prestada originariamente perante o empregador, tanto
que foi aposentado pelo INSS, situação confirmada pelo
i. perito, ao afirmar que:

[...] o autor apresenta incapacidade permanente para ativi-
dades de natureza moderada a pesada, que exijam esforço
físico e movimentação com aplicação de força em relação à
coluna lombo-sacra (f.89).
[...] há limitação funcional em 50%, não podendo realizar
atividades que exijam esforço físico e movimentações com a
coluna lombo-sacra, o que significa a impossibilidade de
realizar as mesmas atividades anteriormente exercidas (f. 90).

Informou, ainda, no quesito de nº 12, que a
invalidez que acomete o autor/apelado é permanente
para atividades de natureza moderada a pesada, como
as anteriores exercidas.

Com efeito, se o autor/apelado, que exercia a
função de mecânico, se torna inválido para o exercício
das atividades inerentes ao seu ofício, das quais retirava
o seu sustento e o de sua família, ainda que possa
realizar outras atividades, ele é considerado inválido
para os fins objetivados pelo contrato de seguro.

Ora, a intenção da parte contratante ao firmar o
seguro é o percebimento de indenização em caso de
ocorrência de lesão que a impossibilitasse de exercer sua
atividade específica, não sendo caso de se excluir o
pagamento da indenização simplesmente pelo fato de o
segurado poder exercer outras funções, por óbvio. Se
assim não se entendesse, as seguradoras acabariam se
isentando do cumprimento dos contratos de seguro, em
vista da dificuldade de se conceber a ocorrência efetiva
de invalidez total e permanente para o exercício de qual-
quer atividade: restando um dedo, ainda assim, caberia
ao segurado a realização de qualquer tipo de função,
afastada a cobertura segurada. Um absurdo!

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Invalidez por
doença. Aposentadoria do INSS. Presunção de veracidade e
legitimidade. Invalidez permanente. Capital segurado devi-
do. - A indenização do seguro em grupo por invalidez total
e permanente por doença (IPD) é devida quando o segura-
do for acometido de moléstia que o incapacita para o tra-
balho, motivando a aposentadoria por invalidez pelo INSS, e
não houver indícios de existência de capacidade residual que
permita assumir função igual ou equivalente à qual ele era
habilitado. Prevalecem as condições práticas sobre as teses
em conflito. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível
393327-1 - j. em 16.09.2003 - Relator: Edgard Penna de
Amorim.)

Desse modo, diante da realidade econômica atual
do País, e do mercado de trabalho, que exige qualifi-
cação e experiência dos candidatos a um emprego, con-
clui-se que a incapacidade do autor/apelado para
exercer sua profissão habitual, da qual sempre retirou o
seu sustento, é total e permanente, estando acobertada
pelo seguro contratado.

Assim, concordando com o ilustre Prolator da bem-
lançada sentença, entende-se que o autor/apelado faz
jus ao recebimento do valor constante na apólice de
seguro de vida firmado.

Conclusão.
Com esses fundamentos, nego provimento ao

recurso de apelação, para manter a r. sentença objurga-
da pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos
que ora acrescento.

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OTÁVIO PORTES e JOSÉ MARCOS VIEIRA.

Súmula - REJEITARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO
E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Indenização - Danos moral e material - Curso
superior - Adaptação - Determinação normativa

do MEC - Nomenclatura - Alteração - Grade 
curricular inalterada - Prejuízo - Inexistência -

Propaganda enganosa - Inocorrência

Ementa: Ação de indenização. Instituição de ensino
superior. Regulamentação do curso de comércio exterior.
Modificação do regime jurídico. Alteração de nomen-
clatura. Dever de indenizar. Inocorrência. 

- Constitui lição antiga no direito brasileiro a afirmativa
de que não há que se alegar direito adquirido à imutabi-
lidade do regime jurídico, e, portanto, a lei (ou outra
espécie normativa) que modificar o regime jurídico de
determinado instituto tem aplicação imediata.

- Fixada essa premissa - de que não poderiam as institui-
ções de ensino olvidar as determinações normativas do
MEC -, uma segunda consequência dela deriva: não
constitui propaganda enganosa a mera alteração da
nomenclatura do curso, justamente (i) em razão de se
tratar de imposição oriunda do órgão administrativo re-
gulador da matéria e (ii) por não haver prejuízo ao con-
teúdo programático estabelecido no projeto pedagógico
do curso.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00228877..0077..003355668844-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee GGuuaaxxuuppéé - AAppeellaannttee:: DDeenniissee RRiibbeeiirroo AAmmaarroo
ddooss SSaannttooss - AAppeellaaddaa:: FFuunnddaaççããoo EEdduuccaacciioonnaall GGuuaaxxuuppéé -
RReellaattoorr:: DDEESS.. EELLPPÍÍDDIIOO DDOONNIIZZEETTTTII

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Elpídio Donizetti, 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, 21 de setembro de 2010. - Elpídio
Donizetti - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - Trata-se de apelação
interposta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé, que, nos
autos de ação de indenização por danos morais e mate-
riais ajuizada por Denise Amaro dos Santos em face de
Fundação Educacional Guaxupé, julgou improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

Na sentença (f. 211/215), o Juiz de primeiro grau
realizou pormenorizada digressão histórica sobre o curso

superior de administração no Brasil, baseado no
relatório do grupo de trabalho nomeado pela Portaria
Ministerial nº 4.034/04, que foi instituído com o objeti-
vo de discutir e consolidar os parâmetros existentes e ori-
entar as instituições superiores de educação quanto às
tendências no ensino da administração, sob o prisma das
mudanças operadas na legislação quanto ao tema.

Nessa linha, asseverou que a Resolução
MEC/CNE/CES nº 04, de 13 de julho de 2005, esclare-
ceu que a nomenclatura do curso de bacharelado em
Administração deve possuir, tão somente, a denomi-
nação “Curso de Administração”, não se admitindo que
se faça menção ao nome da habilitação, não obstante
seja permitido constarem no projeto pedagógico as li-
nhas de formação específica, que traduzem o aprofun-
damento em determinada área do curso. Ressaltou que
a resolução supracitada estabeleceu o prazo de 2 (dois)
anos, a partir de sua publicação, para a implantação de
suas diretrizes.

Após essas considerações, rechaçou a alegação da
autora de que a requerida extinguiu o curso de
“Comércio Exterior”, porque entendeu ter havido, ape-
nas, adaptação à nova normatização educacional, como
modificação tão só da nomenclatura. Frisou, nesse
ponto, que nunca houve, na legislação regente da
matéria, um curso isolado de “Comercio Exterior”, por se
tratar de mera habilitação alocada dentro do curso de
Administração, que, desde a entrada em vigor da men-
cionada resolução do MEC, passou a ser chamado de
linha de formação específica.

Destacou, ainda, que os documentos que instruem
os autos permitem afirmar que a grade curricular do
curso de Administração com linha de formação específi-
ca em comércio exterior, anteriormente denominado de
“Comércio Exterior”, não sofreu modificação significati-
va, mantendo-se o conteúdo proposto desde o início do
curso.

Ressaltou, por fim, que, levado o caso ao conheci-
mento do Ministério Público, foi realizada audiência
pública com participação dos alunos e dos represen-
tantes da demandada, não sendo constata, pelo Parquet,
qualquer irregularidade.

Dessarte, julgou improcedentes os pedidos deduzi-
dos na inicial, extinguindo o feito com resolução de méri-
to, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condenou a auto-
ra ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa,
ressalvando a inexigibilidade dessas parcelas em virtude
dos efeitos da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora aviou recurso de apelação
(f. 218/226), aduzindo, em suma, que se configurou, na
hipótese, propaganda enganosa, porque: I) quando da
ocorrência dos vestibulares e matrículas, havia vagas dis-
tintas para os curso de “Comercio Exterior” e
“Administração de Empresas”; II) os contratos de
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prestação de serviços e respectivas mensalidades eram
específicos; III) a grade curricular era diferenciada; IV)
quando iniciado o curso, já se encontrava em vigor a
Resolução nº 04/05 do MEC; V) mesmo após a entrada
em vigor da normatização do MEC, a ré continuou a
fazer propaganda do curso de “Comércio Exterior”.
Acresce, ainda, que, restando provados os danos mate-
rial e moral, impõe-se o dever de indenizar. Arremata
requerendo o provimento do recurso, para reforma da
decisão de primeiro grau.

Intimada, a ré apresentou contrarrazões 
(f. 229/237), pugnando pela manutenção da sentença,
por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

A questão debatida nos autos cinge-se à existência
de ato ilícito, derivado de suposta propaganda
enganosa, em virtude da alteração da nomenclatura do
curso oferecido pela entidade ré. Pleiteia a autora, nesse
contexto, indenização por danos materiais e morais.

É de se observar, no entanto, que não se fazem
presentes na hipótese em apreço os elementos caracte-
rizadores da responsabilidade civil. Não há, como se
verá, ato ilícito, porquanto a conduta supostamente ile-
gal praticada pela entidade ré traduz, na verdade,
imposição oriunda de normatização expedida pelo MEC,
no exercício de sua função regulamentar.

Sabe-se que constitui lição antiga, no direito
brasileiro, a afirmativa de que não há que se alegar
direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico.
Nesse sentido: “o Supremo Tribunal Federal já pacificou
entendimento de que descabe alegar direito adquirido a
regime jurídico” (STF, AI 410946 AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJe de 05.06.2010).

A conclusão a se extrair dessa assertiva é a de que
a lei (ou outra espécie normativa) que modificar o regime
jurídico de determinado instituto tem aplicação imediata.
Isto é, 

não há direito adquirido no tocante a instituições, ou institu-
tos jurídicos. Aplica-se, logo, não só a lei abolitiva, mas tam-
bém a que, sem os eliminar, lhes modifica essencialmente a
natureza (MAXIMILIANO, Carlos. Direito intertemporal ou
teoria da retroatividade das leis. 2. ed. Rio de janeiro: Freitas
Bastos, 1955, p. 62).

Assim, à normatização trazida pela Resolução nº
04/05 do MEC, não se poderiam furtar as instituições de
ensino, sob pena de responsabilização administrativa.
Não poderiam elas alegar que, por estarem os cursos em
andamento, descaberia a submissão aos comandos nor-
mativos veiculados pela mencionada resolução. A esse
desiderato obstaria a construção pátria sobre a impossi-
bilidade de oposição à mudança de regime jurídico.

Por isso, o disposto no art. 2º, § 2º, do referido
diploma, no prazo de 2 (dois) anos a contar de sua 

publicação, deveria ser obrigatoriamente implantado
(art. 11). Vejamos, nesse passo, o texto da Resolução nº
04/05-MEC:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Administração,
bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de
Ensino Superior em sua organização curricular.
Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução
se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo
o perfil do formando, as competências e habilidades, os
componentes curriculares, o estágio curricular supervisiona-
do, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o
projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade,
como Trabalho de Curso, componente opcional da institui-
ção, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspec-
tos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.
[...]
§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas
da Administração não constituem uma extensão ao nome do
curso, como também não se caracterizam como uma habili-
tação, devendo as mesmas constar apenas no Projeto
Pedagógico.

Em suma: a mudança constante no art. 2º, § 3º, da
Resolução MEC nº 04/05 deveria ser levada a efeito
pelas instituições de ensino que oferecessem curso supe-
rior de Administração, não podendo elas alegarem direi-
to adquirido contra a mudança. Isso porque, repita-se, 

a Constituição Federal assegura a preservação de direitos
adquiridos, mas não a manutenção de regime jurídico.
Assim, nas situações jurídicas ditas estatutárias, legais, regu-
lamentares ou objetivas (= regidas por atos normativos, e
não por ato individual de vontade), somente podem ser con-
siderados como direitos adquiridos - e, como tais, imunes à
incidência de lei nova - aqueles cujos pressupostos de
natureza fática (= ato-condição; fato gerador; suporte fáti-
co) estabelecidos no ato normativo revogado já se encon-
travam inteiramente implementados à época da revogação
(STJ, REsp 880051/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
29.03.2007).

Fixada essa premissa - de que não poderia a insti-
tuição de ensino olvidar as determinações normativas do
MEC -, uma segunda consequência dela deriva: não
constitui propaganda enganosa a mera alteração da
nomenclatura do curso, justamente (I) em razão de se
tratar de imposição oriunda do órgão administrativo
regulador da matéria e (II) por não haver prejuízo ao
conteúdo programático estabelecido no projeto
pedagógico do curso.

Por outro lado, a referida resolução, frise-se, esti-
pulava que as instituições de ensino superior deveriam
adequar seus cursos no prazo de 2 (dois) anos, contados
da publicação do ato (19.07.2005). Assim, o que se
observa é que, na data da oferta do curso (28.02.2005
- f. 02), nada impedia que fosse divulgado o curso de
Comércio Exterior, ou, de forma mais técnica, de
Administração com Habilitação em Comércio Exterior.
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Dessa forma, não há que se falar em propaganda
enganosa.

Cabe ressaltar que a adaptação da graduação cur-
sada pela apelante não acarretou prejuízos aos alunos,
que passaram a cursar o bacharelado em Administração
com linha de formação específica em Comércio Exterior.
Ou seja, a alteração não prejudica a inserção dos gra-
duandos no mercado de trabalho escolhido.

Em casos envolvendo a mesma instituição de ensi-
no, referentes à hipótese idêntica à deste processo,
decidiu este Tribunal que:

Apelação cível. Ação de indenização. Modificações na
denominação de curso superior. Adequação às normas do
Ministério da Educação e Cultura. Manutenção da grade
curricular e da habilitação inicial. Ilícito e dano não demons-
trados. Inexistência do dever de indenizar. Recurso desprovi-
do. - A responsabilidade civil pode ser definida como a obri-
gação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito ou causar prejuízo a outrem. As alterações noti-
ciadas na inicial decorreram de determinação do Ministério
da Educação e Cultura, que, através da Resolução nº
04/2005, com o objetivo de resguardar a unidade curso de
graduação em Administração, vedou a utilização da
denominação das linhas de formação específica no nome
dos cursos ofertados. Portanto, como se vê, a conduta da
instituição de ensino ré retrata apenas uma adequação às
novas diretrizes do MEC, não havendo que se falar na ocor-
rência de qualquer ilicitude. Assim, sendo certo que o curso
de Comércio Exterior constituiu uma linha de formação
específica da Administração e tendo a ré, tão somente, se
adequado às exigências do MEC, a nosso aviso, não se
encontram presentes os pressupostos necessários à configu-
ração do dever de indenizar. Por outro lado, encontra-se
demonstrado nos autos que a mudança da nomenclatura do
curso, com o remanejamento dos discentes para a
Administração, não irá implicar qualquer prejuízo, visto que
mantida a grade curricular e a habilitação para a qual ini-
cialmente se matricularam. (TJMG - AC nº
1.0287.07.035645-9/001 - Rel. Des. Eduardo Mariné da
Cunha. DJ de 31.08.2010.)

Apelação. Ação indenizatória. Propaganda enganosa.
Modificação da nomenclatura do curso. Comércio Exterior
para Administração. Cumprimento de normatização do MEC.
Ausência de prejuízo para o aluno. Linha de formação especí-
fica. Recurso improvido. - A supressão da habilitação específi-
ca de Comércio Exterior da nomenclatura do curso de
Administração, em cumprimento à normatização do MEC, não
implica propaganda enganosa por parte da instituição de
ensino. Notadamente se o aluno cursar o conteúdo direciona-
do àquela habilitação e sair com formação na linha específi-
ca Comércio Exterior, que é uma das espécies do gênero
Administração. (TJMG - AC nº 1.0287.07.036227-5/001 -
Rel. Des. Marcelo Rodrigues - DJ de 18.08.2010.)

Direito civil. Ação ordinária. Reparação por danos materiais
e morais. Instituição de ensino superior. Publicidade
enganosa. Exercício regular de direito. - É de se afastar a
obrigação de indenizar quando não ficar provada a ilicitude
no comportamento do agente. (TJMG - AC.
1.0287.07.035840-6/001 - Rel. Des. José Flávio de
Almeida - DJ de 02.08.2010.)

Ação indenizatória. Instituição de ensino superior. Alteração
na denominação do curso. Determinação do Ministério da
Educação. Ato ilícito e prejuízo ao aluno. Inocorrência.
Dever de indenizar. Ausência. - Para que haja a obrigação de
indenizar por danos morais e materiais, é necessária a pre-
sença de três requisitos, quais sejam: ilicitude da conduta,
nexo de causalidade e dano. - A alteração procedida pela
instituição de ensino com base em resolução do Conselho
Nacional de Educação Superior, que não importa em prejuí-
zo ao aluno ou à sua formação, não deve ensejar o dever de
indenizar. (TJMG - AC nº 1.0287.07.035689-7/001 - Rel.
Des. Alvimar de Ávila - DJ de 26.06.2010.)

Apelação cível. Indenização. Constituição do direito pleitea-
do. Dano moral e material. Ausência de prova do dano.
Improcedência do pedido. - Cabe ao autor o ônus da prova
dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333
do CPC. Assim, é improcedente o pedido de indenização
quando não comprovada, pelo autor/recorrente, a existência
de danos advinda da alteração feita pela instituição de ensi-
no/recorrida para atender às normas do Ministério da
Educação relativas ao Curso de Comércio Exterior. (TJMG -
Apelação nº 1.0287.07.036226-7/001 - Rel. Des. Tiago
Pinto - DJ 09.09.2010.)

Assim, sob nenhuma ótica houve ato ilícito pratica-
do pela apelada, o que acarreta ruptura na cadeia da
responsabilidade civil, tendo em conta que o ofereci-
mento do curso de Comércio Exterior não ocorreu de
forma enganosa, sendo realizado nos estritos termos da
legislação de regência.

Dessarte, deve-se manter a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de reparação por danos mate-
riais e morais.

Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
Custas recursais, pela apelante, suspensas, por liti-

gar sob o pálio da justiça gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FÁBIO MAIA VIANI e ARNALDO MACIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Extinção do processo - Abandono de causa -
Intimação da parte e do advogado - Inércia -

Requerimento - Réu ainda não citado -
Desnecessidade

Ementa: Abandono da causa. Intimação da parte e do
advogado. Inércia. Requerimento do réu que ainda não
foi citado. Desnecessidade. Extinção do feito.

- Para a extinção do processo por abandono da causa, é
indispensável à intimação do advogado e a intimação
pessoal do autor para suprir a falta em 48 horas. É váli-
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da, para esse fim, a intimação entregue no endereço da
pessoa jurídica.

- A extinção do processo por abandono da causa pres-
cinde de requerimento do réu, quando este, por inércia
do autor, ainda não foi citado. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00115533..0077..006622223366-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCaattaagguuaasseess - AAppeellaannttee:: BBaannccoo IIttaaúú SS..AA.. -
AAppeellaaddaa:: SSuueellyy ddee MMaattttooss MMoonnttiinnii - RReellaattoorr:: DDEESS.. FFÁÁBBIIOO
MMAAIIAA VVIIAANNII

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Guilherme Luciano
Baeta Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2010. - Fábio
Maia Viani - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FÁBIO MAIA VIANI - Trata-se de apelação
interposta por Banco Itaú S.A. da sentença (f. 41-42)
que, nos autos da ação de busca e apreensão que move
contra Suely de Mattos Montini, julgou extinto o proces-
so sem resolução do mérito, com fundamento no art.
267, III, do CPC. 

O apelante, nas razões de recurso (f. 43-48),
alega, em síntese, que o Juiz sentenciante extinguiu o
feito por abandono sem antes proceder à intimação pes-
soal, tendo havido somente a intimação dos advogados
mediante publicação no diário oficial; também não
houve o necessário requerimento da parte ré. 

Pugna, com o provimento do recurso, pela cas-
sação da sentença com o consequente prosseguimento
do feito. 

Sem contrarrazões, pois ainda não se formou a
relação processual. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

O processo se extingue, sem julgamento do méri-
to, quando, por não promover os atos e diligências que
lhe competirem, o autor abandonar a causa por mais de
30 dias, desde que, intimado pessoalmente, não suprir a
falta em 48 horas (CPC, art. 267, III, § 1º). 

A extinção do processo não se dá só pela sua pa-
ralisação, mas também pelo desatendimento da parte à
intimação pessoal e de seu advogado para dar-lhe
andamento. 

Tal intimação pode ser feita por carta (art. 238)
com aviso de recebimento (AR), cuja devolução importa

na presunção de a correspondência haver chegado às
mãos do destinatário. Por isso, a exemplo da citação, é
válida a intimação recebida por funcionário no estabe-
lecimento da pessoa jurídica. 

No caso, expediu-se carta de intimação direta-
mente ao apelante, recebida por sua funcionária Elaine
A. Mourão Mendes (f. 40-v.), não havendo que falar em
ausência de intimação pessoal. 

Ora, na espécie, regularmente intimado, pois não
se desincumbiu do ônus de provar o contrário, o autor
não promoveu o andamento do feito. 

Ademais, a extinção do processo por abandono da
causa prescinde de requerimento do réu, quando este,
por inércia do autor, ainda não foi citado. 

Como já decidiu este Tribunal:

Execução. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Abandono da causa pelo exequente. Caracterização. - Na
hipótese de abandono unilateral da causa, permanecendo o
feito parado por mais de trinta dias por negligência do autor
(art. 267, III, CPC), é vedado ao juiz extinguir, de ofício, o
processo, dependendo o ato de requerimento do réu nesse
sentido, salvo se a desídia se configurar antes da intervenção
deste no processo”. (TJMG, Ap. Cív. nº
1.0024.099.095341-6/001, 14ª C. Cív., Rel. Des. Dárcio
Lopardi Mendes, j. em 16.3.06.)

Andou bem o Juízo, por conseguinte, em decretar
a extinção do processo sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 267, III, § 1º. 

Pelo exposto, nego provimento à apelação. 
Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ARNALDO MACIEL e GUILHERME LUCIANO
BAETA NUNES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Direito à educação - Garantia constitucional -
Arts. 205 e seguintes da Constituição Federal -

Cadastramento devidamente realizado em escola
próxima à sua residência - Matrícula - Direito

líquido e certo - Óbice à sua realização - Conduta
ilegal e arbitrária - Sentença confirmada

Ementa: Mandado de segurança. Direito à educação.
Realização de matrícula. Rede pública. Escola próxima à
residência do aluno. Cadastramento devidamente rea-
lizado. Direito líquido e certo. Segurança concedida.

- O direito à educação é assegurado pelos arts. 205 e
seguintes da CR/88 e será efetivado mediante a garan-
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tia de ensino fundamental obrigatório e gratuito. Se
todos têm direito à educação, dúvidas inexistem quanto
ao direito do impetrante ao amplo acesso e à per-
manência em escola pública e gratuita próxima de sua
residência, que lhe proporcione boa educação e pleno
desenvolvimento.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00445566..0088..006622550055-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee OOlliivveeiirraa - AAppeellaannttee:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss
- AAppeellaaddoo:: SStteenniioo GGaarrcciiaa ddee OOlliivveeiirraa - AAuuttoorriiddaaddee ccooaa-
ttoorraa:: DDiirreettoorraa ddaa EEssccoollaa EEssttaadduuaall PPrrooffeessssoorr PPiinnhheeiirroo
CCaammppooss - RReellaattoorr:: DDEESS.. BBEELLIIZZÁÁRRIIOO DDEE LLAACCEERRDDAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Wander Marotta, 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, 21 de setembro de 2010. -
Belizário de Lacerda - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de ree-
xame necessário e de recurso voluntário em face da r.
sentença de f. 29/31, a qual confirmou a liminar conce-
dida e concedeu a segurança, determinando que seja
efetivada a matrícula do autor na Escola Estadual
Professor Pinheiro Campos.

Em suas razões recursais de f. 35/39, o Estado de
Minas Gerais pugna pela reforma da sentença, alegan-
do que os motivos apresentados para recusa da matrícula
do requerente são plenamente válidos e legais.

Foram apresentadas contrarrazões às f. 42/44.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

de f. 52/55, opina pela confirmação da sentença.
Conheço do recurso, visto que satisfeitos seus pres-

supostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
O writ foi interposto contra ato que negou efetuar

a matrícula do impetrante em escola próxima a sua
residência.

O MM. Juiz concedeu a segurança, determinando
que seja efetivada a matrícula do apelado na Escola
Estadual Professor Pinheiro Campos.

Pelo exame da presente questão, tenho que a r.
sentença deve ser confirmada, haja vista que a con-
cessão da ordem apresenta todos os elementos para o
reconhecimento e exercício do direito.

Constata-se que o impetrante cuidou de compro-
var que efetuou devidamente o cadastramento escolar
junto à rede pública, f. 25/26, e não conseguiu se
matricular na escola mais próxima de sua casa.

Deve-se reconhecer ao impetrante o direito ao
ensino público e gratuito consagrado constitucional-
mente pelos arts. 205, 206 e 208 da CR, e os argumen-
tos lançados pelo impetrado são frágeis a obstaculizar a
matrícula do impetrante como bem decidiu o MM. Juiz a quo.

Assim, a pretensão do impetrante está amparada
pela existência de direito líquido e certo, uma vez que o
mesmo cuidou de providenciar seu cadastro para estudar
na escola mais próxima de sua residência e tal direito lhe
foi negado.

Importante salientar que é dever do Estado garan-
tir o ensino fundamental, o que não ocorreu no presente
caso, pois a conduta da autoridade coatora se mostrou
ilegal e arbitrária, razão pela qual deve o Judiciário pos-
sibilitar o acesso ao estudo e à educação.

O direito à educação é assegurado pelos arts. 205
e seguintes da CR/88 e será efetivado mediante a garan-
tia de ensino fundamental obrigatório e gratuito.

Se todos têm direito à educação, dúvidas inexistem
quanto ao direito do impetrante ao amplo acesso e à
permanência em escola pública e gratuita próxima de
sua residência, que lhe proporcione boa educação e
pleno desenvolvimento.

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

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ANDRÉ LEITE PRAÇA e PEIXOTO HENRIQUES.

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

. . .

Reintegração de posse - Imóvel pertencente ao
Município - Programa de habitação - Invasão -
Esbulho possessório - Configuração - Aquisição

de boa-fé - Prova - Ausência - Reintegração
determinada - Recurso provido

Ementa: Administrativo. Processual civil. Ação de reinte-
gração de posse. Pedido contraposto. Programa de
habitação municipal. Invasão. Boa-fé. Não compro-
vação. Procedência do pedido do réu. 

- Ausentes quaisquer elementos que comprovem a
existência do direito à proteção possessória da autora, é
de ser deferido o pedido contraposto do Município de
Belo Horizonte para reintegrar-se na posse de imóvel
invadido, que pertence a programa público habita-
cional. 

Recurso provido. 
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AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0066..008877445533-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMuunniiccííppiioo ddee
BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaaddaa:: MMiirriiaann SSaannttooss RRiibbeeiirroo -
RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDGGAARRDD PPEENNNNAA AAMMOORRIIMM 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Teresa Cristina da
Cunha Peixoto, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2010. - Edgard
Penna Amorim - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

EDGARD PENNA AMORIM - Trata-se de ação de
manutenção de posse ajuizada por Mirian Santos Ribeiro
em face do Município de Belo Horizonte, à alegação de
ter sofrido esbulho na posse do imóvel situado na Rua
Alameda Cinco, nº 233, Bloco 02, apto. 101, no
Conjunto Residencial Águas Claras, Bairro Vila Pinho,
Belo Horizonte/MG. 

Adoto o relatório da sentença (f. 48/51), por cor-
reto, e acrescento que o il. Juiz da 1ª Vara de Feitos da
Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo
Horizonte julgou improcedentes o pedido principal e o
pedido contraposto, por entender não comprovada a
posse por nenhuma das partes. 

Nas razões recursais de f. 53/56, o requerido reite-
ra as alegações da contestação, asseverando, ainda,
que o il. Magistrado a quo se teria equivocado ao não
reconhecer o direito à posse de nenhuma das partes.
Afirma que restou devidamente demonstrado, nos autos,
que a autora confessou haver recebido a posse de um
invasor do apartamento pertencente ao Município e
inserido em programa do Fundo Municipal de
Habitação. Assim, pugna pelo acolhimento do pedido
reintegratório contraposto. 

Não houve contrarrazões. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissibilidade. 
Na ação de reintegração de posse, cumpre ao

autor provar a posse do imóvel, o esbulho perpetrado
pela parte contrária e a perda da posse, conforme se
depreende da lição de Washington de Barros Monteiro: 

A reintegração é processo judicial pelo qual se realiza o
princípio de direito canônico expresso pelo adágio spoliatus
ante omnia restituendus. Seus pressupostos acham-se enu-
merados no art. 927 do Código de Processo Civil: a) a posse
do autor; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbu-
lho: d) a perda da posse, na ação de reintegração. 

Esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê privado da
posse, violenta ou clandestinamente, e ainda por abuso de
confiança. No sistema processual anterior, sustentou-se que
ele só poderia provir da violência, descabendo assim a rein-
tegração de posse, quando o vício fosse de natureza diversa.
O novo Código de Processo civil, todavia, não encerra qual-
quer idéia restritiva. Quer a perda da posse resulte de vio-
lência, quer decorra de qualquer outro vício, caberá sempre
a reintegratória (in Curso de direito civil. 27. ed. São Paulo:
Saraiva, 1989, v. 3, p. 47-48). 

Consoante se verifica dos documentos juntados
aos autos, o imóvel pertence ao Município de Belo
Horizonte, incluído no programa do Fundo Municipal de
Habitação, e encontrava-se fechado com as chaves em
poder do requerido, conforme se verifica da notificação
extrajudicial de f. 06, com data de 02.05.2006, juntada
pela própria autora. 

Já as certidões de f. 20/23 demonstram que o
requerido promovera a desapropriação do terreno e a
construção do conjunto de apartamentos para, por meio
da Secretaria Municipal Adjunta de Habitação, conceder
às famílias necessitadas o direito à moradia, conforme
sindicância administrativa e os critérios próprios de prio-
ridade. 

Por sua vez, a autora limitara-se a dizer que adqui-
riu do Sr. Tonho, por R$3.000,00 (três mil reais), o imó-
vel em testilha, bem como outro apartamento para sua
irmã, já que o referido alienante seria detentor de vários
apartamentos no referido conjunto habitacional. 

Entretanto, a requerente não juntou qualquer prova
de pagamento efetuado ao referido alienante, nem
quaisquer outras provas da sua condição de possuidora. 

Quanto à Administração Pública Municipal, cuidou
ela de juntar aos autos boletim de ocorrência lavrado
antes do ajuizamento da ação (f. 42/45), que corrobora
os termos da notificação de f. 6, no sentido de que o
imóvel estava fechado, aguardando seleção pública de
beneficiários do programa municipal de habitação, e
que fora invadido. 

Data venia, restou configurado o esbulho pos-
sessório perpetrado contra o Município, pois, além de a
autora não ter comprovado que adquiriu o imóvel de
boa-fé do referido Sr. Tonho, o art. 1.203 do Código
Civil/2002 prevê que, salvo prova em contrário,
entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi
adquirida. 

Lado outro, ainda que prevalecesse a conclusão do
il. Magistrado a quo a respeito da inexistência de provas
sobre a quem pertence a posse, seria, então, o caso de
julgar-se procedente o pedido contraposto pelo requeri-
do, pois, nessa hipótese, a posse deve ser conferida ao
proprietário. 

Em face do exposto, dou provimento ao apelo para
julgar procedente o pedido contraposto e determinar a
reintegração de posse do imóvel descrito na inicial ao
Município de Belo Horizonte. Condeno a autora ao
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pagamento das custas e de honorários de R$500,00
(quinhentos reais), suspensa a exigibilidade na forma do
art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO e
VIEIRA DE BRITO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

DES. OTÁVIO PORTES - Reunidos os pressupostos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, conhece-se
do recurso.

Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Ilta Barreto Pereira em face de Associação
Comercial de São Paulo, através da qual pretende a
autora indenização pelos danos morais decorrentes da
inscrição de seu nome, realizada pela ré em seu banco
de dados, sem a devida notificação prévia de que trata
o art. 43, § 2º, do CDC.

O MM. Juiz monocrático (f. 132/149) julgou
procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à
autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, acrescida de juros moratórios de
1% ao mês e correção monetária pela Tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça, a partir da publicação da
sentença. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento
das custas processuais e aos honorários advocatícios 
fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, apela a ré (f. 142/161), sustentan-
do que procedeu à notificação prévia da requerente, fato
que restou devidamente comprovado nos autos, tendo a
correspondência sido enviada para o endereço da auto-
ra, fornecido pelo associado que requisitou a inscrição;
que inexistem danos morais, pois a autora possui 21
(vinte e um) apontamentos por débitos pendentes em seu
nome. Pugna, assim, pela reforma da r. decisão hos-
tilizada ou, alternativamente, pela redução do quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às f. 201/209, pugnando a apelada
pela manutenção da sentença hostilizada.

Infere-se dos autos que a autora propôs a presente
ação pretendendo, em resumo, a desnegativização de
seu nome, inscrito indevidamente nos cadastros da ré,
bem como a condenação desta em danos morais.

De início, extrai-se do processado que o nome da
autora foi inscrito nos cadastros da ré por força de diver-
sas dívidas suas, tendo a requerida, ora apelante, lança-
do as restrições em razão dos pedidos dos estabeleci-
mentos, no caso da Credi 21, com quem mantém con-
trato de prestação de serviço (f. 09).

Nesse particular, insta asseverar que o registro
lançado pela apelante não prescinde de notificação da
devedora.

Ressalta-se que, in casu, apesar de diversas as
inscrições operadas em desfavor da autora, somente é
questionado no presente feito o débito representado pelo
título nº 6034750934622411, onde se afirma não ter
sido realizada a competente notificação prévia.

Assim, a instituição destinada à proteção ao crédi-
to, no caso a apelante, deveria observar o disposto no
art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A referida norma prescreve a necessidade de com-
provação, por parte da instituição, do envio da comuni-

Indenização - Inclusão em cadastro de inadim-
plentes - Comunicação prévia - Comprovação -

Apontamento legítimo anterior - Existência -
Dano moral - Não cabimento

Ementa: Indenização. Inscrição negativa. Comunicação
prévia. Comprovada. Apontamento legítimo anterior.
Dano moral. Não cabimento. 

- Se a parte se desincumbiu do ônus de comprovar o
cumprimento da obrigação legal, qual seja o de enviar
notificação prévia ao devedor, com o escopo de lhe dar
ciência de futura negativação de seu nome, sua atuação
se deu de maneira regular, no exercício regular de um
direito, pelo que legítimo apontamento lançado em des-
favor da parte. Nestes termos, não há como se proceder
à baixa da inscrição, não havendo, por evidente, dano
moral, mormente quando preexistente legítima inscrição
do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00119944..0099..009955441177-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoorroonneell FFaabbrriicciiaannoo - AAppeellaannttee:: AAssssoocciiaaççããoo
CCoommeerrcciiaall ddee SSããoo PPaauulloo - AAppeellaaddaa:: IIllttaa BBaarrrreettoo PPeerreeiirraa -
RReellaattoorr:: DDEESS.. OOTTÁÁVVIIOO PPOORRTTEESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Batista de Abreu, 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, 1º de setembro de 2010. - Otávio
Portes - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pela apelante, o Dr.
Heugem Souza Oliveira.
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cação para o endereço do devedor ou, pelo menos,
para o endereço fornecido ao órgão de registro pela sua
empresa associada.

E, no caso dos autos, contudo, vê-se a apresen-
tação do documento que comprova, indubiamente, o
envio de notificação à apelada, com o escopo de lhe dar
ciência da negativização de seu nome, em razão do
débito representado pelo serial 6034750934622411.

Os documentos de f. 57/58, especificamente a
lista de postagem da Agência dos Correios Franqueada,
demonstra o envio de correspondência, de protocolo
0072027, para o endereço da devedora, pelo que
entendo que a notificação prévia restou enviada.

Nesses termos, a requerida se desincumbiu do
ônus de comprovar o cumprimento do que lhe era
imposto, haja vista que a legislação de consumo impõe
a obrigação de notificação da parte devedora quanto ao
valor a ser apontado negativamente em seus registros,
conforme art. 43, § 2º, do CDC, demonstrando, assim,
que diligenciou no sentido de enviar à autora comuni-
cação sobre futuro registro negativo contra seu nome, de
maneira adequada.

Desse modo, já por esse viés, improcedente a pre-
tensão, não havendo que se falar em desnegativação do
nome da parte autora, em razão de a atuação da ré ter-
se dado no exercício regular de seu direito.

Mais a mais, quanto aos danos morais, o colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sen-
tido de que, nos casos em que o consumidor possuir
mais de uma anotação em seu nome, a nova anotação,
mesmo que procedida de forma irregular, não é capaz
de ensejar a reparação por danos morais.

Colhem-se os julgados:

Agravo regimental. Direito do consumidor. Indenização.
Danos morais. Inscrição em cadastros de proteção ao crédi-
to. Ausência de comunicação prévia. Devedor contumaz.
Reexame de prova. Súmula nº 7/STJ. 1. É ilegal a inscrição
de nome de devedor nos serviços de proteção ao crédito sem
a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de
Defesa do Consumidor. 2. Incabível, entretanto, o pagamen-
to de indenização a título de dano moral quando o devedor
já estiver inscrito em cadastro de proteção ao crédito. 3.
Aplica-se a Súmula nº 7 do STJ na hipótese em que a tese
versada no recurso especial reclama a análise dos elemen-
tos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 1099981/PB, Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
27.04.2009.)

Agravo regimental no recurso especial. Inscrição em cadas-
tro de inadimplentes. Dano moral. Ausência de notificação.
Registro anterior. 1. O devedor que já tem inscrição em
cadastro de proteção ao crédito não faz jus a indenização
por dano moral em virtude da falta de notificação sobre
novo registro. 2. Agravo regimental a que se nega provi-
mento. (AgRg no REsp 1037356/RS, Ministro Vasco Della
Giustina, Terceira Turma, DJe de 20.04.2009.)

Recentemente, foi editada a Súmula 385 do STJ
acerca da matéria, que assim dispõe:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Vê-se, portanto, que a questão acerca dos danos
morais não mais é controvertida.

E, no caso dos autos, há prova de que a autora
possui outros impedimentos lançados em seu nome 
(f. 09), pelo que, repita-se, mesmo que irregular a ano-
tação, não faria jus à reparação requerida a título de
danos morais.

De se destacar, ainda, que no presente caso a
autora é devedora contumaz, que possui 21 anotações
em seu nome, não podendo assim afirmar que se sentiu
surpreendida com mais uma inscrição negativa de seu
nome, pelo que não é capaz de sofrer dano moral
passível de indenização.

Assim, a pretensão autoral é totalmente improce-
dente, não assistindo direito à desnegativação de seu
nome, bem como aos danos morais pretendidos.

Mediante tais considerações, dá-se provimento ao
recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes
os pedidos iniciais. Havendo alteração do entendimento
exarado na decisão recorrida, de se reverem os ônus
sucumbenciais e, in casu, tendo ocorrido a improcedên-
cia da pretensão, condeno a parte autora ao pagamen-
to das custas processuais, recursais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade das
cobranças por estar a parte amparada pelas benesses da
Lei 1.060/50.

DES. WAGNER WILSON - Peço vênia ao eminente
Relator para dele discordar em parte de seus fundamen-
tos.

Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os
órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédi-
to, quando da abertura de registro relativamente a um
determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo
sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de
impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas.

O contato repetitivo com ações semelhantes, nas
quais se discute a mesma questão posta nestes autos, me
fez, com o passar do tempo, ficar cada dia mais rigoroso
em relação ao cabimento de ressarcimento pelos supos-
tos danos morais sofridos em razão da ausência de noti-
ficação prévia do devedor quanto à inscrição do seu
nome nos cadastros protetivos do crédito.

Em um primeiro momento, vinha me posicionando
no sentido de que o órgão administrador do cadastro
tinha o dever de indenizar o devedor nos casos em que
não conseguia provar a efetiva notificação exigida pelo
art. 43, § 2º, do CDC.
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Porém, em um segundo momento, passei a enten-
der que aquele devedor que ostentava mais de um apon-
tamento nos referidos cadastros não tinha sofrido dano
moral algum, pela razão óbvia de que um apontamento
a mais em seu nome não mudaria a sua condição de
devedor contumaz e mau pagador.

Em um terceiro momento, passei a entender que o
devedor que invocasse a inexistência de notificação
prévia da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos,
mas não negasse a existência da dívida, também não
faria jus a qualquer reparação pecuniária a título de
danos morais.

Finalmente, entendi por bem rever todos os meus
posicionamentos anteriores, pois percebi que, com o
passar do tempo e da análise de diversos casos concre-
tos, os devedores estão se agarrando em uma formali-
dade legal para se beneficiarem pecuniariamente de
uma condenação judicial, auferindo indevidas indenizações.

A referida exigência legal de notificação vem sendo
invocada de forma deturpada, para justificar alegados
danos morais que, na prática, a meu ver, não existem.
Por esta razão, percebi que meu antigo ponto de vista
não deve mais ser sustentado.

A falta de notificação prévia do devedor, tendo ele
ou não outros apontamentos em seu nome, e negando
ou não a existência da dívida que gerou a inscrição, por
si só não tem o condão de gerar dano moral passível de
reparação. Pelo menos em relação ao mantenedor do
cadastro.

Isso porque não há como debater nestes autos se
a referida indenização é devida ou não, já que o man-
tenedor do cadastro não tem nenhuma informação acer-
ca do respectivo débito.

Se o apontamento for legítimo, ou seja, se o apon-
tamento for resultado do exercício regular do direito do
credor, a indenização deferida por ausência de notifi-
cação viria a premiar aquele que não cumpre pontual-
mente com suas obrigações.

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, tal
discussão deve ser travada junto ao credor, único sujeito
que possui condições de defender a legitimidade da sua
conduta. Aí, sim, se comprovada a ilicitude da inscrição,
deve ser o consumidor indenizado, todavia por aquele
responsável pelo ato ilícito.

O descumprimento do dispositivo legal con-
sumerista (art. 43, § 2º) pode, no máximo, considerando
cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, até
que a notificação regular tenha sido cumprida.

Na espécie dos autos, discordo do Relator quando
o mesmo conclui que a notificação foi realizada a con-
tento, pois, a meu ver, os documentos 58/75 não com-
provam o envio da notificação para o endereço da auto-
ra, ora apelada.

No entanto, em que pese a parte autora não ter
sido devidamente notificada, não há falar-se em danos
morais por todas as razões acima expostas.

Com essas ressalvas, acompanho o voto do em.
Relator.

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - De acordo com o
Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Acidente de trânsito - Audiência de
conciliação - Não comparecimento da parte -

Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa
- Configuração

Ementa: Ação de reparação de danos. Acidente de trân-
sito. Audiência de conciliação. Não comparecimento da
parte. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
configurado. 

- O não comparecimento da parte à audiência de con-
ciliação, de forma injustificada, não acarreta qualquer
sanção. Sendo assim, a parte faltosa não pode ser tolhi-
da em sua defesa, mormente porque a audiência ape-
nas se destinou à conciliação. 

- Verificando-se a violação do princípio do contraditório,
alternativa não há senão a de se anular o processo
desde a audiência de conciliação. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NNºº 11..00664477..0099..009977559922-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSããoo SSeebbaassttiiããoo ddoo PPaarraaííssoo - AAppeellaannttee:: PPoossttoo
RReessttaauurraannttee JJFF LLttddaa.. - AAppeellaaddaa:: TTrraannssppoorrttaaddoorraa JJóóiiaa
LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAARRCCOOSS LLIINNCCOOLLNN 

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, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR DE IRREGU-
LARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2010. - Marcos
Lincoln - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MARCOS LINCOLN - Transportadora Jóia
Ltda. ajuizou “ação ordinária de reparação de danos”
em desfavor de Posto e Restaurante JF Ltda., alegando
que, em 17 de dezembro de 2008, teve um veículo de
sua propriedade abalroado pelo veículo do réu, causan-
do-lhe prejuízos de grande monta. 
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Em contestação, o réu arguiu, preliminarmente, a
inadequação do rito ordinário e a ausência de represen-
tação da parte autora. No mérito, aduziu a extinção da
obrigação em decorrência da assunção da dívida por
terceira pessoa, além da ausência de comprovação da
culpa e do nexo de causalidade, inexistindo o dever de
indenizar. Na eventualidade, pugnou pela redução do
quantum indenizatório. 

A sentença recorrida (f. 67/72) julgou procedente
o pedido inicial, para condenar o réu a pagar à autora
a quantia de R$8.322,36 (oito mil trezentos e vinte e dois
reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente
desde a data do orçamento, incidentes juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais
e honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação. 

Inconformado, o réu interpôs apelação (f. 75/81).
Em suas razões, suscitou preliminar de cerceamento de
defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No
mérito, arguiu a inadequação do rito ordinário, por
entender que ações de indenização derivadas de aci-
dente de trânsito devem seguir o rito sumário. Afirmou
que houve extinção da obrigação em face da novação,
além da inexistência de culpa e do nexo de causalidade
entre o evento e o dano. Pugnou pela reforma da sen-
tença ou, alternativamente, pela redução da indenização. 

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando
preliminar de irregularidade de representação do
apelante, e, no mérito, requereu a manutenção da sen-
tença. 

Intimado para regularizar sua representação
processual (f. 105), o apelante cumpriu o comando judi-
cial às f. 108/109. 

Recurso próprio e tempestivo, estando regular-
mente preparado. 

É o breve relatório, passo a decidir. 
Preliminar de irregularidade de representação

processual (suscitada nas contrarrazões). 
A apelada arguiu preliminar de irregularidade de

representação processual, pelo fato de o réu/apelante
ter juntado aos autos cópia não autenticada de sua
procuração (f. 25). 

A referida preliminar encontra-se prejudicada, em
decorrência de o apelante ter regularizado sua represen-
tação, acostando aos autos procuração original outor-
gando poderes aos seus procuradores. 

Dessa forma, julgo prejudicada a presente preliminar. 
Apelação. 
Preliminar de cerceamento de defesa.
Sustentou o apelante que foi preterido no exercício

de seu direito de defesa ao ser surpreendido com a sen-
tença, que julgou antecipadamente a lide. 

Analisando-se os autos, verifica-se que, logo após
a audiência de conciliação (f. 65), ante o não com-

parecimento do réu, o Magistrado de primeira instância
deu-se por satisfeito com as provas constantes dos autos,
proferindo antecipadamente a sentença. 

Esclarece-se que o réu foi regularmente intimado
da designação da audiência, conforme certidão do ofi-
cial de justiça de f. 63. 

Entretanto, em que pese não ter comparecido à
audiência, não há sanção a ser imposta à parte. Em ou-
tras palavras, a parte faltosa não pode ser tolhida em sua
defesa, mormente porque a audiência apenas se desti-
nou à conciliação. 

E mais, na própria audiência, o Magistrado opor-
tunizou à autora especificar as provas que pretendia pro-
duzir. 

Ocorre que, nos termos do art. 331, § 2º, do CPC,
caso não obtida a conciliação, o magistrado fixará os
pontos controvertidos e determinará as provas a serem
produzidas, designando, se necessário, audiência de
instrução e julgamento: 

Art. 331 - Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas
nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que
admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a
realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as
partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar
por procurador ou preposto, com poderes para transigir. 
[...] 
§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação,
o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões
processuais pendentes e determinará as provas a serem pro-
duzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se
necessário.

Sendo assim, diante da ausência do réu naquela
oportunidade, o MM. Juiz deveria ter fixado os pontos
controvertidos e dado vista ao apelante, para especificar
provas, em respeito ao contraditório, o que, entretanto,
não ocorreu. 

Data venia, a meu ver, não agiu de forma acerta-
da o il. Sentenciante, no fundamento de sua decisão, ao
afirmar que o réu não se interessou na produção de
provas. 

É que, inexistindo sanção à parte faltosa em
audiência de conciliação e impossibilitado o direito de se
manifestar quanto às provas que pretendia produzir, não
pode esse vácuo ser interpretado como falta de interesse. 

O princípio do contraditório prevê a paridade de
armas, ou seja, que as mesmas oportunidades sejam
conferidas a autor e réu, para se evitar o benefício de um
em detrimento do outro. 

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior prele-
ciona: 

Mas o principal consectário do tratamento igualitário das
partes se realiza através do contraditório, que consiste na
necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida
a decisão, garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pro-
nunciamento durante todo o curso do processo. Não há 
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privilégios de qualquer sorte. Embora os princípios proces-
suais possam admitir exceções, o contraditório é absoluto, e
deve sempre ser observado, sob pena de nulidade do
processo... (in Curso de direito processual civil. 38. ed.
Forense, v. I, p. 24). 

Verificando-se a violação do princípio do contra-
ditório e o prejuízo sofrido pelo réu, alternativa não há
senão a de se anular o processo desde a audiência de
conciliação. 

Mediante tais considerações, julgo prejudicada a
preliminar de irregularidade de representação, dou
provimento ao recurso, para acolher a preliminar de
cerceamento de defesa, e, via de consequência, cassar a
sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos
autos à origem, propiciando às partes a oportunidade
para produzir provas. 

Custas, ao final. 

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o
Relator. 

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo com o
Relator. 

Súmula - JULGARAM PREJUDICADA A PRELIMINAR
DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCES-
SUAL E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00551188..0099..118855009911-88//000011 - CCoommaarrccaa ddee PPooççooss ddee
CCaallddaass - AAggrraavvaannttee:: BBaannccoo IIttaaúú SS..AA.. - AAggrraavvaaddooss:: PPaauulloo
CCééssaarr ddaa SSiillvvaa MMEE ((MMiiccrrooeemmpprreessaa)) ee oouuttrroo - RReellaattoorr::
DDEESS.. AARRNNAALLDDOO MMAACCIIEELL

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Guilherme Luciano
Baeta Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. - Arnaldo
Maciel - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas,
que, nos autos da ação de execução por título extrajudi-
cial proposta pelo agravante, indeferiu seu pedido de uti-
lização da penhora on-line, por entender ausente motivo
plausível para a recusa do bem penhorado, bem como
de justificativas para a utilização do bloqueio de valores
por meio de instituições financeiras.

Contra tal decisão insurge-se o agravante, alegan-
do que esta merece ser reformada, pois iria de encontro
aos princípios norteadores do processo civil, sobretudo
os referentes à sua instrumentalidade, visto que não seria
necessário, para a utilização do sistema Bacen-Jud, o
esgotamento dos meios existentes para localização de
bens penhoráveis do executado, além de o dinheiro
prevalecer na ordem de preferência de penhora esta-
belecida no art. 655 do CPC, sendo que nos autos foi
penhorado bem móvel, o qual consta em quinto lugar na
gradação legal e inequivocamente se apresenta de difícil
comercialização, sem se olvidar não ser tal bem de pro-
priedade dos executados e ainda configurar bem impe-
nhorável, por ser utilizado em sua profissão.

Por tais razões, requereu seja conhecido e provido
o presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Documentos às f. 12/64-TJ, encontrando-se a
decisão agravada à f. 51-TJ.

Recurso devidamente preparado à f. 64-TJ.
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devo-

lutivo às f. 69/70-TJ, requisitando-se informações ao
Prolator da decisão recorrida e determinando-se a inti-
mação das partes agravadas.

O Juiz de 1º grau prestou informações à f. 75-TJ,
esclarecendo que o agravante cumpriu o disposto no art.
526 do CPC e que foi mantida a decisão agravada.

Execução - Penhora on-line - Ordem de preferên-
cia - Bem penhorado - Recusa legítima

Ementa: Execução. Penhora on-line. Desnecessidade de
esgotamento dos bens penhoráveis. Ordem de preferên-
cia. Inteligência do art. 655 e art. 655-A do CPC. Bem
penhorado. Recusa legítima.

- Para a utilização da penhora on-line, desnecessário se
mostra o esgotamento dos meios para localização de
bens do devedor, haja vista que esta se encontra em con-
formidade com o rol preferencial estabelecido no art.
655, I, do CPC, no qual consta expressamente o di-
nheiro em primeiro lugar na ordem de preferência.

- Cabe ao executado demonstrar que o bloqueio dos
valores presentes em sua conta-corrente se refere a verba
alimentar ou proveniente de salário, bem como que
haverá, no caso de pessoa jurídica, sério comprometi-
mento do seu capital de giro.

- Como foi penhorado bem que nem pertence aos exe-
cutados, mostra-se legítima a recusa por parte do credor.
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Apesar de devidamente intimados, os agravados
não apresentaram contraminuta, consoante atesta a cer-
tidão de f. 77-TJ.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a questão meritória à análise do cabi-
mento, na espécie, de realização da penhora on-line
sobre eventuais valores disponíveis em conta corrente de
titularidade dos agravados.

Inicialmente, insta ressaltar que a ação de exe-
cução por título extrajudicial, movida pelo agravante,
está sujeita à nova sistemática estabelecida pela Lei nº
11.382/06, que alterou diversos dispositivos do Código
de Processo Civil no que tange ao processo de execução,
visando dar a esse procedimento maior eficácia e celeri-
dade.

Dentre as aludidas alterações, merece destaque o
fato de o legislador ter colocado, na mesma ordem de
preferência de penhora, “dinheiro em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira” (art.
655, I, CPC) e ter permitido a realização da constrição,
prioritariamente, por meio eletrônico (art. 655-A, CPC).

De tal sorte, merece acolhida o inconformismo do
agravante quanto à negativa do bloqueio on-line, pois,
para a utilização da penhora eletrônica, desnecessário
se mostra o esgotamento dos meios para localização de
bens do devedor, haja vista que esta se encontra em con-
formidade com o rol preferencial estabelecido no art.
655, I, do CPC, no qual consta expressamente o di-
nheiro em primeiro lugar na ordem de preferência.

Tal entendimento resta esposado por este Tribunal
e, inclusive, por esta egrégia Câmara:

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução. Bloqueio
on-line. Desnecessidade de esgotamento dos meios de loca-
lização de bens penhoráveis. - O deferimento do pedido de
bloqueio de importância em dinheiro, por meio do sistema
Bacen-Jud, independe da existência de outros bens a serem
constritos, bem como da demonstração de o exequente ter
esgotado todos os meios para a localização de bens pe-
nhoráveis, tendo em vista a reformulada ordem de preferên-
cia de penhora estabelecida pelo art. 655 do Código de
Processo Civil. (1.0338.07.066968-8/001; Rel. Des. José
Antônio Braga; 22.09.2008.)

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudi-
cial. Penhora on-line. Possibilidade. Desnecessidade de com-
provação de diligências prévias para encontrar outros bens
penhoráveis em nome do devedor. Art. 655 c/c 655-a do
CPC. - Com o advento da Lei nº 11.382/06, a utilização do
sistema eletrônico de requisição de informações à autori-
dade supervisora do sistema bancário deixou de ter caráter
excepcional, passando a ser o meio legalmente previsto para
efetivar a penhora em dinheiro sobre depósitos e aplicações
financeiras, primeira na gradação legal do art. 655 do CPC.
(Agravo de Instrumento n° 1.0411.09.046337-2/001 -
Comarca de Matozinhos - Agravantes: Ligas Gerais Ind.
Com. Ltda., Ligas Gerais Eletrometalurgia Ltda. e outro -
Agravado: Márcio de Souza Resende - Rel. Des. Mota e Silva
- j. em 20.10.2009 - p. em 10.11.2009.)

Ademais, a fim de obstar o prosseguimento da
penhora on-line, caberia aos executados comprovar
eventual impenhorabilidade dos valores porventura blo-
queados ou o eventual comprometimento do seu capital
de giro, o que não foi objeto de qualquer comprovação
nos autos.

Por oportuno:

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de
execução de título extrajudicial. Bloqueio on-line de dinheiro.
Ordem de preferência. Inteligência do art. 655 e art.655-A
do CPC. Execução menos onerosa para o devedor. Regra
não absoluta. Sacrifício das atividades da empresa. Ausência
de prova. Recurso conhecido e não provido. - A partir da
vigência da Lei 11.382/06, o credor pode requerer a pe-
nhora de dinheiro diretamente da conta do devedor através
do sistema de bloqueio on-line Bacen-Jud, respeitando o
art.655-A do CPC. - Cabe à pessoa física ou jurídica 
executada, em razão do princípio de que a execução deva
prosseguir da forma menos onerosa ao devedor, provar que
os bloqueios de valores em conta pelo sistema Bacen-Jud
podem prejudicar a subsistência da primeira e as atividades
da segunda. - Recurso conhecido e não provido. (Agravo de
Instrumento n° 1.0625.08.083428-0/001 - Comarca de
São João del-Rei - Agravante: Ligas Gerais Eletrometalurgia
Ltda. - Agravada: MKS Ind. Com. Equip. Hidráulicos e
Pneumáticos Ltda. - Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino.)

Não se deve ainda perder de vista que a utilização
do sistema Bacen-Jud não ofende o princípio da menor
onerosidade, primeiro, porque tal princípio não é abso-
luto, e segundo, porque este deve ser interpretado em
consonância com o princípio da celeridade consagrado
constitucionalmente, sendo que a medida se mostra
necessária e se coaduna com o novo paradigma do
processo executivo, em que se prioriza a satisfação do
credor e a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, no que concerne à recusa do bem móvel
anteriormente penhorado, tenho que a conduta do cre-
dor se mostra adequada, pois, de acordo com os
próprios executados, tal bem não lhes pertence, estando
em sua posse somente em razão de um contrato de
comodato, pelo que deve ser afastado tal ato constritivo.

Mutatis mutandis:

Ementa: Embargos de terceiro. Comodato. - Julgam-se
procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a
penhora de bens cedidos em comodato. Os equipamentos
dados em comodato a posto de gasolina pela empresa dis-
tribuidora de petróleo não podem ser considerados bens
imóveis por acessão física artificial. (Apelação Cível nº
1.0628.04.911810-0/001 - Comarca de São João
Evangelista - Apelante: Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais - Apelada: Petrobras Distribuidora S.A. - Rel. Des.
Edivaldo George dos Santos.)

Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso
interposto para reformar a decisão hostilizada e deferir o
bloqueio dos valores através do sistema Bacen-Jud.
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Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES e
MOTA E SILVA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Fundamentando sua decisão, concluiu o il. Juiz
sentenciante que não restou configurado qualquer dos
vícios capazes de originar a nulidade do testamento,
sendo que, por outro lado, a simples disposição de parte
a maior pelo testador não é capaz de gerar a nulidade
do testamento.

Inconformado, em suas razões recursais de 
f. 83/88, sustentam os apelantes, em síntese, que a dis-
posição a maior, em flagrante prejuízo para a legítima
dos herdeiros necessários, configura a ilicitude que justi-
fica a anulação do testamento, na forma do art. 166, II,
do CC, em razão de ser ilícito ou impossível o seu objeto.

Arremata, pugnando pelo provimento do recurso
com a reforma da decisão vergastada, para julgar proce-
dente o pedido inicial.

Recebido o recurso, a apelada ofertou as contrar-
razões de f. 95/98, requerendo seu desprovimento com
a manutenção da sentença de primeiro grau.

Conheço do recurso, porque próprio, tempestiva-
mente apresentado, regularmente processado e preparado.

Com a devida vênia, razão não assiste aos
apelantes.

Ora, tratando-se de pretensão à anulação de tes-
tamento, a causa de pedir deve se circunscrever à ale-
gação de defeitos no plano da validade do ato jurídico.

Sobre as causas de nulidade do testamento, assim
ensina Maria Helena Diniz:

Sendo o testamento um ato jurídico, para que possa produzir
efeitos jurídicos, precisará satisfazer não só as condições
intrínsecas, atinentes à vontade legalmente manifestada do
disponente, mas também extrínsecas, que objetivam assegu-
rar a autenticidade daquela manifestação volitiva. Daí, apli-
carem-se-lhe os arts. 166 e 171 do Código Civil.
Ter-se-á nulidade absoluta do testamento, que poderá ser
alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público,
quando lhe couber intervir, devendo ser pronunciada pelo
magistrado, quando conhecer do ato ou de seus efeitos e a
encontrar provada, não lhe sendo, todavia, permitido supri-
la, mesmo que haja requerimento das partes (CC, art. 168,
parágrafo único), quando:
1º) for feito por testador incapaz, isto é, por menor de 16
anos, por pessoa que não está em seu juízo perfeito, por
surdo-mudo que não puder manifestar sua vontade, ou por
pessoa jurídica;
2º) seu objeto for ilícito ou impossível;
3º) não observar as formas prescritas em lei para cada uma
das modalidades de cédulas testamentárias, ordinárias (CC,
arts. 1.864 a 1.880) e especiais (CC, arts. 1.888 a 1.896)
[...];
4º) a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito,
pois, para resguardar a plena autonomia da vontade do tes-
tador, proíbe-se o testamento conjuntivo, seja simultâneo,
recíproco ou correspectivo (CC, art. 1.863) [...] (Curso de
direito civil brasileiro. Direito das sucessões. 16. ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 211-212).

Na hipótese, contudo, em verdade, não é arguido
qualquer desrespeito aos referidos requisitos, mas sim-

Ação anulatória - Testamento - Excesso na dis-
posição testamentária - Legítima - Inobservância

- Nulidade - Não configuração

Ementa: Apelação cível. Ação anulatória. Testamento.
Excesso na disposição testamentária. Inobservância da
legítima. Nulidade não configurada. Improcedência do
pedido.

- O excesso na disposição testamentária, pela não
observância da legítima, não invalida o testamento, de
forma a ensejar a sua anulação, implicando tão somente
a redução da disposição testamentária para adequá-la à
porção disponível, nos termos do art. 1.967 do CC.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..223366335544-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: MMaasslloowwaa OOtteerroo
CCoossttaa ee oouuttrroo,, hheerrddeeiirrooss ddee NNoorraallddiinnoo OOtteerroo FFeerrnnaannddeess
- AAppeellaaddaa:: MMaarriilleennee AAzzaalliimm - LLiittiissccoonnssoorrtteess:: MMooddeessttaa ddee
LLoouurrddeess JJaannuuzzzzii OOtteerroo ee sseeuu mmaarriiddoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. EELLIIAASS
CCAAMMIILLOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Elias Camilo, incorpo-
rando 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, 22 de julho de 2010. - Elias
Camilo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ELIAS CAMILO - Trata-se de recurso de
apelação contra a sentença de f. 76/82, que julgou
improcedente o pedido inicial da ação de anulação de
testamento proposta pelos ora apelantes, condenando-
os ao pagamento das custas processuais e dos honorá-
rios advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.
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ples excesso de disposição testamentária, em razão de
suposta inobservância da legítima dos apelantes. Com
efeito, tal fato não contamina o ato de forma a ensejar a
sua anulação, como pretende a parte apelante, mas
implica tão somente a redução da deixa testamentária
(que, ressalte-se, pressupõe testamento válido para ocor-
rer), adequando-a à porção disponível, nos termos do
art. 1.967 do CC.

Com efeito, a esse respeito cite-se, mais uma vez,
a lição de Maria Helena Diniz:

Redução das disposições testamentárias: Com o fim de
garantir a intangibilidade da quota legitimária do herdeiro
necessário, confere-se-lhe o direito de pleitear a redução da
liberalidade efetuada por ato causa mortis ou inter vivos até
completar a legítima, se o testador dispuser além de sua
quota disponível, pois disposição excessiva não invalida o
testamento. Pressupõe-se testamento válido, pois, se este for
nulo, não há redução, visto que, então, não se terá nenhu-
ma liberalidade (op. cit, p. 198).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste
Tribunal:

Apelação cível. Anulação de testamento. Legítima. Excesso
de disposição testamentária. Redução. Parte disponível. Art.
1.967 do CC. Art. 1.912 do CC. Ineficácia da disposição
específica. Testamento válido. Recurso desprovido. -
Conforme inteligência do art. 1.846 do Código Civil, per-
tence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade
dos bens da herança, constituindo a legítima. A existência de
liberalidades ultra vires não contamina de nulidade o testa-
mento, impondo-se tão somente a redução das disposições
testamentárias, a fim de que não excedam a porção
disponível, a teor do art. 1.967 do Código Civil (Apelação
Cível n° 1.0024.06.201047-5/001 - Rel. Des. Armando
Freire - j. em 29.09.2009).

Com o mesmo entendimento: Apelação Cível nº
1.0024.01.024244-4/001, Rel.ª Des.ª Vanessa
Verdolim Hudson Andrade, j. em 23.08.05; Apelação
Cível n° 1.0518.04.058646-4/001, Rel. Des. Dárcio
Lopardi Mendes, j. em 03.08.06; Apelação Cível n°
1.0024.06.229530-8/002, Rel.ª Des.ª Teresa Cristina
da Cunha Peixoto, j. em 04.02.2010.

Diante de tais considerações, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão vergastada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES KILDARE CARVALHO e SILAS VIEIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Indenização - Dano moral - Ilícito profissional -
Indícios - Guarda de documentos pertencentes

ao Município - Esclarecimentos do fato -
Diligência policial - Conduta criminosa - Ausência

de imputação - Exercício regular do direito

Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de dano
moral. Indícios de ilícito profissional. Guarda de 
documentos pertencentes ao ente público municipal.
Diligência policial para esclarecimento do fato e circuns-
tâncias. Ausência de imputação de conduta criminosa.
Exercício regular do direito. 

- O suposto abalo de natureza moral proveniente da
condução de ex-servidora pública para prestar esclareci-
mentos sobre a guarda de documentos que não eram de
sua responsabilidade, porquanto não mais pertencente
ao quadro de servidores do Município de Contagem,
não gera direito a indenização, porque a notícia desse
fato à autoridade policial, com a instauração de inquéri-
to para sua apuração e das circunstâncias, é exercício
regular de direito.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00007799..0066..330022558877-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAppeellaannttee:: NNeeiiddee AAppaarreecciiddaa
SSaannttooss - AAppeellaaddoo:: MMuunniiccííppiioo ddee CCoonnttaaggeemm - RReellaattoorr::
DDEESS.. AAFFRRÂÂNNIIOO VVIILLEELLAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incorpo-
rando 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, 3 de agosto de 2010. - Afrânio
Vilela - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, apelação inter-
posta contra a sentença de f. 383/395, que, nos autos
da ação de indenização movida por Neide Aparecida
Santos em desfavor do Município de Contagem, julgou
improcedente o pedido inicial. Por fim, condenou a auto-
ra ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da
assistência judiciária gratuita.

Nas razões do apelo, às f. 397/407, alega a recor-
rente ter sido presa e conduzida injustamente à autori-
dade policial, em razão de fato atípico noticiado como
crime pelo Secretário de Fazenda do Município de



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010 175

Contagem; afirma que inexiste nos autos qualquer 
documento que comprove a instauração de processo
administrativo ou conduta desabonadora de sua parte;
alega que sofreu transtornos de ordem moral; colaciona
repertório jurisprudencial sobre o tema; argumenta que
a posse do cheque se deu no estrito cumprimento de
suas atribuições (art. 3º da Resolução 560/83 do CFC);
e, por fim, postula indenização pelos danos suportados.

Contrarrazões às f. 410/416.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Alega a recorrente que, em 26 de janeiro de 2005,

foi conduzida perante a autoridade policial, a pedido do
Secretário de Fazenda do Município de Contagem, sob a
alegação de procedimento ilegal, por se encontrar na
posse de um cheque, emitido pela Prefeitura Municipal
de Contagem, tendo como beneficiário a empresa
denominada “Consórcio Electra”, cujo pagamento teria
sido autorizado mediante Notas de Pagamento nº 17607
e 17608, no importe de R$ 1.107.653,93 (um milhão
cento e sete mil seiscentos e cinquenta e três reais e
noventa e três centavos).

De acordo com o aludido secretário, foi registrado
um procedimento não usual de tentativa de devolução
de cheque nas dependências da Prefeitura Municipal de
Contagem, razão pela qual acionou a autoridade com-
petente para averiguação e providências.

Em sua defesa, afirmou a apelante que, mediante
ofício datado de 31.12.2004, dirigido à Diretoria de
Informática da Secretaria Municipal de Fazenda e ao
Superintendente do Tesouro Municipal, o então
Secretário de Fazenda determinou o cancelamento do
pagamento das referidas “naps”, tornando sem efeito
aquele cheque, sendo determinado a ela que “buscasse”
aquele documento, possibilitando o estorno na contabi-
lidade, não obstante sua exoneração ocorrida em 1º de
janeiro de 2005 (f. 121).

Pois bem.
É cediço que a profissão de contabilista foi regula-

mentada pelo Decreto-lei nº 9.295, de 27.05.46, que
definiu, em seu art. 25, as atribuições do contador e do
técnico em  contabilidade, criando o Conselho Federal
de Contabilidade - CFC e os Conselhos Regionais de
Contabilidade - CRCs.

As prerrogativas profissionais dos contabilistas
foram redefinidas na Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC nº 560, de 28.10.83, que assim
resolveu: 

O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade,
considerada esta na sua total amplitude e condição de
Ciência Aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos
Contadores e dos Técnicos em Contabilidade legalmente
habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos
Contadores.

O contabilista pode exercer as suas atividades na
condição de profissional liberal ou autônomo; emprega-
do regido pela CLT; servidor público; militar; sócio de
quaisquer sociedades; diretor ou conselheiro de quais-
quer entidades, dentre outras.

In casu, restou patente que, a partir de 1º de
janeiro de 2005, a recorrente já não mais pertencia aos
quadros de servidores daquele município, sendo defesa
a ela a guarda de documentos contábeis, conforme dis-
posição expressa no art. 3º, item 13, da Resolução nº
560/83 do CFC.

Dispõe o aludido regramento que:

Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais de con-
tabilidade:
[...]
13 - controle de formalização, guarda, manutenção ou
destruição de livros e outros meios de registro contábil, bem
como dos documentos relativos à vida patrimonial; [...]. 

Portanto, na primeira oportunidade, deveria a
recorrente proceder à devolução dos documentos ou
notificar a autoridade competente sobre os fatos aqui
narrados.

Lado outro, conforme asseverado pelo MM. Juiz,
os ofícios de cancelamento daquele pagamento não
estavam dirigidos à pessoa da apelante, mas em nome
de Glayse Gonçalves Oliveira do Vale e Adiel Anacleto
da Rocha.

Conforme declarações prestadas pela ex-servidora,
somente em 25 de janeiro de 2005 teria informado ao
novo secretário de Fazenda que estava de posse dos
documentos acima descritos.

Não se pode perder de vista que, desde 12 de
janeiro de 2005, havia um servidor contratado e respon-
sável pelas questões afetas à contabilidade do município.

Diante das alegações acima descritas, realmente
pendiam sobre os fatos indícios de descumprimento de
dever profissional, hábeis a justificar a atitude do novo
secretário da Fazenda, o qual solicitou o comparecimen-
to da autoridade policial para lavrar o respectivo boletim
de ocorrência, resguardando, desse modo, os interesses
municipais e dele próprio.

O Código Civil, em seus arts. 186 e 927, regula o
direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito,
ainda que exclusivamente moral, mediante a compro-
vação de três requisitos: a) dolo ou culpa do agente,
consubstanciada pela ação ou omissão voluntária, bem
como negligência, imprudência ou imperícia; b) existên-
cia de dano; c) relação de causalidade entre o compor-
tamento do agente e o dano causado. Importando a
ausência de qualquer um desses elementos, impõe-se a
inviabilidade do pleito indenizatório.

Doutro lado, consideram-se lícitos aqueles atos
“praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido”, consoante previsão expres-
sa no art. 188 desse Código.
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Logo, o autor do alegado dano não pode ser
responsabilizado civilmente por ato praticado com per-
missão legal, enquanto este se manteve dentro da nor-
malidade, sem abuso do direito ou sem extrapolar os
limites do seu exercício regular, ainda que venha causar
prejuízo a terceiro.

Assim, não vislumbro a ilicitude no comportamen-
to do apelado, imprescindível à imputação da responsa-
bilidade civil, porque o acionamento da PMMG para
lavrar a ocorrência que teria culminado na instauração
de inquérito policial para apuração da notícia criminal é
ato amparado por lei, ou seja, exercício regular de direi-
to, constitucionalmente assegurado, de repelir eventual
lesão patrimonial.

Dessarte, conquanto possível o abalo de natureza
moral, que é de ordem subjetiva, o contexto probatório
não ampara a pretensão da apelante, porque havia sério
indício de descumprimento de dever profissional previsto
no art. 3º, 13, do Código de Ética do Contabilista.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigi-

bilidade nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RONEY OLIVEIRA e CAETANO LEVI LOPES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, 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, 28 de setembro de 2010. - Alberto
Vilas Boas - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do recurso. 
A pretensão recursal não merece ser acolhida, data

venia. 
É cediço que à espécie não se aplicam as alte-

rações realizadas no Código de Processo Civil pela Lei nº
11.441/2007, ao lhe acrescentar o art. 1.124-A. Isso
porque, in casu, os dos filhos do casal divorciando são
menores de idade, conforme se apura das certidões de
nascimento de f. 12/13. 

Lado outro, é sabido que o art. 1.122 do CPC
prevê a necessidade da realização da audiência de con-
ciliação para os casos de separação consensual judicial,
que também se aplica ao divórcio consensual, conforme
o caso concreto, estágio este precedente e obrigatório de
feitos dessa natureza, a fim de tentar uma reconciliação,
ratificar os termos do acordo ou comprovar o lapso tem-
poral por prova testemunhal. 

Todavia, a discussão quanto à comprovação do
tempo para demonstrar a separação de fato de forma a
viabilizar o divórcio tornou-se inócua em face da super-
veniência da EC nº 66/2010, que propiciou o desfazi-
mento da sociedade conjugal a qualquer momento sem
que se exija tempo mínimo após a formalização do casa-
mento ou da separação judicial ou de fato. 

Nesse sentido, a nova redação dada ao § 6º do
art. 226 da CF estabelece que o casamento civil pode
ser dissolvido pelo divórcio, sendo desnecessária a
prévia separação judicial ou a comprovação do lapso
temporal de 2 anos, tornando mais célere e reforçando
a importância da facilitação jurídica do divórcio. 

É importante ressaltar que, com tal alteração, não
se está fortalecendo uma política inconsequente de
banalização do casamento. O que se procura é a
diminuição da burocracia na dissolução desse ato jurídi-
co, facultando, assim, que outros arranjos familiares
sejam formados na perspectiva da felicidade de cada
indivíduo, como determina o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana. 

Sendo assim e por tratar-se de norma jurídica
superveniente, que não pode deixar de ser considerada
no julgamento à luz do que determina o art. 462 do

Divórcio consensual judicial - Audiência de 
conciliação - Emenda Constitucional 66/2010 -

Desnecessidade

Ementa: Família. Divórcio consensual judicial. Audiência
de conciliação. Desnecessidade em face da superveniên-
cia da EC nº 66/2010.

- Malgrado a realização de audiência de conciliação
seja obrigatória no âmbito da ação de divórcio consen-
sual judicial, em casos excepcionais ela pode ser dispen-
sada.

- Em face da superveniência da EC nº 65/2010, que deu
nova redação ao art. 226, CF, e é aplicável de forma
superveniente ao caso em julgamento (art. 462, CPC), é
ocioso discutir se há prova do tempo da separação de
fato. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00110055..0099..330088880033-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee GGoovveerrnnaaddoorr VVaallaaddaarreess - AAppeellaannttee::
MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
AAppeellaaddooss:: AA..II..OO.. ee oouuttrroo - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLBBEERRTTOO VVIILLAASS
BBOOAASS 
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CPC, tornou-se ocioso discutir a existência ou não de
prova apta a demonstrar o tempo de separação de fato. 

Fundado nessas razões, nego provimento ao
apelo. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO AUGUSTO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: AAlleexxaannddeerr LLaannaa MMoottttaa -
AAggrraavvaaddoo:: EEssppóólliioo ddee PPeeddrroo LLaannaa MMoottttaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
AANNDDRRÉÉ LLEEIITTEE PPRRAAÇÇAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Belizário de Lacerda,
incorporando 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, 13 de julho de 2010. - André Leite
Praça - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANDRÉ LEITE PRAÇA - Trata-se de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de f. 51, que
determinou a apresentação de quitação de ITCD, sob
pena de remoção do inventariante, e indeferiu a expe-
dição de alvará judicial, em favor dos herdeiros, para o
levantamento de 50% (cinquenta por cento) de parcela
referente à venda de bem do espólio. 

Sustenta o agravante que a razão do indeferimen-
to da expedição do alvará judicial partiu de premissa
equivocada, pois não se pleiteou o levantamento de
valor eventualmente pertencente ao espólio de suposta
meeira do de cujus, mas sim de quantia pertencente aos
herdeiros de Pedro Lana Motta. Por fim, aduz que o
espólio não pode arcar com o pagamento do tributo se
não for expedido o alvará judicial requerido. 

O douto Juízo a quo apresentou as informações de
f. 66/67 dos autos, às quais acompanham os documen-
tos de f. 68/103, noticiando a manutenção da decisão
agravada, bem como aduzindo ser o recurso intempestivo. 

O agravado espólio de Pedro Lana Motta apresen-
tou resposta ao recurso às f. 105/107 dos autos, pug-
nando pela manutenção da decisão agravada. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça de Minas
Gerais deixou de emitir parecer pelas razões
consignadas à f.112 dos autos. 

É o relatório. 
Tenho que o presente recurso não deve ser provido.
O Código Civil determina que a partilha seja ante-

cedida da liquidação: 

Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da
sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio here-
ditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão,
para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da
herança.

Assim, na fase de liquidação, devem ser apurados
o ativo e o passivo, bem como deve ser recolhido o
imposto devido, a fim de que se possa proceder à partilha
do eventual saldo remanescente. 

Direito das sucessões - Abertura de inventário -
Pagamento do ITCD - Espólio - Deficiência

econômica - Autorização judicial para venda de
bem imóvel com posterior e imediato recolhi-

mento do imposto devido - Pretensa liberação da
quantia - Inadmissibilidade - Não apresentação
da guia de recolhimento do imposto - Partilha

antecipada - Configuração - Destituição do inven-
tariante - Possibilidade - Decisão mantida -

Recurso não provido

Ementa: Agravo de instrumento. Direito das sucessões.
Venda de bem imóvel do espólio, condicionada ao reco-
lhimento posterior e imediato do ITCD. Possibilidade.
Descumprimento da determinação judicial. Novo pedido
de levantamento de quantias para suposto pagamento
do tributo. Configuração de partilha antecipada.
Impossibilidade. Recurso desprovido. 

- A alienação de bem do espólio deve preencher certos
requisitos, dentre os quais a quitação dos impostos 
devidos pela universalidade.

- Excepcionalmente, constatada a deficiência econômica
do espólio para arcar com os encargos decorrentes do
processo de inventário, nos quais se inclui o pagamento
do ITCD, é possível autorizar a venda de bens imóveis.

- No caso em tela, a venda do bem imóvel foi condi-
cionada ao pagamento posterior e imediato do ITCD,
obrigação da qual o espólio e o inventariante não se
desincumbiram. 

- O novo pedido de levantamento do remanescente pro-
duto da venda, embora fundado na necessidade de
quitar o aludido tributo, configura, da forma como for-
mulado, partilha antecipada, o que não se admite. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..0044..338899332244-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
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Pois bem. No caso posto, pretende o agravante
seja realizada a partilha antecipada de 50% do valor
relativo ao depósito de segunda parcela de bem imóvel
que pertencia ao espólio, alienado mediante autorização
judicial. Alega, para tanto, que somente através da expe-
dição dos referidos alvarás será possível quitar o ITCD,
conforme lhe foi determinado pelo Juízo a quo na
decisão agravada. 

Porém, não há como acolher a pretensão do agra-
vante, que, conforme se depreende dos diversos pedidos
de expedição de alvará formulados no bojo da ação
principal, consubstancia-se em verdadeira partilha ante-
cipada de 50% do valor apurado com a venda do bem
imóvel do espólio, direito este que não lhe assiste, con-
forme já se pronunciou este Tribunal em caso análogo: 

Agravo de instrumento. Outorga de escritura. Bem integrante
de acervo hereditário. Pagamento. Herdeiro.
Impossibilidade. Ausência de partilha. Universalidade. Arts.
1.791 e 1.793 do Código Civil. Arts. 992, 1.022 e 1.027
do CPC. - O numerário obtido com a alienação de bem inte-
grante do acervo hereditário pertence ao próprio espólio,
visto que a venda procedida anteriormente à partilha se
encontra afetada ao pagamento das dívidas, dos legados,
da remuneração de profissionais que venham a atuar no
feito e do imposto causa mortis. Apenas após o término do
inventário é que há a deliberação judicial de partilha dos
bens, com a designação de quais devam constituir quinhão
de cada herdeiro (Agravo de Instrumento nº
1.0701.09.274833-7/001, Relatora: Des.ª Cláudia Maia,
DJ de 05.03.2010).

E lembre-se, ademais, que a alienação de bem do
espólio deve atender a certos requisitos, dentre os quais
a quitação dos impostos devidos pela universalidade. 

Nesse sentido: 

Agravo de instrumento. Inventário. Herdeiros maiores e
capazes. Alienação de imóvel. Quitação dos tributos.
Possibilidade. - Constatando-se que os herdeiros são
maiores e capazes, estando quitados todos os tributos exigi-
dos, necessário autorizar a alienação de bem do espólio,
notadamente quando se vislumbra que a venda será
proveitosa, evitando-se futuros litígios (Agravo de
Instrumento nº 1.0334.03.000608-7/001, Relator: Des.
Silas Vieira, DJ de 28.10.2004).

É certo que, constatada a deficiência econômica
do espólio para arcar com os encargos decorrentes do
processo de inventário, nos quais se inclui o pagamento
do ITCD, é possível, de forma excepcional, autorizar a
venda de bens imóveis. 

Eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de
Justiça sobre a matéria: 

Inventário. Herdeiros capazes. Ausência de litígio entre as
partes. Incapacidade financeira. Alvará para venda de bem
do espólio. ITCD. - Não tendo os herdeiros capacidade
financeira para quitar o ITCD, é cabível a expedição de
alvará para a venda de bem do espólio (Agravo de

Instrumento n° 1.0024.05.822438-7/001, Relator: Des.
Alberto Vilas Boas, DJ de 16.09.2008).

Inventário. Herdeiros maiores e capazes. Dificuldade finan-
ceira para pagamento do ITCD. Pedido de venda de bem
inventariado condicionada a tal pagamento. Possibilidade. -
Sendo todos os herdeiros, principais interessados no desate,
maiores e capazes e não havendo elementos bastantes para
duvidar da alegação de dificuldade em reunir numerário
para as despesas com a manutenção dos imóveis, impostos
decorrentes, custas processuais e ITCD, demonstra-se
razoável o pedido de liberação do pagamento antecipado
do imposto e que tal se dê com o numerário obtido com o
negócio da venda de mais um bem (Agravo de Instrumento
nº 1.0024.91.792881-4/001, Relator: Geraldo Augusto, DJ
de 29.04.2008).

No caso posto, é possível depreender das infor-
mações prestadas pelo douto Juízo a quo que a venda
do bem imóvel pertencente ao espólio foi deferida para
que a universalidade arcasse com o pagamento do
ITCD, tendo, inclusive, sido expedidos alvarás para a li-
beração de parte do produto da alienação com tal final-
idade: 

Até a presente data, o inventariante não comprovou a
quitação do imposto de transmissão, inobstante as diversas
determinações deste Juízo (f. 16, 230, 247, 273 e 327).
Registre-se que os alvarás de f. 231/334 foram expedidos
com a condição de quitação posterior do ITCD.

No entanto, o espólio e o inventariante não se
desincumbiram da determinação imposta pelo Juízo de
primeiro grau. 

Agora, o inventariante, ora agravante, pretende uti-
lizar a alegação de insuficiência econômica para liberar
a totalidade da quantia remanescente, pertencente ao
espólio de Pedro Lana Motta, o que não pode ser admi-
tido. 

Agora, constam dos autos cálculos elaborados
pelo agravante (f. 96), demonstrando ser a quantia que
pretende seja liberada superior ao ITCD devido. Ora, se
a intenção do agravante é quitar o aludido imposto, ele
deve cuidar de apresentar aos autos a guia de recolhi-
mento, que espelhe o valor do tributo, requerendo a
expedição de alvará neste montante e para o exclusivo
desiderato de adimpli-lo, cabendo ao MM. Juiz apreciá-lo.

Posto tudo isto, não há reparos a serem feitos na
decisão recorrida, sendo certo que a pena de remoção
nela mencionada é cabível, caso o agravado não
cumpra a determinação judicial, necessária ao regular
trâmite do processo sucessório: 

Agravo de instrumento. Inventário. Destituição do inventari-
ante. Negligência em impulsionar o feito. Destituição.
Nomeação de cônjuge supérstite. 
- Não diligenciando o inventariante as obrigações a seu
cargo e com isso travando a marcha do processo, deve o
detentor daquele munus ser destituído do cargo de inventa-
riança. 
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- O diligenciamento do inventário se insere no elenco de
obrigações do inventariante tendo em vista que em processo
que tal nemo index ex officio (Agravo de Instrumento nº
1.0702.04.147151-8/001, Relator: Des. Belizário de
Lacerda, DJ de 29.04.2008).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. 
Custas, pelo agravante, respeitado o disposto na

Lei nº 1.060/50. 
É o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEIXOTO HENRIQUES e BELIZÁRIO DE 
LACERDA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Trata-se de recurso
de apelação interposto por Gentil Cortezi Filho contra a
sentença de f. 147/155, que, nos autos da ação
ordinária por ele ajuizada em face do Estado de Minas
Gerais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conde-
nando o autor ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 12, da Lei
1.060/50.

Em linhas gerais, sustenta o apelante que a
extinção da possibilidade de apostilamento a partir da
Lei 14.683/03 não impede a aplicação da correlação
do cargo comissionado extinto para os apostilamentos já
ocorridos; que, com a extinção do cargo comissionado
apostilado, a correlação do cargo com a DAD-2, con-
forme Lei Delegada 174/07, deve ser-lhe aplicada, em
observância ao princípio da isonomia, e não apenas aos
servidores aposentados à data da vigência da Lei
14.683/03, pois há direito adquirido e ato jurídico per-
feito quanto ao apostilamento; que, com a instituição da
DAD (Direção e Assessoramento da Administração
Direta), por meio da Lei Delegada 174/07, houve alte-
ração na base de cálculo da vantagem pessoal, impon-
do-se o recálculo com base no vencimento previsto para
a DAD correspondente; e que a manutenção imediata do
valor nominal da remuneração não impede a ocorrência
de prejuízo com a nova sistemática implantada, com vis-
tas a suprimir direitos e vantagens dos servidores.

Requer o provimento do recurso para reformar a
sentença julgando procedente o pedido inicial determi-
nando a aplicação da correlação da DAD através do
recálculo da vantagem pessoal.

Contrarrazões às f. 84/90.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissibilidade.
Insurge-se o apelante contra a r. sentença aduzin-

do, em síntese, que há direito adquirido ao apostilamen-
to e correlação do cargo comissionado extinto com a
DAD (Direção e Assessoramento da Administração
Direta), conforme a Lei Delegada nº 174/07, impondo-
se o recálculo com base no vencimento previsto para a
DAD correspondente.

Feitos tais registros, entendo que o recurso não
merece provimento.

A garantia ao direito adquirido encontra previsão
expressa na Constituição da República, conforme o art.
5º, XXXVI, da CR/88 (“a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”) e
tem como objetivo assegurar a segurança jurídica, com
o respeito aos direitos integrados ao patrimônio jurídico
de seus titulares.

Apostilamento - Lei nº 14.683/2003 - Servidor
público - Regime jurídico - Direito adquirido -

Inexistência - Precedentes do STF - Correlação
de cargos - Aplicabilidade - Inteligência do art.

24 da Lei Delegada 174/2007 - Recurso não
provido

Ementa: Apelação cível. Direito administrativo.
Apostilamento. Lei 14.683/2003. Servidor público.
Ausência de direito adquirido a regime jurídico.
Correlação de cargos. Art. 24 da Lei Delegada
174/2007. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

- Inexiste direito adquirido a regime jurídico, consoante
reiterada jurisprudência do STF.

- A correlação prevista no Anexo VI da Lei Delegada
174/2007 se aplica apenas aos proventos dos servi-
dores aposentados até 30.06.2003, consoante
inteligência de seu art. 24.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..445544113377-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: GGeennttiill CCoorrtteezzii
FFiillhhoo - AAppeellaaddoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS..
PPEEIIXXOOTTOO HHEENNRRIIQQUUEESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Wander Marotta, 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, 21 de setembro de 2010. - Peixoto
Henriques - Relator.
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Em decorrência, sabe-se que:

Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo lei nova, trans-
forma-se em direito adquirido, porque era direito exercitável
e exigível à vontade de seu titular. Incorporou-se no seu
patrimônio, para ser exercido quando convier. A lei nova não
pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exerci-
do antes. Direito subjetivo ‘é a possibilidade de ser exercido,
de maneira garantida, aquilo que as normas de direito
atribuem a alguém como próprio’. Ora, essa possibilidade
de exercício continua no domínio da vontade do titular em
face da lei nova. [...] Vale dizer - repetindo: o direito subjeti-
vo vira direito adquirido quando lei nova vem alterar as
bases normativas sob as quais foi constituído (SILVA, José
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São
Paulo: Malheiros, p. 380).

Porém, em se tratando de demanda ajuizada por
servidor público em face do respectivo ente federado,
não se deve olvidar que a relação do servidor com o
Poder Público tem natureza institucional/estatutária e não
contratual, de modo que o regime jurídico pode ser alte-
rado unilateralmente.

Nesse sentido, ensina Celso Antônio Bandeira de
Mello:

A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares
de cargo público, como já foi dito - e ao contrário do que se
passa com os empregados -, não é de índole contratual, mas
estatutária, institucional.
Nas relações contratuais, como se sabe, direitos e obri-
gações recíprocos, constituídos nos termos e na ocasião das
avenças, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar
de imediato o patrimônio jurídico das partes, gerando, desde
logo, direitos adquiridos em relação a eles. Diversamente,
no liame de função pública, composto sob a égide
estatutária, o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições
constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legisla-
tivamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a
garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas dis-
posições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios
e vantagens, dantes previstos, podem ser ulteriormente
suprimidos. Bem por isto, os direitos que deles derivem não
se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor (firmando-
se como direitos adquiridos), do mesmo modo que nele se
integrariam se a relação fosse contratual (Curso de direito
administrativo, 12. ed. São Paulo: Malheiros).

Logo, tem-se que as regras aplicadas ao servidor,
quando do ingresso no serviço público, não se perpe-
tuam no tempo, e, desse modo, não há se falar em direi-
to adquirido ao regime jurídico.

Por outro lado, a possibilidade de alteração do
regime jurídico não é absoluta, pois se impõe a
observância do princípio da irredutibilidade de venci-
mentos, expressamente previsto no art. 37, XV, da
CR/88.

In casu, ao contrário do asseverado pelo apelante,
não há se falar em afronta ao direito adquirido em
decorrência da Lei 14.683/03 e da Lei Delegada
174/07.

Explico.
Ao revogar expressamente a Lei 9.532/87 (que dis-

punha sobre a remuneração de cargo de provimento em
comissão para fins de apostilamento e aposentadoria), a
Lei 14.683/03 (art. 1º), suprimiu o direito à aquisição da
estabilidade financeira.

Contudo, assegurou ao servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo o direito de perceber a
remuneração do cargo em comissão exercido até
31.07.2003 (data da publicação da lei), em caso de
exoneração (exceto por penalidade, a pedido ou por
aposentadoria). Garantiu, ainda, a contagem do tempo
de serviço em cargos comissionados, para fins de apos-
tilamento, até 29 de fevereiro de 2004 (art. 1º, § 1º, da
Lei 14.683/03).

Não bastasse, a Lei 14.683/03 reconheceu que a
diferença entre a remuneração do cargo efetivo do servi-
dor e a recebida em decorrência do apostilamento teria
natureza de vantagem pessoal, sujeita exclusivamente ao
reajuste geral anual, a teor do art. 1º, § 4º.

Ressalte-se que tal alteração atingiu tanto os servi-
dores já apostilados nos termos da legislação anterior,
quanto os servidores que viessem a adquirir tal direito até
29.02.04, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da Lei
14.683/03.

Conclui-se, desse modo, que a Lei 14.683/03
traçou regras para pagamento dos servidores ampara-
dos pelo apostilamento, fato este que não implica
supressão de vantagem, mas mudança de critério de rea-
juste (atualização decorrente da revisão geral da remu-
neração dos servidores estaduais).

Dessarte, é equivocada a alegação de que a Lei
14.683/03 retroagiu para atingir direito adquirido dos
servidores ao apostilamento, visto que, repita-se em
exaustão, apenas modificou o critério de reajuste.

Outrossim, a Lei 14.683/03 não ofende a
Constituição da República, tendo em vista a inexistência
de afronta ao direito adquirido e à irredutibilidade de
vencimentos, com a alteração do reajuste do apostila-
mento.

Nesse sentido, assim tem decidido esta Corte:

Apelação cível. Apostilamento. Lei 14.683/2003. Servidor
público. Regime jurídico. Direito adquirido. Inexistência.
Recurso conhecido e não provido.
I - Servidor público não tem direito adquirido a determinado
regime jurídico.
II - Lei posterior revogatória do apostilamento, porém garan-
tindo àqueles que incorporaram em seu patrimônio jurídico
o direito de receberem, a título de vantagem pessoal, a dife-
rença entre o valor do padrão remuneratório do cargo efeti-
vo e do cargo em comissão, sem qualquer redução de venci-
mentos, é constitucional [...] (AC nº 1.0024.07.744200-
2/001 - 8ª CCív/TJMG - Relator: Des. Bitencourt Marcondes
- DJ de 23.09.2009).

Ação ordinária. Julgamento antecipado da lide.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Lei 14.683/03.
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Alteração do sistema remuneratório do servidor. Ausência de
prova da redutibilidade dos vencimentos. Direito adquirido.
Inexistência. Ausência de direito a ser tutelado. [...]. A Lei
14.683/03 alterou o instituto do apostilamento, mas não é,
apenas por isso, inconstitucional, não possuindo o servidor
direito adquirido à manutenção de determinado regime
jurídico ou remuneratório. Ausente a demonstração de que a
nova regra teria gerado redução no valor dos proventos
percebidos pelos autores, não há direito a ser tutelado (AC
nº 1.0024.08.970522-2/001 - 7ª CCív/TJMG - Relator:
Des. Wander Marotta - DJ de 10.10.2008).

Frise-se, por fim, que o cargo em comissão ante-
riormente ocupado pelo apelante, Assessor I, código AS-
01, símbolo 10/A, foi extinto pela Lei Delegada 174/07,
conforme art. 23 e Anexo V.

Acrescente-se, ainda, que a referida lei implemen-
tou nova estrutura do Grupo de Direção e
Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão e Funções Gratificadas da
Administração Direta do Poder Executivo, havendo corre-
lação entre o cargo extinto Assessor I, código AS-01,
símbolo 10/A, com o cargo/nível DAD-2, conforme
Anexo VI.

Não se deve olvidar, contudo, de que, nos termos
do art. 23, § 1º, da Lei Delegada 174/07, foram extir-
padas as parcelas que compunham a remuneração dos
cargos de provimento em comissão extintos, exceto as de
natureza pessoal.

Assim sendo, o direito à percepção de remune-
ração do cargo comissionado somente foi reconhecido
ao servidor cuja aposentadoria ocorreu antes de
31.07.2003 (data de publicação da Lei 14.683/03),
consoante inteligência do art. 24 da Lei Delegada
174/07, que dispõe:

Art. 24. Os proventos do servidor com vigência de aposen-
tadoria até a data da publicação da Lei nº 14.683, de 30 de
julho de 2003, com direito a percepção da remuneração de
cargo de provimento em comissão, serão revistos con-
siderando-se a correlação prevista no Anexo VI desta Lei
Delegada.

Em sendo assim, ausente afronta ao direito adquiri-
do e sendo devido apenas o reajuste anual (art. 1º, § 4º,
da Lei 14.683/07), impõe-se a manutenção da sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
exordial, fazendo-o em patente harmonia com a
jurisprudência pacífica do STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Regime jurídi-
co. Direito adquirido. Vantagem. A jurisprudência desta
Corte está pacificada no sentido de que, ante a ausência de
direito adquirido a regime jurídico, é legítimo que lei super-
veniente desvincule, para o futuro, o cálculo da vantagem
incorporada dos vencimentos do cargo em comissão outro-
ra ocupado pelo servidor, respeitada a irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento (RE nº 602147 - AgR/AM - 2ª T/STF - Relator:

Min. Eros Grau - DJe 100 - Divulg. em 02.06.2010 - Pub.
em 04.06.2010).

Mediante tais considerações, nego provimento à
apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada. 

Custas recursais, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores WANDER MAROTTA e BELIZÁRIO DE
LACERDA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Indenização - Dano material - Dano moral -
Utilização de terminal eletrônico - Subtração de

cartão bancário - Memorização de senhas -
Responsabilidade objetiva - Teoria do risco -

Critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Ementa: Apelação cível. Danos materiais e morais.
Utilização de terminal eletrônico. Subtração de cartão
bancário. Memorização de senhas. Responsabilidade
objetiva. Teoria do risco. Indenizações. Danos materiais
e morais. Valor suficiente para compensar os danos
sofridos. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. 

- É objetiva a responsabilidade da instituição financeira
pelos serviços disponibilizados em terminais eletrônicos,
de forma ininterrupta, sem o acompanhamento de fun-
cionários, indispensáveis para dar segurança e auxiliar
os clientes no uso do seu instrumental eletrônico, sujei-
tando-se às consequências do risco de sua lucrativa
atividade, devendo responder pelos danos causados,
salvo se comprovar culpa exclusiva da vítima ou de ter-
ceiro. 

- A indenização se mede pela extensão do dano, deven-
do atender aos princípios da proporcionalidade e razoa-
bilidade, sem causar enriquecimento ilícito do ofendido
em detrimento do ofensor, nos termos do art. 944,
caput, do Código Civil. 

Recurso não provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..447766557777-33//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: BBaannccoo BBrraassiill
SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: JJaaccyy MMeenneezzeess ddee MMoorraaeess - RReellaattoorr:: DDEESS..
GGUUTTEEMMBBEERRGG DDAA MMOOTTAA EE SSIILLVVAA
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AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Cabral da Silva, na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010. -
Gutemberg da Mota e Silva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Banco do
Brasil S.A. interpôs apelação pleiteando a reforma da
sentença do MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação que lhe
move Jacy Menezes de Moraes, tornando definitiva a
tutela antecipada concedida parcialmente, no sentido de
limitar os descontos em sua conta corrente, no percen-
tual de 30% sobre seus vencimentos.

A sentença também condenou-o a pagar ao autor,
ora apelado, indenizações de R$ 5.000,00 por danos
morais e R$10.000,00 pelos danos materiais que ele
sofreu em decorrência do furto de seu cartão bancário,
quando utilizava o caixa eletrônico do banco, o que pos-
sibilitou criminosas movimentações financeiras em sua
conta.

Alegou não ter culpa, pois o apelado utilizou o
caixa eletrônico no domingo, dia em que não há expe-
diente bancário, tendo autorizado que uma pessoa o
ajudasse a efetuar o saque, momento em que deu
chance a terceiro de se apoderar de seu cartão bancário
e de suas senhas. Afirmou que, para efetuar saques, é
necessário usar uma senha de seis dígitos, mais um códi-
go de acesso composto de uma combinação de letras e
números, sendo dever do cliente manter secretas estas
senhas.

Sustentou ser tão vítima quanto o apelado, o que
demonstra ser indevida sua condenação, pois contrário
ao que estabelece o art. 186 do Código Civil, sendo a
culpa do terceiro falsário. Desta forma, a culpa é exclu-
siva do apelante ou, pelo menos, trata-se de culpa con-
corrente.

Alternativamente, requereu a minoração do valor
da indenização pelos danos morais, de R$5.000,00
para um salário mínimo, em obediência aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteou a confir-
mação integral da sentença, pois julgada com acerto e
de acordo com a jurisprudência da 10ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois presentes seus pressu-

postos de admissibilidade.

No dia 21.12.2008, um domingo, Jacy Menezes,
aposentado, 92 anos de idade, efetuou um saque em
sua conta corrente nº 1.860-0, agência 0643-2, do
Banco do Brasil, utilizando, para tanto, um caixa
eletrônico localizado dentro da agência bancária da Av.
Contagem nº 2.064, Bairro Ana Lúcia, em Sabará.
Entretanto, ao efetuar a transação bancária, foi aborda-
do por uma pessoa que trocou seu cartão e memorizou
suas senhas, sem que ele percebesse o golpe.

No dia 26.12.2008, após não conseguir acessar
sua conta por meio do terminal bancário, verificou que
estava com cartão trocado, por isso foi até sua agência
e solicitou o bloqueio de sua conta. Naquele momento,
ficou ciente de que foram feitos saques, compras, trans-
ferências e até um financiamento, tudo com a utilização
de seu cartão.

O MM. Juiz considerou que a instituição financeira
é responsável pelos danos morais sofridos pelo apelado,
pois, ao disponibilizar o acesso aos seus serviços, inclu-
sive nos fins de semana, assume o dever de manter a
qualidade do serviço e a segurança a seus clientes de
forma ininterrupta.

Correta é a decisão de primeira instância, improce-
dendo todas as alegações do banco apelante. Acontece
que sua responsabilidade, no caso, não decorre de ação
culposa, tratando-se de responsabilidade objetiva,
amparada na teoria do risco, pois, ao oferecer aos seus
clientes prestação de serviços ininterrupta, disponibiliza-
da dentro de seu estabelecimento, correu o risco ao dis-
pensar, nos fins de semana e dias não úteis, os fun-
cionários que fazem parte de sua estrutura, auxiliares dos
clientes no uso devido do instrumental eletrônico,
inibindo os golpes dos oportunistas.

Ao ampliar o acesso dos clientes às operações
financeiras, fazendo-o como atrativo, o que lhe propor-
ciona ganhos, o banco deve arcar com as consequências
de tal risco, respondendo pelos danos causados, a
menos que prove culpa exclusiva da vítima ou de ter-
ceiro.

Dispõe o art. 927, parágrafo único, do Código
Civil:

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ensina Felipe P. Braga Netto:

A responsabilidade fundada na teoria do risco, no Brasil, é
objetiva, prescindindo do elemento culpa. [...]
Quem tira proveito de determinada atividade ou situação
responde, sem culpa, pelos danos daí advindos. É a apli-
cação do clássico brocardo ‘quem usufrui os bônus deve
arcar com os ônus’. (In Responsabilidade civil, São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 84 e 88.)
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Assim, cabe à instituição financeira, que se benefi-
cia desse tipo de continuidade da prestação de serviços,
manter a estrutura necessária para o bom e seguro fun-
cionamento do serviço.

O banco não contesta que as transações finan-
ceiras ocorridas no período entre 22 a 26 de dezembro
de 2008 tenham sido feitas por estelionatário. Ao con-
trário, juntou uma fotografia do fraudador, tirada pelo
sistema de segurança da agência exatamente no
momento em que foram furtados o cartão e a senha do
apelado. Jacy Menezes foi abordado dentro da agência
bancária, local em que se considerava seguro para rea-
lização de transação bancária, tendo sido vítima de este-
lionatário em virtude desta ocorrência.

O apelante tampouco contesta o valor estimado
dos danos materiais, em R$10.000,00, pelo que, deve
ser mantida esta indenização.

Quanto aos danos morais, eles são caracterizados
por fatos e circunstâncias que atingem a esfera subjetiva
da pessoa, aspectos de sua personalidade, tais como
honra, reputação e intimidade, afetando o estado psi-
cológico, causando aflição, desequilíbrio e angústia.
Para que se configure a responsabilidade na reparação,
é necessária prova da presença simultânea do ato ilícito,
do dano moral e do nexo causal entre eles. São evi-
dentes e presumidos os danos morais sofridos por quem
tem o cartão de crédito subtraído por estelionatário, que
com ele realiza saques indevidos de sua conta-corrente.

Ressalta-se que o valor da indenização deve ser
suficiente apenas para reparar o dano causado, sem ca-
racterizar enriquecimento sem causa do ofendido e, con-
sequentemente, empobrecimento do ofensor. Dispõe o
art. 944, caput, do Código Civil: A indenização mede-se
pela extensão do dano.

A propósito, Caio Mário da Silva Pereira observa
que há uma idéia de punição na indenização por danos
morais, “mas não vai aqui uma confusão entre respon-
sabilidade penal e civil, que bem se diversificam”, assi-
nalando em seguida que “a punição do ofensor envolve
uma sanção de natureza econômica, em benefício da
vítima, à qual se sujeita o que causou dano moral a ou-
trem por um erro de conduta”; que a reparação por
dano moral “é sanção civil direta ao ofensor ou
reparação da ofensa, e, por isso, liquida-se na pro-
porção da lesão sofrida”. Conclui adiante que “mais do
que nunca há de estar presente a preocupação de con-
ter a reparação dentro do razoável, para que jamais se
converta em fonte de enriquecimento” (Instituições de
direito civil, 19. ed., São Paulo: Forense, 1999, v. 2,  p.
218-219).

Dessa forma, a indenização pelos danos morais no
valor de R$ 5.000,00 é suficiente para atender à sua
finalidade, pelo que deve ser mantida.

Diante disso, nego provimento à apelação, man-
tendo integralmente a sentença.

Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
e PEREIRA DA SILVA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Exibição de documento - Cheque devolvido -
Endereço do emitente - Interesse do beneficiário

Ementa: Exibição de documento. Instituição financeira.
Cheque devolvido. Endereço do emitente. Interesse do
autor. 

- O portador de cheque devolvido por insuficiência de
fundos tem interesse processual para requerer à institui-
ção financeira informação sobre o endereço do emitente
do título. 

- Conforme o art. 4º, I, da Circular Bacen nº
2.989/2000, a instituição bancária deve prestar as infor-
mações solicitadas pelo beneficiário ou portador do
cheque, que tem como objetivo obter o endereço do
emitente do cheque sem fundo para propor futura ação
para recebimento de seu crédito.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0099..553333775522-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: MMaarriinnoo LLiibbeerraattoo ddaa
CCuunnhhaa - AAppeellaaddoo:: BBaannccoo ddoo BBrraassiill SS..AA.. - 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, sob a
Presidência do Desembargador Guilherme Luciano
Baeta Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO E, COM BASE NO ART. 515, 
§ 3º, DO CPC, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 
INICIAL.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. -
Guilherme Luciano Baeta Nunes - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES -
Marino Liberato da Cunha interpõe recurso de apelação
contra a sentença de f. 18/20, que julgou extinta, por
falta de interesse de agir, a ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado, Banco
do Brasil S.A., ação esta que tem por fim compelir o réu
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a exibir o endereço atualizado do emitente do cheque
reproduzido à f. 10. Em sucumbência, o autor foi con-
denado ao pagamento das custas e honorários advo-
catícios, estes fixados em R$ 400,00, mas suspensa a
exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei
nº 1.060/50.

Sustenta o apelante, em síntese (f. 21/23), que o
provimento requerido é útil e adequado, pois, na esfera
administrativa, o apelado se recusou a cumprir a norma
do Banco Central do Brasil, prevendo que as instituições
financeiras devem informar o nome completo, bem
como os endereços residencial e comercial do emitente
do cheque, quando este é devolvido pelos motivos 11 a
14, 21, 22 e 31. Requer a reforma da sentença, com o
julgamento da lide pelo Tribunal e o acolhimento do
pedido inicial.

O réu revel não apresentou contrarrazões.
Conheço do recurso, visto que próprio, tempestivo

e dispensado de preparo.
Trata-se de ação em que o autor, Marino Liberato

da Cunha, objetiva compelir o réu, Banco do Brasil S.A.,
à apresentação do endereço atualizado do emitente do
cheque reproduzido à f. 10, nos termos do art. 4º da
Circular nº 2.989/2000 do Banco Central do Brasil.

Citado para os termos da ação (f. 16-v.), o réu não
se manifestou, tornando-se revel.

A sentença declarou a falta de interesse de agir do
autor, salientando, entre outros, que “a parte deveria ter
dirigido pedido formal à Ré e, somente depois, caso não
fosse atendida, é que deveria ter acionado o Judiciário”
(f. 19/20).

Com a devida vênia, entendemos configurado o
interesse de agir do autor para a propositura da ação.

O interesse de agir consubstancia-se na ade-
quação do rito empregado e na necessidade do autor de
recorrer ao Poder Judiciário para ver solucionada uma
lide.

No caso, o autor valeu-se de ação e rito adequa-
dos à apreciação do direito substancial alegado, não se
exigindo o esgotamento da via administrativa para que
ele venha a postular em juízo.

Afigurando-se útil o provimento jurisdicional
requerido, afasta-se a carência de ação e, com base no
art. 515, § 3º, do CPC, passa-se ao julgamento da
causa, que se encontra madura para julgamento (art.
330, II, do CPC).

Quanto ao mérito, entendemos que razão assiste
ao autor.

O autor recebeu o cheque reproduzido à f. 10 por
meio de endosso.

O título foi emitido por correntista da instituição
financeira ré, sendo em seguida devolvido por insuficiên-
cia de fundos.

No intuito de viabilizar a cobrança de seu crédito,
o autor ajuizou a presente ação de exibição de docu-
mentos, pleiteando que o banco lhe forneça o endereço
do sacador correntista.

Na qualidade de portador de título de crédito a ele
endossado, o autor pretende a exibição da documen-
tação necessária à implementação de seus direitos sobre
o crédito representado no título.

A instituição financeira demandada, ainda que não
mantenha relação jurídica com o autor, mantém relação
contratual com o terceiro emitente do cheque, o que
implica ter em seu poder documento no qual consta o
endereço deste último, cuja exibição se pretende.

Aplica-se ao caso a Circular nº 2.989/2000 do
Banco Central do Brasil, a qual estabelece que as insti-
tuições financeiras devem informar aos beneficiários e
portadores de cheques devolvidos os dados do corren-
tista.

A referida circular assim dispõe, em seu art. 4º:

Art. 4º Para efeito do disposto no art. 25 do Regulamento
anexo à Resolução nº 1.631, de 1989, com a redação dada
pela Resolução nº 1.682, de 1990, as instituições finan-
ceiras depositárias de recursos em contas de depósitos à
vista devem prestar as seguintes informações, no caso de
cheque devolvido pelos motivos 11 a 14, 21, 22 e 31, medi-
ante solicitação formal do interessado e observadas as
demais condições previstas neste artigo:
I - nome completo e endereços residencial e comercial do
emitente, conforme constarem da ficha-proposta;
II - o motivo alegado para a sustação ou revogação, no caso
de cheque devolvido pelo motivo 21.
Parágrafo 1º As informações referidas neste artigo somente
podem ser prestadas:
I - ao beneficiário, caso esteja identificado no cheque, ou a
mandatário legalmente constituído;
II - ao portador, em se tratando de cheque para o qual a le-
gislação em vigor não exija identificação do beneficiário e
que não contenha referida identificação.

Nesse contexto, deve ser acolhido o pedido
autoral, de modo a que a instituição financeira exiba ao
autor a documentação requerida.

Em casos análogos ao presente, já decidiu este
egrégio Tribunal:

Exibição de documentos. Fornecimento ao portador do
cheque de dados do emitente. Circular nº 2.989 do Bacen.
Dever da instituição financeira. Falta de interesse processual
afastada. - O interesse processual reside no binômio neces-
sidade-utilidade, ou seja, deve-se averiguar se a parte neces-
sita ingressar no Poder Judiciário para alcançar o fim alme-
jado e se lhe é útil a pretensão deduzida. Se o cheque do
qual o autor é credor foi devolvido pela instituição finan-
ceira, em razão da alínea 21, devem ser fornecidos o nome
completo e endereços residencial e comercial do emitente,
conforme constarem da ficha-proposta do banco, nos termos
da Circular nº 2.989 do Bacen. Noticiada a recusa do
banco-réu em fornecer tais informações ao autor, e diante da
necessidade de obtê-las, para que possa promover a
cobrança do título do qual é credor, o manejo da cautelar de
exibição de documentos afigura-se útil e adequado. (TJMG -
Ap. 1.0145.06.334278-9/001 - Rel. Des. Renato Martins
Jacob - J. em 15.03.07.)
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Ação de exibição de documentos. Instituição financeira.
Devolução de cheque. Informação sobre o endereço do cor-
rentista. Legitimidade ad causam. Interesse de agir.
Possibilidade jurídica do pedido. Adequação da via eleita.
Sentença cassada. CPC, art. 515, § 3º. Julgamento de méri-
to pelo tribunal. Possibilidade. Pedido procedente. - Ao por-
tador de cheque devolvido por insuficiência de fundos é
dado, no intuito de viabilizar a cobrança de seu crédito,
ajuizar ação de exibição de documentos em face da institui-
ção financeira sacada, objetivando o fornecimento de 
documentação que indique o endereço do sacador-corren-
tista, restando presente, na hipótese, o interesse de agir, a
possibilidade jurídica do pedido, e a legitimidade das partes.
A instituição financeira demandada, ainda que não mante-
nha relação jurídica com o autor, mantém com o terceiro,
emitente do cheque, relação contratual (contrato de abertu-
ra de conta-corrente), que implica a detenção de documen-
to no qual consta o endereço deste último, cuja exibição se
pretende. A ação cautelar exibitória na hipótese se amolda à
prevista no art. 844, II, do CPC, podendo o contrato de
conta-corrente firmado entre o emitente do cheque e a insti-
tuição financeira ré ser caracterizado como ‘documento
comum’, em virtude da clara pertinência entre tal instrumen-
to (onde consta o endereço do correntista) e a relação jurídi-
ca na qual o autor figura como credor da importância
retratada no cheque. A pretensão exibitória trazida na inicial
encontra respaldo no art. 4º, I, da Circular do Banco Central
do Brasil nº 2.989/2000, que determina que a instituição
bancária deve prestar as informações solicitadas pelo be-
neficiário ou portador do cheque, que tem como objetivo
obter o endereço do emitente do cheque sem fundo para
propor futura ação para recebimento de seu crédito. (TJMG
- Ap. 1.0145.06.342384-5/001 - Rel. Des. Lucas Pereira -
J. em 08.05.08 - DJ de 21.05.08.)

Com essas considerações, dou provimento ao
recurso e, com base no art. 515, § 3º, do CPC, julgo
procedente o pedido inicial, determinando ao réu que
apresente em juízo, no prazo de trinta dias, o endereço
do emitente do cheque referido na petição inicial.

Invertem-se os ônus de sucumbência.
Custas recursais, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FÁBIO MAIA VIANI e ARNALDO MACIEL.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E,
COM BASE NO ART. 515, § 3º, DO CPC, JULGARAM
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

. . .

Discussão do débito. Impossibilidade. Avaliação.
Repetição. Configuração de uma das hipóteses do art.
683 do CPC. Necessidade. 

- Por meio dos embargos de terceiros, busca-se um
provimento mandamental que ordene a liberação do
bem que, embora afetado pela constrição judicial,
pertença a pessoa estranha à relação obrigacional
inserida no título exequendo. 

- Não se prestam os embargos de terceiros a discutir
questões acerca da escorreita formação do débito exe-
cutado. 

- Forte no art. 655-B do CPC, o bem indivisível pode ser
penhorado e alienado, servindo o produto de sua alie-
nação em parte à satisfação do exequente, em parte ao
resguardo da meação do cônjuge alheio à execução. 

- Não há falar em nova avaliação ao fundamento de ser
vil o preço atribuído à coisa, se não resta configurada
nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 683 do CPC. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NNºº 11..00002244..0099..558833559977-11//000011 -
CCoommaarrccaa BBeelloo HHoorriizzoonnttee - LLiittiissccoonnssoorrttee:: SSeerrbbeell JJMM
CCoonnssttrruuççõõeess EEllééttrriiccaass LLttddaa.. - AAppeellaannttee:: MMaarriiaa HHeelleennaa ddee
AAbbrreeuu CCllaavveerr - AAppeellaaddaa:: MMaarriiaa JJoorrggee PPiimmeennttaa - 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, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2010. - Selma
Marques - Relatora. 

DES.ª SELMA MARQUES (Relatora) - Cuida-se de
apelação interposta contra a r. sentença de f. 109/114,
que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos
embargos de terceiros interpostos por Maria Helena de
Abreu Claver contra Maria Jorge Pimenta. 

Inconformada apela a parte embargante, f.
116/128, dizendo ser esposa de um dos sócios da
Serbel JM Construções Ltda., que originariamente foi
executada pela parte apelada. Anota, contudo, que não
é sócia da referida sociedade, não podendo ter penho-
rados bens imóveis dos quais é meeira. 

Alega preliminarmente a ocorrência de nulidade
absoluta em decorrência de cerceamento indevido da
ampla defesa e do contraditório. Afirma que apresentou
documentos acerca dos valores dos imóveis penhorados,
devidamente avaliados por profissional especializado,
sendo, contudo, a análise de tais provas desprezada pela

Embargos de terceiro - Penhora - Bem indivisível
- Meação - Formação do título executivo -
Discussão - Impossibilidade - Avaliação -

Repetição - 
Hipóteses do art. 683 do CPC - Necessidade

Ementa: Embargos de terceiro. Titularidade do bem.
Constrição judicial. Liberação. Preservação da meação.
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sentença. Sustenta que as conclusões do Juízo senten-
ciante de que inexistiriam provas a serem produzidas não
guarda correlação com os elementos dos autos. Reforça,
assim, a preliminar de cerceamento de defesa, pois,
segundo aponta, insustentável a negativa de realização
da prova e depois a rejeição da pretensão, sob o funda-
mento de que não foi devidamente demonstrado o subs-
trato fático que a respalda. 

Assenta que a decisão do Juízo no sentido da pos-
sibilidade de penhora e expropriação da integralidade
do imóvel viola manifestação judicial anterior, que reco-
nhecia a impossibilidade de penhora da meação da
embargante. Aduz que tal situação implicaria ofensa
insuperável à preclusão. 

No mérito, ressalta a inexistência de título executi-
vo apto a dar respaldo à execução, pois não foram ela-
borados cálculos em observância ao comando da sen-
tença. 

Salienta a inclusão na execução de parcelas não
determinadas pela sentença, o que configura o excesso. 

Por fim, reitera que a avaliação do imóvel se deu
por preço vil, conforme demonstram os documentos de f.
15/21 e 24/26 dos autos. 

A resposta ao recurso foi oferecida às f. 132/140. 
Conheço do recurso, pois presentes os pressupos-

tos de sua admissibilidade. 
Antes de adentrar a análise do recurso interposto,

impende destacar que não assiste sorte à parte apelante
ao pugnar pela prevenção do Des. Antônio Braga,
Relator do Agravo de Instrumento 1.0474.08.038933-
8/001, f. 65/71, para julgar o presente recurso de
apelação. 

É que, em momento anterior (17.10.2007), esta
11ª Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Duarte de
Paula, julgou recurso de apelação contra sentença que
extinguiu embargos de terceiro - nº 1.0024.06.001613-
6/001 - interpostos pelo esposo da ora apelante, tam-
bém contra a execução movida por Maria Jorge Pimenta. 

Por isso, nos termos do Regimento Interno de
TJMG, a prevenção para julgamento da apelação é
desta 11ª Câmara Cível - art. 48, § 2º, inciso I, c/c § 6º
do RITJMG -, que autuou anteriormente em processo
incidente à execução sobre o qual também incidem os
presentes embargos de terceiro. 

Da preliminar de cerceamento de defesa. 
No sistema processual brasileiro, “não são as

partes ou eventuais terceiros intervenientes os desti-
natários das provas. É para quem julga a causa que ela
deve ser produzida”. Por isso, “na medida em que o juiz
estiver convencido das alegações das partes ou de ter-
ceiros, não há razão para produzir qualquer prova”
(BUENO, Cássio Scarpinella. Curso... v. 2, t. I, 2007, p.
234-235). 

Nesse sentido também o STJ: 

Agravo interno - Cerceamento de defesa. - O juiz é o desti-
natário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da
suficiência dos elementos probatórios que justificaram o jul-
gamento antecipado da lide e/ou o indeferimento de prova
pericial demanda reexame provas. (AgRg no REsp
809788/RS. Agravo Regimental no Recurso Especial
2006/0005497-4. Min. Humberto Gomes de Barros (DJ de
12.12.2007, p. 416.) 

Não impressionam as alegações da parte embar-
gante de que teria requerido ampla dilação probatória
na petição inicial. 

Na peça de ingresso constam apenas as assertivas
corriqueiras acerca do protesto geral e abstrato pela pro-
dução de provas, que, pela ausência de fundamentação
e pela carência de especificidade, não implicam pedido
certo e determinado. 

Demais disso, após a decisão de f. 90, que decla-
rou encerrada a fase probatória, não houve qualquer
insurgência recursal, tendo a parte embargante, nos ter-
mos do referido despacho, apresentado alegações finais,
f. 93/100, que nenhuma referência fazem à questão pro-
batória. 

Lado outro, a menção ou não na sentença da
prova documental carreada aos autos pela parte embar-
gante não está atrelada ao cerceamento de defesa, mas
sim à fundamentação da decisão. 

[A] fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande
garantia de justiça quando se consegue reproduzir exata-
mente, como num levantamento topográfico, o itinerário
lógico que o juiz percorreu para chegar à sua conclusão,
pois, se esta é errada, pode facilmente encontrar-se, através
dos fundamentos, em que altura do caminho o magistrado
se desorientou (Calamandrei. Eles os juízes, vistos por nós os
advogados - parágrafo X. Apud ROSAS, Roberto. Devido
processo legal: garantias processuais. In Direito e processo...
2007, p. 1.114).

Isso porque, num Estado de Direito, em que os
valores devem ser equilibrados, a Justiça torna-se exata
no momento em que o convencimento explicitado se
encontra lastreado na racional iteração entre os argu-
mentos fáticos e jurídicos devidamente elencados, geran-
do uma decisão que se configura como resultado legíti-
mo do procedimento em contraditório. 

Todavia, se,

apesar da carência de fundamentação, a parte tiver
condições de desenvolver as razões do recurso de apelação,
possibilitando ao tribunal perfeita compreensão da contro-
vérsia, parece-me deva ser desconsiderado o vício. O obje-
tivo da exigência constitucional é propiciar o controle crítico
da sentença, permitindo eventual falha cometida pelo juiz e
garantir o escopo do contraditório. Atingido esse escopo,
deve incidir o art. 244 do CPC. (BEDAQUE, José Roberto
dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual.
2006, p. 491.) 
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Nesse sentido o STJ:

Na hipótese em que é atingido o fim perseguido pela exigên-
cia de motivação das decisões judiciais, de modo a restar
garantida a possibilidade de impugnação da decisão, é
injustificável o rigor formal, devendo-se, ante a ausência de
prejuízo às partes, afastar a pretendida decretação de nuli-
dade, por prestigiar tal entendimento os princípios da finali-
dade e do prejuízo que regem o sistema de nulidade proces-
sual. (STJ. 3ª T., AgrRg nos EDcl na MC 3.596-SP, Rel.ª Min.ª
Nancy Adrighi, DJU de 25.06.2001.) 

Assim, não bastasse ter o Juízo sentenciante evi-
denciado o itinerário lógico-jurídico percorrido para
afastar as pretensões da parte embargante, expondo de
forma clara os argumentos que ensejaram a mantença
da constrição judicial sobre o bem cuja meação pertence
à apelante, a simples situação de ser propiciado à parte
ré o controle crítico da decisão por meio de recurso que
devolveu ao órgão de segundo grau a perfeita com-
preensão da matéria afasta a nulidade. 

Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade da r.
sentença, seja na vertente que aborda o cerceamento de
defesa, seja na que trata, ainda que sobre a denomi-
nação anterior, do vício de fundamentação. 

Da preclusão. 
Não impressiona a alegação da parte embargante

de que se teria instaurado a preclusão em relação à
decisão de f. 28-v., que, em síntese, determinou fosse
praceada tão somente a meação do bem pertencente à
parte executada. 

Mesmo sem adentrar questões de cunho material,
como a possível formação de um condomínio entre pes-
soas sem nenhuma relação, o que necessariamente
levaria, em momento posterior, à necessidade de sua dis-
solução, art. 1.320, § 2º, do Código Civil, necessário
destacar que a decisão de f. 28-v., tratando do cerne do
tema abordado pelos embargos de terceiro, é dotada de
cognição verticalmente sumária, ou seja, não exauriente. 

Por isso, a despeito de seu conteúdo, deve neces-
sariamente ser confirmado pelo provimento final do con-
traditório, pois somente na sentença a cognição é plena,
exaurindo em profundidade a matéria debatida. 

Não se trata, portanto, como faz crer a parte
apelante da resolução de uma simples questão proces-
sual, passível de preclusão, mas sim de uma decisão que
necessariamente deve ser confirmada pela sentença. 

Apenas o comando inserto do dispositivo do pro-
cedimento final do contraditório adquire, salvo modifi-
cação nas vias recursais ordinárias ou extraordinárias, a
perenidade que respalda a imodificabilidade de seus
efeitos e a estabilidade de seu conteúdo. 

Por isso, no tocante à penhora e expropriação de
bem cuja possibilidade de divisão cômoda não foi evi-
denciada, importante enfatizar que

correto é o entendimento segundo o qual ‘a exclusão da
meação deve ser considerada em cada bem, e não na indis-

criminada totalidade do patrimônio’, sendo que, tratando-se
de bem indivisível, penhora-se e aliena-se o todo, entregan-
do-se ao cônjuge titular da meação a metade do preço obti-
do. (ZAWASCKI, Teori Albino. Ob. cit., p. 203.) 

Nesse sentido é mesmo expresso o art. 655-B do
CPC, ao estabelecer que, tratando-se de penhora em
bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução
recairá sobre o produto da alienação do bem. 

O bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo
o produto de sua alienação em parte à satisfação do exe-
quente, em parte ao resguardo da meação do cônjuge
alheio à execução. (MITIDIERO; MARINONI. CPC comenta-
do... 2008, p. 650.) 

Isso posto, rejeito a denominada “preliminar de
preclusão” para deixar assentada a possibilidade de
expropriação do bem penhorado, desde que preservada
a meação da embargante. 

Do mérito do recurso. 
Os embargos de terceiro são o procedimento que

tem por objeto a desconstituição dos efeitos das decisões
judiciais em relação a bens pertencentes àquele que, em
princípio, não deveria arcar com qualquer responsabili-
dade patrimonial. 

Segundo Dinamarco,

são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em
que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de cons-
trição sobre seus bens, postula a liberação destes pelo fato
de ser dono ou possuidor; são também o processo que se
forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido
nessa locução, indica quem não é parte no processo em que
se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal
pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é
a não parte. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de
direito processual civil. 2. ed. 2005, v. 4, p. 732.) 

Note-se que a embargante não integra a execução
em decorrência da qual houve a constrição sobre o imó-
vel descrito na inicial. 

Insta destacar que as dúvidas levantadas pela
embargante quanto à liquidez do débito ou mesmo sobre
o suposto excesso de execução não merecem prosperar. 

Trata-se de cumprimento de sentença conde-
natória, realizada no procedimento anterior àquele
instaurado pela Lei 11.232/2005, cuja liquidação, data-
da de novembro de 1999, ocorreu por procedimento
próprio, 02495.109.691-6, levando em consideração a
constituição do débito conforme determinado pela sen-
tença exequenda, f. 142. 

Reforce-se que até mesmo o montante das parce-
las que deveriam ser mensalmente adimplidas foi
homologado em sede de liquidação da sentença. 

Por isso, eventual alegação de excesso de exe-
cução por terceiro estranho ao processo de execução
não pode infirmar o valor executado. 
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Assim, não impressiona a alegação de que, na
planilha de débito, estariam inclusas parcelas como
salários trezenos, férias, terço de férias, adicional de pe-
riculosidade, dentre outras que não teriam sido
consignadas na sentença que julgou o pleito indeniza-
tório. 

Espanca qualquer dúvida a respeito da decisão a
passagem da sentença proferida pelo Juízo sentenciante,
que, apreciando a integralidade do processo de exe-
cução em trâmite, consignou:

[...] compulsando os autos em apenso, verifica-se que, con-
trariamente ao afirmado pela embargante, ocorreu a li-
quidação da sentença, tendo em seguida a embargada
apresentado a execução do título judicial, acostando aos
autos planilha demonstrando a evolução do débito, não
havendo, portanto, que falar em ‘nulidade insanável do
processo executório’. 

Por isso, não pode a parte embargante discutir o
débito homologado há mais de dez anos, que, segundo
o hoje Des. Domingos Coelho, sustentado em abalizada
e competente perícia, está em consonância com o
comando sentencial. 

Ademais, permitir um amplo debate acerca do
débito em sede de embargos de terceiro implicaria a
deturpação do objeto para o qual desenhado o proce-
dimento na legislação processual. 

Destinam-se os embargos de terceiros tão somente
a livrar da execução os bens daquele que, por ser ter-
ceiro à relação obrigacional personificada no título, seja
judicial, seja extrajudicial, não tem qualquer responsa-
bilidade pelo débito executado. 

Note-se que a situação fica evidente quando con-
siderado que

disse o Superior Tribunal de Justiça que o cônjuge tem ‘dupla
legitimidade para ajuizar embargos à execução visando dis-
cutir a dívida, e embargos de terceiros objetivando evitar que
sua meação responda pelo débito exequendo. (DINAMAR-
CO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil.
2. ed. 2005, v. 4, p. 872). 

Por isso, a despeito das considerações já tecidas,
não há falar em ampla discussão acerca da formação do
débito executado, para isso deve o cônjuge meeiro ofer-
tar embargos à execução. 

Os embargos de terceiro visam, tão somente, a
livrar sua meação, situação já devidamente esclarecida
quando da análise do que denominou a parte apelante
“preliminar preclusão”. 

Lado outro, por tangenciar questões que afetam a
meação do bem constrito, necessário destacar questões
acerca do preço dos bens penhorados, que, segundo o
auto de penhora, avaliação e depósito, atingiram o
montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais). 

Na ocasião da penhora, embora se tenha negado
a exarar seu aceite bem como o encargo de depositário,
o executado João Modesto Claver teve ciência de todos
os termos da penhora, no que compreendido o valor
atribuído aos bens, sem, contudo, oferecer qualquer
insurgência, f. 42-v. 

Desse modo, mormente quando considerada a
nova avaliação realizada ainda em 22.09.2008 (f.
103/104 dos autos em apenso), constatando o oficial de
justiça que os lotes 11, 14 e 15 valem R$ 10.000,00
(dez mil reais) cada e que os lotes 12,13 e 16 valem R$
8.000,00 (oito mil reais) cada, não há falar em dúvidas
quanto aos valores dos bens penhorados. 

Frise-se que, considerando a última avaliação, não
há falar que possa ser concretizada qualquer das hipóte-
ses taxativamente previstas nos incisos I, II e III do art.
683 do CPC, passíveis de autorizar nova avaliação e
novo atravancamento da execução. 

Na mesma oportunidade, certificou, ainda, o ofi-
cial de justiça que, “em um dos lotes foi construído um
galpão, o qual não foi avaliado, tendo em vista que foi
construído após a penhora realizada” (f. 104 dos autos
em apenso). 

Todavia, embora não se olvide dos documentos de
f. 24/26, que, além de atribuírem valor superior aos lotes
penhorados, indicam a existência da construção de um
galpão de estrutura metálica nos lotes penhorados, pre-
cisas foram as palavras do Juízo de Paraopeba, de-
precado para dar que tivesse sequência o procedimento
expropriatório, ao registrar: 

Com respeito às benfeitorias existentes no local, há duas
possibilidades. Ou bem já existiam na data da penhora, e
deveriam ter sido objeto de discussão nos embargos, ou
foram realizadas após a penhora, e nesse caso há uma pre-
sunção absoluta de má-fé, não sendo passíveis de indeniza-
ção ou retenção, podendo o executado, se desejar, levantar
as benfeitorias, o que não é muito difícil, em se tratando de
um galpão aparentemente de estrutura metálica. De qual-
quer forma, não será no momento da praça, depois de esgo-
tados todos os prazos possíveis e imagináveis, que o execu-
tado conseguirá postergar mais uma vez a execução que se
arrasta há muitos anos (f. 86 e 202 dos autos em apenso). 

Portanto, mormente quando considerado o desin-
teresse pela aquisição dos bens penhorados evidenciado
em três praças sem licitantes, tendo a parte exequente,
para satisfazer seu débito, que buscar insistentemente a
adjudicação da coisa - situação que por óbvio deverá
levar em conta a meação da parte embargante -, não há
falar em preço vil, ou tampouco devem ser consideradas
as obras realizadas em evidente má-fé, haja vista a
inequívoca ciência da penhora. 

Por fim, em atenção à resposta oferecida pela parte
apelada, cumpre consignar que 

O art. 17 da lei processual civil, ao definir os contornos da
litigância de má-fé que justificam a aplicação da multa, pres-
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supõe o dolo da parte no entravamento do trâmite proces-
sual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e
temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.

Assim é

descabida a aplicação da pena por litigância de má-fé, na
hipótese em que a legislação processual assegura à parte
sucumbente a faculdade de manifestar recurso, cuja inter-
posição, por si só, não consubstancia conduta desleal e
atentatória ao normal andamento do processo, sob pena de
tornar inócuo o princípio constitucional do contraditório.
(REsp 199490/SC. Recurso Especial 1998/0098013-0. Min.
Vicente Leal.) 

Isso posto, nego provimento ao recurso. 
Custas recursais, pela parte apelante. 
É como voto. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - De acordo
com a Relatora. 

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com a
Relatora.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

legal sobre estar o curador investido a título definitivo ou
provisório, impõe-se o prosseguimento da presente
ação, notadamente se possui fundamentos fáticos e
jurídicos diversos de medida acautelatória anteriormente
ajuizada. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00770022..0099..660055229933-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa - AAppeellaannttee:: JJ..VV..MM.. - AAppeellaaddoo::
RR..VV..MM.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. AARRMMAANNDDOO FFRREEIIRREE 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, 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, 28 de setembro de 2010. -
Armando Freire - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de apelação
aviada por J.V.M. contra a r. sentença de f. 74/77, pro-
ferida na ação de remoção de curador ajuizada em des-
favor de R.V.M., por meio da qual a douta Juíza da 2ª
Vara de Família/Sucessões da Comarca de Uberlândia
indeferiu a petição inicial, “por manifesta inviabilidade
do procedimento escolhido pelo autor”. 

Nas razões recursais de f. 81/90, sustenta o
apelante a nulidade da sentença, por afronta ao dispos-
to no art. 284 do CPC. Ressalta que, concluindo a
Julgadora que a relação jurídica objeto da presente ação
ainda resta pendente de definição em face da ação prin-
cipal (interdição), nos termos da alínea a, inciso IV, do
art. 265 do CPC, o remédio processual é a suspensão do
feito até a prolação de decisão definitiva acerca da
condição do curador. Assevera que a ação de remoção
de curador é a via adequada ao propósito de se substi-
tuir o curador nomeado, visto que a lei processual não
limita tal pretensão a um procedimento incidental, inclu-
so na ação principal, ou a um procedimento autônomo.
Afirma que, ainda que se admitisse a inviabilidade da via
eleita, o procedimento adotado haveria de ser integral-
mente aproveitado em face do princípio da fungibili-
dade. 

Recurso recebido à f. 91-verso. 
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de f.

98/100, opinou pelo provimento, em parte, do recurso,
“para arredar a causa extintiva do processo e determinar
o prosseguimento do incidente de remoção do curador
na forma da lei”.

Em síntese, é o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso aviado. 

Remoção de curador - Interdição - Curatela pro-
visória - Inicial - Indeferimento - Inadequação do

procedimento - Ausência de distinção legal -
Artigo 1.194 do CPC - Procedimento autônomo
ou incidental - Pretensão diversa da anterior-

mente deduzida em ação cautelar -
Prosseguimento do feito - Sentença - Anulação

Ementa: Apelação cível. Ação de remoção de curador.
Interdição. Curatela provisória. Indeferimento da inicial.
Inadequação do procedimento. Ausência de distinção
legal. Art. 1.194 do CPC. Procedimento autônomo ou
incidental. Curador investido a título definitivo ou pro-
visório. Pretensão que não se confunde com a anterior-
mente deduzida em ação cautelar. Prosseguimento do
feito. Sentença anulada. 

- A teor do art. 1.194 do CPC, incumbe ao órgão do
Ministério Público, ou a quem tenha legítimo interesse,
requerer, nos casos previstos na lei civil, a remoção do
tutor ou curador. 

- Para o encaminhamento do pedido de suspensão do
encargo de curador, diante da inexistência de distinção
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Conforme se depreende da r. sentença de f. 74/77,
a petição inicial da presente ação de remoção de
curador ajuizada por J.V.M., ora apelante, em desfavor
de R.V.M., nomeado curador provisório de Z.N., nos
autos da ação de interdição nº 0702.07-6, restou inde-
ferida, “por manifesta inviabilidade do procedimento
escolhido”. Ponderou a ilustre Sentenciante que: 

[...] a presente demanda nem tem razão de ser, e isso pelo
simples fato de ainda não ter sido decretada interdição da
genitora das partes, valendo assinalar que a curatela deferi-
da nos autos de nº 0702.07.365644-0 foi dada apenas em
caráter provisório, ou seja, em juízo de cognição sumária,
com vistas a preservar os interesses mais urgentes da interdi-
tanda até a ultimação do feito, que, a bem da verdade, não
se desenvolve com a rapidez que se espera, havendo
demandas que perduram anos e anos em razão da grande
litigiosidade instalada (f. 75).

Com a devida vênia, não coaduno com o entendi-
mento manifestado pela digna Magistrada. 

A teor do art. 1.194 do CPC, “incumbe ao órgão
do Ministério Público, ou a quem tenha legítimo inte-
resse, requerer, nos casos previstos na lei civil, a remoção
do tutor ou curador”. 

Como se constata, ao dispor sobre o encami-
nhamento do pedido de remoção do encargo de
curador, a legislação processual não distingue entre o
curador investido a título definitivo ou provisório. Nessas
circunstâncias, inexiste óbice à pretensão de remoção do
curador nomeado provisoriamente, observado o rito das
medidas cautelares, no qual seja assegurado o contra-
ditório e a defesa das partes (arts. 1.194 a 1.196 do
CPC). 

Não bastasse, impõe-se reconhecer que a presente
ação possui fundamentos fáticos e jurídicos diversos de
medida acautelatória anteriormente ajuizada. Peço vênia
para transcrever as ponderações feitas pela douta
Procuradoria de Justiça, que ora adoto como razões de
decidir: 

É que, havendo a coexistência de procedimento visando,
inclusive sob o matiz cautelar, a restrição das atribuições
administrativas do ora recorrido relativamente ao munus
conferido provisoriamente à vista da interdição temporária
de Z.N., a digna Magistrada a quo refutou nova postulação
sob o fundamento de inviabilidade procedimental. 
No contexto, impende salientar que o iter previsto para a
remoção de curador na interdição é aquele destinado ao
processo cautelar, conforme a expressa remissão do art.
1.194 do CPC. É dizer, enfim, que, se dando incidental-
mente, fica abstratamente dispensada uma ação tipicamente
principal ou de conhecimento. 
Entrementes, a medida acautelatória anterior objetivou
somente resguardar os interesses patrimoniais da interditan-
da com o escopo adicional de embasar uma futura dis-
posição da curatela exercida pelo apelado (f. 25/31).
Em sendo distintos os fundamentos fáticos e jurídicos dos
pleitos conexos, a extinção se afigura imprópria, data venia.
Ou seja, o interesse externado no feito emergencial primi-

tivo, qual seja, a limitação dos poderes gerenciais do
curador nomeado não se confunde com este aqui aduzido
sob a intenção de nomeação de responsável diverso pela
pessoa e bens da ascendente havida como incapaz.

Por essas razões de decidir, dou provimento ao
recurso, para anular a sentença e determinar o regular
prosseguimento do feito. 

Custas, ao final. 
É o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO
ANDRADE. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação cominatória - Plano de saúde - Cirurgia -
Implantação de stent - Recomendação médica -
Negativa - Prótese - Cláusula limitativa - Relação

de consumo - Nulidade

Ementa: Ação cominatória. Plano de saúde. Custeio de
cirurgia com utilização de stent. Prescrição médica.
Negativa por se tratar de prótese. Cláusula excludente.
Nulidade. Relação de consumo. Risco de vida. Vida e
saúde. Bens supremos.

- Havendo prescrição médica para utilização de deter-
minado procedimento cirúrgico, com o implante de stent
coronariano, não pode a operadora do plano de saúde
se escusar de seu custeio, ao argumento de que se trata
de prótese expressamente excluída no contrato, isso
porque se cuida de parte indissociável de tal procedi-
mento, sendo, inclusive, de pacífico entendimento dos
tribunais pátrios que não é uma prótese, pois não sub-
stitui a artéria coronariana, mas sim complementa sua
função.

- Se, por meio de contrato de adesão, o autor buscou
atendimento médico hospitalar oferecido pela ré, não há
dúvidas de que a relação existente entre as partes é de
consumo, sujeitando-se às normas do CDC. Ademais, a
Lei 9.656/98 veio reafirmar, de forma específica, o que
já era direito dos consumidores, sendo certo que, após a
sua vigência, as disposições nela contidas passaram a
incidir também sobre os planos de saúde firmados antes
de seu advento.

- A vida e a saúde das pessoas são bens jurídicos de
valor inestimável e, por isso mesmo, tutelados pela
Constituição da República (arts. 196 e seguintes), não
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podendo, bem por isso, submeter-se a entraves de qual-
quer espécie.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..000066990055-77//000022 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: SSuull AAmméérriiccaa CCiiaa..
NNaacciioonnaall ddee SSeegguurrooss - AAppeellaaddoo:: WWaalltteerr RReeaadd MMoonnaaddjjeemmii
- RReellaattoorr:: DDEESS.. TTAARRCCÍÍSSIIOO MMAARRTTIINNSS CCOOSSTTAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Osmando Almeida,
incorporando 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, 10 de agosto de 2010. - Tarcísio
Martins Costa - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. TARCÍSIO MARTINS COSTA - Cuida-se de
apelação interposta contra a r. sentença de f. 132/139,
proferida pelo digno Juiz da 12ª Vara Cível da Comarca
de Belo Horizonte, que, nos autos da ação cominatória
movida por Walter Read Monadjemi, em face de Sul
América Companhia Nacional de Seguros, julgou proce-
dente o pedido autoral, confirmando a tutela anterior-
mente concedida, determinando que a requerida custeie
integralmente os stents implantados no requerente.

Irresignado, pretende o vencido a reforma do r.
decisum, argumentando, em síntese (f. 141/153), que o
plano de saúde contratado pelo apelado foi comercia-
lizado antes do advento da Lei 9.656/98, não sendo
abrangido pelas disposições deste diploma legal; que
não pode prevalecer a r. decisão proferida, por implicar
a violação do princípio pacta sunt servanda, uma vez que
o contrato não será executado tal como foi pactuado;
que, em momento algum, houve negativa de sua parte
de arcar com internação e o próprio procedimento cirúr-
gico, mas apenas quanto ao fornecimento do stent, por
expressamente excluído no contrato, em consonância
com o disposto no § 4º do art. 54 da Lei 8.078/90.

Acrescenta que a Lei 8.078/90 foi editada para
estabelecer equilíbrio entre as partes e, caso tenha de
arcar com tal pagamento, se verá obrigado a ultrapassar
o pactuado no contrato, além de violar o equilíbrio
econômico e a relação particular existente entre as
partes.

Requer, por fim, o provimento do apelo e a conse-
quente reforma da decisão.

Contrarrazões, em óbvia infirmação, pugnando
pelo desprovimento do apelo (f. 158/166).

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Sem preliminares a analisar, nem as vislumbrando
de ofício, passo à análise da questão de fundo.

Denota-se dos autos que o autor, ora apelado, ao
amparo da presente ação, objetiva a condenação da
requerida, ora apelante, Sul América Companhia
Nacional de Seguros, à cobertura da implantação de
stent, no procedimento denominado “angioplastia”, por
ela negada, sob a alegação de que há cláusula contra-
tual expressa excluindo a cobertura de próteses.

O MM. Juiz, confirmando a liminar concedida, jul-
gou procedente o pedido autoral, determinando que a
requerida custeie integralmente os stents implantados no
requerente.

Suma venia, penso que a r. decisão de primeiro
grau não merece reparo. Vejamos.

Cifra-se o objeto da controvérsia na validade, ou
não, da cláusula contratual que limita a cobertura do
plano de saúde de que o autor é usuário.

É inequívoco que este é portador de grave patolo-
gia coronariana e se encontrava em iminente risco de
morte, sendo, assim, imperioso o procedimento deno-
minado “angioplastia”, com a utilização dos stents.

Extrai-se, ainda, do documento de f. 24, que o
médico responsável pelo atendimento frisou, de forma
categórica, a imprescindibilidade da medida, em virtude
do quadro que o recorrido apresentava.

Certo é que a moléstia que acometeu o apelado
era grave e merecia o tratamento adequado, inclusive
com a utilização das próteses coronarianas prescritas,
sob pena de prejuízo irreparável, não tendo a compa-
nhia de seguros demonstrado a existência de outro pro-
cedimento que tivesse a mesma eficácia terapêutica e
não fosse tão oneroso.

Lado outro, contrariamente ao que sustenta a
recorrente, a partir da vigência da Lei n° 9.656, de
03.06.1998, não pode a administradora de planos de
saúde negar cobertura de implante de endoprótese indis-
pensável ao ato cirúrgico.

Importante analisar, pois, a questão relativa à
retroatividade da Lei 9.656/98, quanto aos contratos fir-
mados antes de sua vigência, como é o caso.

Consoante o entendimento dos tribunais pátrios e
desta Câmara Cível, com a entrada em vigor da Lei
9.656/98, suas disposições passaram a incidir, também,
sobre os planos de saúde firmados antes do seu adven-
to, sem que se possa cogitar de desrespeito a ato jurídi-
co perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.

Com efeito, quando a nova norma tratar de
matéria de ordem pública, regulando contratos de con-
sumo de trato sucessivo, surge a possibilidade excep-
cional da retroatividade da lei.

É o caso dos contratos de plano de seguro-saúde,
que possuem vigência prevista no tempo, renováveis
periodicamente no silêncio das partes. Dessarte, a reno-
vação nada mais é do que uma nova contratação, o que
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possibilita a adaptação desse “novo pacto” às regras
estabelecidas na lei vigente, no momento de sua reno-
vação.

In specie, o plano de saúde que ampara a preten-
são do autor foi firmado em 30.08.95 (f. 30), sendo
certo que a Lei 9.656/98 veio reafirmar, de forma
específica, o que já era direito dos consumidores, desde
a vigência do CDC, aplicado subsidiariamente.

O art. 10, inciso VII, do referido diploma legal é
taxativo, ao estabelecer que não poderá ser excluído da
cobertura o fornecimento de próteses, órteses e seus
acessórios, excetuando-se, apenas, os casos em que não
estejam ligados ao ato cirúrgico.

Na hipótese, como já exposto, foi constatada a
necessidade de o autor se submeter a uma angioplastia
com stents, vale dizer, indispensável a sua implantação,
para o sucesso da cirurgia.

A requerida/apelante ampara a negativa de cober-
tura do referido procedimento, no item 5.1, item 2, que
exclui a implantação de “próteses e órteses de qualquer
natureza”, argumentando que o stent se enquadra na
categoria de prótese.

Ocorre, porém, que o implante de endoprótese -
“stent coronariano” - é parte indissociável do procedi-
mento cirúrgico, sendo, inclusive, de pacífico entendi-
mento dos tribunais que não é uma prótese, pois não
substitui a artéria coronariana, mas sim complementa
sua função.

No tema, trago à baila excerto de erudito voto da
pena do em. Des. Osmando Almeida, na Apelação nº
1.0024.06.131738-4/001, desta mesma 9ª Câmara
Cível, litteris:

E, data venia de entendimentos em contrário, depois de mi-
nuciosa análise do tema, concluo que não: o stent não pode
ser caracterizado como prótese. Na realidade, nada mais é
que um simples anel de dilatação, que dá suporte à artéria,
permitindo a fluidez do líquido sanguíneo. É distinto da
prótese, a qual substitui total ou parcialmente parte do órgão
ou do sistema natural por outro idêntico artificial.
Assim, o stent não constitui prótese como pretende fazer crer
a requerida, não havendo divergência interpretativa no con-
trato capaz de entender-se limitada a cobertura no caso em
questão, o que não autoriza a sua recusa de custeá-lo.
Sobre o tema, oportuno transcrever esclarecedora matéria
de autoria de Barenaby J. Feder, publicada no The New York
Times:
‘Os stents são redes cilíndricas de metal que se tornaram o
maior segmento no mercado de dispositivos cardiológicos,
com vendas de US$ 5 bilhões no ano passado. Como uma
alternativa para a cirurgia de ponte de safena, os cardiolo-
gistas inserem longos tubos chamados cateteres em uma
veia da perna, empurrando-os pelo sistema circulatório até
os vasos bloqueados ao redor do coração e inflando um
balão no fim do cateter para abrir os vasos. O procedimen-
to é conhecido como angioplastia. Os stents são inseridos
através do cateter para manter o vaso aberto’ (Matéria divul-
gada na internet através do site www.ultimosegundo.-
ig.com.br/materias/nytimes, em 08.04.05).

E conclui:

Como se vê, os stents não se enquadram no conceito de
prótese, uma vez que são peças utilizadas em procedimento
conhecido como angioplastia para manter desobstruídos os
vasos que circundam o coração e que estavam bloqueados.

Ora, sabendo-se que a implantação do stent está
intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico, deve ser consi-
derada abusiva a conduta do plano de saúde, ao negar
o direito à cobertura prevista no contrato celebrado com
o usuário.

Lado outro, mesmo que se considerasse o stent
uma prótese, ainda assim não poderia ser negado o seu
pagamento pelo plano de saúde, mesmo na hipótese de
não ter havido adesão à nova Lei 9.656/98, porque a
implantação, no caso, estava inserida no contexto da
cirurgia a que foi submetido o segurado, promovida em
razão de patologia cujo tratamento conta com a cober-
tura do plano em apreço, mostrando-se indispensável ao
seu pleno restabelecimento.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça:

Ação de indenização. Danos materiais e morais. Plano de
assistência médica. Recusa de custeio de implante de stent
ao fundamento de tratar-se de prótese. Cláusula excludente.
Relação de consumo caracterizada. Nulidade da cláusula
limitativa. Ressarcimento devido. Danos materiais.
Inocorrência. - O stent constitui mero anel dilatador das
artérias coronarianas, não tendo a função de substituir, total
ou parcialmente, quaisquer órgãos, não podendo, portanto,
ser caracterizado propriamente como uma prótese, razão
pela qual não estaria abrangido pela cláusula excludente de
cobertura. Não se pode amparar a negativa de cobertura
das despesas decorrentes da implantação dos stents
necessários à manutenção da saúde paciente, tendo em vista
a frustração da legítima expectativa do segurado de ver
garantida a prestação de serviço de qualidade esperado da
prestadora de serviço, sendo nula de pleno direito a cláusu-
la limitativa, a teor do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme entendimento predominante, o mero inadimple-
mento contratual, por si só, não enseja indenização por
danos morais (Apelação Cível nº 1.0024.06.131738-4 -
Relator: Des. Osmando Almeida - j. em 11.12.2007).

Órtese. Cirurgia urgente. Procedimento coberto pelo plano.
Acessório indissociável e necessário. Exclusão inoperante. -
Revela-se inoperante qualquer cláusula de exclusão de
cobertura de plano de saúde referente à órtese necessária à
cirurgia de caráter urgente, quando se trata de acessório
obrigatório e indissociável daquela e a cirurgia se inclui na
cobertura (TAMG - Apelação Cível nº 385.779-0 - 1ª
Câmara Cível - Relator: Des.ª Vanessa Verdolim Andrade - j.
em 10.06.03).

E, ainda, do eg. Tribunal do Rio Grande do Sul:

Seguro-saúde. Cláusula de exclusão. Interpretação. Stent.
Tutela antecipada. Requisitos presentes. Caução.
Incompatibilidade com o instituto da tutela antecipada. - Da
leitura da cláusula contratual não há como enquadrar o caso
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da autora na hipótese de exclusão securitária, pois o materi-
al stent não se enquadra na acepção de prótese, marcapas-
so ou órtese, razão por que as despesas decorrentes deste
ato são devidas, por inteligência do art. 47 do CDC e arts.
757 e 758 do Código Civil [...]. Agravo desprovido (Agravo
de Instrumento nº 70009115106 - Quinta Câmara Cível -
Tribunal do Rio Grande do Sul - Relator: Des. Umberto
Guaspari Sudbrack - j. em 09.09.2004).

E, no julgamento dos Embargos Infringentes de nº
400.449-5/01, de minha relatoria:

Embargos infringentes. Plano de saúde. Cobertura de
prótese. Aditivo. Contrato original. Peculiaridades fáticas e
jurídicas do caso. Vida. Bem jurídico supremo garantido pela
Constituição.
- Embora do contrato básico conste cláusula excludente da
cobertura de prótese, tendo a usuária optado por plano mais
abrangente, pagando por ele prestações mais elevadas, no
qual, apesar da redação imprecisa, denota-se que a cober-
tura almejada está prevista, não pode o fornecedor esquivar-
se do pactuado.
- Foge não só à lógica do razoável, mas aos mais ele-
mentares princípios éticos, que se realize uma intervenção
cirúrgica de elevado risco, sem que se assegure ao paciente
o que lhe possa oferecer maior segurança, visando preservar
sua vida, ‘o primeiro de todos os direitos personalíssimos e o
valor supremo, pois se não se está vivo, não é possível gozar
os demais direitos’ [...].

Por conseguinte, estando a implantação da prótese
inserida no contexto da cirurgia a que foi submetido o
segurado, em razão do grave quadro clínico apresenta-
do, indispensável ao pleno restabelecimento da saúde
do paciente consumidor, não há razão para que seus
custos sejam excluídos da cobertura prometida, reve-
lando-se abusiva a cláusula que prevê tal exclusão - art.
51, inciso IV, da Lei n° 8.078/90.

Lado outro, ainda quanto à asserção de que o
plano de saúde firmado entre as partes não se subsume
às disposições da Lei 9.656/98, no mínimo, deveria ter
a apelante oferecido aos seus usuários o novo plano.

Em outras palavras, caberia à operadora demons-
trar que fez a oferta de opção de mudança de plano aos
antigos contratantes e que o autor o teria recusado, sob
pena de responder pela questionada despesa.

Nesse sentido, firme a orientação desta eg. Corte
de Justiça:

Plano de saúde. Cirurgia. Prótese. Contrato anterior à Lei
9.656/98. Opção de alteração do plano. Ônus da prova.
Restrição de direitos. Cláusula abusiva. Nulidade. Código de
Defesa do Consumidor.
- Os contratos de planos de saúde sujeitam-se ao Código de
Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que
ofendam a boa-fé e a eqüidade, ao estabelecerem restrições
a direitos fundamentais inerentes à natureza do ajuste.
- A exclusão da cobertura do implante de próteses ligadas ao
ato cirúrgico acha-se vedada a partir da Lei 9.656/98 - art.
10, VII -, à qual todos os contratos anteriores teriam que ser
adaptados, sendo obrigatório às operadoras de planos de

saúde oferecer aos antigos contratantes a opção de
mudança de plano. Cabe a elas provar que fizeram a oferta
e que esta foi recusada, sob pena de arcarem com a despe-
sa da prestação (Apelação Cível nº 427.028-0 - 10ª
Câmara Cível - Relator: Des. Alberto Vilas Boas - j. em
02.4.2004).

Apelação. Contrato de plano de saúde. Tratamento de
câncer. Cláusula de exclusão. Impossibilidade. Plano-refe-
rência. Condições mínimas. Contrato anterior à Lei
9.656/98. Opção de modificação do plano pela segurado-
ra. Ausência de prova. Ônus da seguradora.
- Aplicam-se aos contratos anteriores à Lei 9.656/98 as
exigências mínimas nela constantes (art.12), bem como as
diretrizes do plano-referência por ela instituído, quando não
restar comprovado nos autos pela seguradora que foi
disponibilizada ao segurado a opção por um novo plano nos
moldes da nova lei.
- Tem-se como abusiva a negativa da seguradora de custear
o tratamento de câncer, porquanto incluído no plano-refe-
rência instituído pelo art. 10, bem como nas exigências míni-
mas do art. 12, II, b, ambos da Lei 9656/98 (Apelação Cível
nº 465.213-3 - 14ª Câmara Cível - Relator: Des. Dídimo
Inocêncio de Paula - j. em 19.05.2005).

Não se pode, ademais, perder de vista que a vida
e a saúde das pessoas são bens jurídicos de valor ines-
timável e, por isso mesmo, tutelados pela Constituição
Federal (arts. 196 e seguintes), não podendo submeter-
se a entraves de qualquer espécie.

A propósito, proclamou o eg. Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que:

A vida, dom maior, direito natural, não tem preço, mesmo
para uma sociedade que perdeu o sentido da solidariedade,
num mundo marcado pelo egoísmo, hedonista e insensível.
Contudo, o reconhecimento do direito à sua manutenção
não tem balizamento caritativo, pois carrega em si mesmo o
selo da legitimidade constitucional e está ancorado em le-
gislação obediente àquele comando (Revista da Escola
Superior de Magistratura de Santa Catarina, ano 4, v. 5, p.
321-322).

Confira-se, no tema, o trato jurisprudencial, inclu-
sive desta Câmara Cível:

Ação de indenização. Plano de saúde. Situação de emergên-
cia. Lei 9.656. Prazo de carência de 24 horas. Ausência de
outros requisitos ou de limitações para a cobertura em
hipóteses de emergência. Cobertura ampla e irrestrita.
Contrato que limita a emergência em 12 horas. Limitação
inexistente na lei.
1) A Lei 9.656 estabelece que, em situações de emergência,
o prazo máximo de carência será de 24 horas.
2) Se a lei não prevê outros requisitos ou limitações para a
cobertura na hipótese, não pode o contrato fazê-lo, deven-
do ser ampla a cobertura.
3) Não tem aplicação a cláusula contratual que limita a
emergência ao período de 12 horas, para excluir a cobertu-
ra, se houver necessidade de internação, em situações de
emergência ocorridas durante o prazo de carência previsto
para determinados tipos de tratamento.
4) Tratando-se de situação de emergência e tendo restado
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cumprido o prazo de carência de 24 horas, a parte faz jus
ao recebimento de indenização pelo valor por ela despendi-
do no procedimento médico (Apelação Cível n°
2.0000.00.505822-6 - 9ª Câmara Cível - Relator: Des.
Pedro Bernardes - DJ de 13.06.2006).

Indenização. Prestação de serviços médicos. Atendimento de
emergência. Exigência de carência. Impossibilidade. Risco
de vida. Recurso não provido. - Para os casos de urgência e
emergência não pode o plano de saúde exigir o cumpri-
mento de prazo de carência ou impor limitações, devendo o
atendimento ser amplo e irrestrito, até que cesse o risco de
vida do usuário (TAMG - Apelação Cível nº 341.315-8 -
Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível - Recurso: Apelação
- Relator: Des. Eduardo Andrade - Data de julgamento:
05.09.2001).

E, ainda, dos demais pretórios pátrios:

Civil e processual civil. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado da lide. Mérito. Ação de indeniza-
ção. Plano de saúde. CDC. Aplicabilidade. Carência. Casos
de urgência e emergência. Lei 9.656/98. [...] - A Lei
9.656/98 estabelece que, em se tratando de atendimento de
urgência ou emergência, o que implica risco de vida imedi-
ato para o paciente, o prazo máximo para o período de
carência é de vinte e quatro horas. Afigura-se nulo de pleno
direito o dispositivo contratual que, em violação aos princí-
pios da eqüidade e da boa-fé, coloca o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC) (TJDF -
Apelação Cível 20000110135826 - Órgão Julgador:
Quarta Turma Cível - Relator: Des. Sérgio Bittencourt - Data
de julgamento: 23.09.2002).

Agravo de instrumento. Preliminar. Ilegitimidade do agrava-
do. Rejeição. Mérito. Contrato de seguro-saúde. Negativa
de autorização pelo plano para cobertura de procedimento
cirúrgico de emergência/urgência. Interpretação de cláusula
contratual. Período de carência. Necessidade de internação.
Presentes requisitos autorizadores da tutela pretendida.
Provimento negado.
[...]
2) Firmada em contrato a possibilidade de utilização de
cobertura para urgência e emergência, tem o paciente o
direito de utilizar-se dos serviços que o plano oferece, não
importando se o mesmo estiver cumprindo carência ou esti-
ver submetido à cobertura parcial temporária.
3) Estando demonstrada, através de laudo médico, a neces-
sidade de internação da paciente para os devidos procedi-
mentos, sem os quais colocarão em sérios riscos a sua vida,
presentes se encontram os requisitos autorizadores da tutela
pretendida, a ser suportada pela agravante.
4) Negado provimento ao recurso (TJES - Agravo de
Instrumento nº 024029009883 - Órgão Julgador: Segundo
Câmara Cível - Data do julgamento: 08.04.2003 - Relator:
Des. Alinaldo Faria de Souza).

Finalmente, é importante enfatizar que, quando se
trata de relevantes questões de saúde, decide-se sobre
fatos e situações que a vida apresenta, no seu dia a dia,
e não apenas sobre questões teórico-jurídicas. Bem por
isso, não se pode nunca perder de vista o dinamismo do
direito aplicado aos fatos sociais contemporâneos, os

quais evoluem com acentuada celeridade e, quase sem-
pre, de modo surpreendente, atropelando o arcabouço
jurídico que, frequentemente, lhe vem de arrasto.

Dessa forma, como ressaltou o em. Juiz Leopoldo
Haeser, do extinto Tribunal de Alçada do Rio Grande do
Sul:

Não é a lei que sempre muda a realidade social,
mas esta que exige a adequação das normas a um
novo tempo, o que se efetiva através da função
desbravadora da jurisprudência. O julgador, inseri-
do na realidade do seu tempo, não pode negar-se
a julgar por omissão da lei, nem aplicá-la com os
olhos postos no passado, mas sintonizado com a
dinâmica social. A imobilidade e alienação à rea-
lidade só podem conduzir à injustiça. Justa é a
decisão que mantém o ordenamento jurídico vivo e
sintonizado com a realidade (Apelação Cível nº
193051083 - 4ª Câmara - TARS).

Portanto, correta a douta decisão hostilizada, que
houve por bem determinar o pagamento das despesas
médicas decorrentes do implante dos stents necessários
para a realização do procedimento de “angioplastia”,
que possibilitou prestar ao apelado o tratamento a ele
indicado.

Com essas considerações, nega-se provimento ao
apelo, mantendo-se in totum o r. trabalho decisório de
primeiro grau, por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ ANTÔNIO BRAGA e GENEROSO
FILHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Ação civil pública - Interesses individuais
homogêneos - Ministério Público - Legitimidade

ativa - Adequabilidade - Liquidação extrajudicial -
Sobrestamento do feito - Não aplicação

Ementa: Ação civil pública. Interesses individuais
homogêneos. Legitimidade ativa do Ministério Público.
Adequabilidade. Liquidação extrajudicial. Sobrestamento
do feito. Não aplicação. 

- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar
ação civil pública em defesa de interesses individuais
homogêneos dos consumidores, ex vi dos arts. 81, III, e
82, I, do CDC. 
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- Não há que se falar em suspensão da ação de conhe-
cimento proposta contra empresa que se encontra em
liquidação extrajudicial, tendo em vista que referida sus-
pensão só é aplicada na fase executória e não se aplica
à fase cognitiva do processo, quando ainda em dis-
cussão a própria existência do direito. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0000..001188553366-66//000022 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: IInntteerruunniioonn
CCaappiittaalliizzaaççããoo SS..AA.. eemm lliiqquuiiddaaççããoo - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. 
GGEENNEERROOSSOO FFIILLHHOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Osmando Almeida,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. -
Generoso Filho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. GENEROSO FILHO - Verificados os pressu-
postos de admissibilidade do recurso, dele conheço. 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público de Minas Gerais em face de Interunion
Capitalização S.A., em que o Juiz primevo, às 
f. 520/524, julgou procedente a referida ação e conde-
nou a empresa requerida ao pagamento de indenização
por danos materiais correspondente a 50% do valor
pago pelos consumidores que adquiriram o título de
capitalização “Papa Tudo”, devidamente corrigido pela
tabela da Corregedoria de Justiça desde a negativa do
pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
citação. 

Determinou que

a presente sentença represente o título executivo judicial a ser
liquidado e executado individualmente pelos consumidores
lesados, devidamente habilitados no quadro geral de cre-
dores, mediante a apresentação do título de capitalização
‘Papa Tudo’ adquirido da empresa requerida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Às f. 526/541, a empresa requerida interpôs recur-
so de apelação, requerendo a reforma da sentença,
arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do
Ministério Público, ao argumento de que a presente lide
versa sobre direitos individuais homogêneos, mas, no
entanto, disponíveis. 

Afirma que os direitos dos consumidores podem ser
identificados, individualizados e quantificados e, ainda,
que se trata de direitos individuais e patrimoniais. 

Ainda, em sede de preliminar, requer a anulação
da sentença sob a alegação de que a presente ação foi
distribuída no ano de 2000, ou seja, posteriormente à
decretação de liquidação extrajudicial da apelante, que
ocorreu em 1998, fato este que aduz ser óbice para o
prosseguimento do feito. 

Alega que eventuais créditos existentes contra a
apelante deverão submeter-se ao quadro geral de cre-
dores. 

No mérito, aduz que o acordo celebrado entre as
partes litigantes em 28.04.2003 deve ser anulado por
não ter havido o consentimento da Susep, conforme
determina o art. 79 do Decreto nº 73/66. 

Afirma que referido acordo privilegia os moradores
de Juiz de Fora em detrimento dos demais consumidores
que adquiriram o título de capitalização em todo o Brasil. 

Alega que não há que se falar em danos materiais,
tendo em vista que a decretação de sua liquidação extra-
judicial se deu de forma compulsória e que todos os seus
credores devem habilitar seus créditos no quadro geral
de credores para que haja respeito à ordem legal de
pagamento, conforme art. 22 da Lei nº 6.024/74. 

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou
as contrarrazões de f. 543/551, pugnando pelo
desprovimento do recurso. 

Preliminar de ilegitimidade ativa. 
A empresa apelante sustenta a ilegitimidade ativa

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para o
manejo da presente ação civil pública, que visa respon-
sabilizar a requerida pelo pagamento de 50% do valor
dos títulos de capitalização Papa-Tudo aos consumidores
e adquirentes do referido título. 

Primeiramente, vale ressaltar, que, por meio dessa
ação civil pública, o Ministério Público postula a tutela de
interesses de um grupo significativo de consumidores
potencialmente lesados pela atividade desenvolvida pela
empresa apelante, restando demonstrado o caráter
social da presente ação. 

A presente ação constitui remédio eficaz contra o
congestionamento da máquina judiciária, na medida em
que torna prescindível o ajuizamento de dezenas e até
centenas de demandas individuais praticamente idênticas.

Ademais, a Lei nº 7.347/85, que regula a ação
civil pública, confere legitimidade ao Ministério Público
na defesa de interesses difusos e coletivos, dentre outros
fins. Com o advento da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), essa tutela foi estendida aos
direitos individuais homogêneos. 

Para o mestre Hugo Nigro Mazzili: 

Inovando na terminologia legislativa, o Código mencionou,
pois, os interesses individuais homogêneos (art. 81, pará-
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grafo único, III), ‘assim entendidos os decorrentes de origem
comum’, que, como vimos, na verdade não deixam de ser
também interesses coletivos em sentido lato. Encontram-se
reunidos por essa categoria de interesses os integrantes
determinados ou determináveis de um grupo de pessoas,
com prejuízos divisíveis oriundos das circunstâncias de fato
(In A defesa dos interesses difusos em juízo. Meio ambiente,
consumidor e outros interesses difusos e coletivos, 6. ed, RT,
1994, p. 22). 

Pode-se dizer que os direitos individuais homogê-
neos são aqueles que “têm a mesma origem no tocante
aos fatos geradores de tais direitos, origem idêntica essa
que recomenda a defesa de todos a um só tempo” (apud
REsp 105.215-DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira). 

Dentro deste contexto, conclui-se que na hipótese
vertente os interesses tutelados pelo Ministério Público
estão na categoria dos “individuais homogêneos”,
restando evidenciada a legitimidade ativa ad causam.

A finalidade dessa espécie de ação é a tutela cole-
tiva de direitos ou interesses individuais homogêneos,
que assim são considerados pela origem comum (art.
81, III, do CDC). 

Desse modo, já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça: 

[...] 
11. Na essência, a ação civil pública, que versa sobre inte-
resses individuais homogêneos, não pode ser caracterizada
com uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis.
Pelo simples fato de o interesse ser supraindividual, por si só
já é indisponível, o que basta para legitimar o Ministério
Público para a propositura dessas ações (trecho da ementa
do EDcl no REsp 586307/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
08.03.2005). 

Outro não é o entendimento deste Tribunal: 

Ementa: Ação civil pública. Direitos individuais homogêneos.
Aplicação do Código de Defesa do consumidor.
Legitimidade ativa do Ministério Público. Prosseguimento da
ação para apreciação do mérito. - Tratando-se de direitos
individuais homogêneos de grande relevância social, possui
legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública em
defesa de tais direitos o Ministério Público. - O Ministério
Público tem legitimidade para, na condição de substituto
processual, interpor ação, no interesse de direitos individuais
homogêneos, na hipótese em que tais direitos estejam inseri-
dos em determinada relação de consumo. - Aplicação do
art. 81 c/c o art. 82 do Código de Defesa do Consumidor. -
Apelação provida (Ap. Cív. nº 2.0000.00.420204-2/000,
10ª Câmara Cível, Rel. Pereira da Silva, j. em 08.11.2005). 

Ação civil pública. Ministério Público. Legitimidade ativa ad
causam. Direito coletivo. Interesse de agir. Administradora de
cartão de crédito. Omissão do endereço para corres-
pondência nas faturas enviadas aos seus clientes. Violação
do direito dos consumidores de obterem ampla informação
a respeito dos serviços utilizados. - O Ministério Público é
órgão legitimado, inclusive pela Constituição Federal, para

atuar, por meio da ação civil pública ou outra ação coletiva,
em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos. - Os consumidores têm direito à informação
adequada a respeito da origem dos serviços prestados pela
administradora de cartão de crédito, pelo que há utilidade e
adequação (interesse de agir) da tutela coletiva pleiteada por
meio da ação civil pública. - Ao omitir seu endereço para
correspondência nas faturas enviadas aos clientes, a ré
(administradora de cartão de crédito) dificulta e restringe o
ajuizamento de ações por parte dos consumidores que se
virem lesados por quaisquer motivos, o que implica des-
cumprimento da obrigação daquela de prestar informação
ampla e acessível a respeito dos serviços disponibilizados a
estes (Ap. Cív. nº 491.218-1, Rel. Elpídio Donizetti, j. em
02.06.2005). 

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Preliminar de Impossibilidade de prosseguimento
do feito 

A empresa apelada requer a anulação da sentença
por nulidade do feito, ao argumento de que a presente
lide não poderia ter prosseguimento em razão de ter sido
interposta após a decretação de sua liquidação extraju-
dicial. 

Também não lhe dou razão. 
Isso porque a suspensão a que alude o art. 18, a,

da Lei nº 6.024/74 se aplica somente para ações em
fase executória. Apesar de restar inconteste que a
apelante se encontra em liquidação extrajudicial, por se
tratar de uma ação de conhecimento, tenho que a referi-
da suspensão não se aplica ao caso ora em discussão. 

A presente lide visa ao recebimento parcial de valo-
res despendidos com a aquisição do título de capitaliza-
ção “Papa Tudo”, conforme pactuado na aquisição,
tratando-se, portanto, de ação de conhecimento que
busca a tutela jurisdicional para obter um título que legi-
tima seu suposto crédito. 

Este é o entendimento jurisprudencial, vejamos: 

Ementa: Ação ordinária. Título de capitalização. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Resgate antecipado.
Possibilidade. Instituição financeira. Liquidação extrajudicial.
Suspensão das ações. Referência à fase executória. - Os
contratos referentes a títulos de capitalização estão sujeitos
às normas do Código de Defesa do Consumidor. - O
Código de Defesa do Consumidor tem o escopo de amparar
a parte mais fraca da relação jurídica comercial, mais par-
ticularmente em relação aos conhecidos contratos de
adesão, que muitas das vezes contêm cláusulas iníquas e
abusivas, sem informação prévia e ostensiva sobre seus con-
teúdos, fulminadas, desde a criação, pela nulidade absolu-
ta, a teor do art. 51 do digesto consumerista. - A suspensão
da ação prevista no art. 18, a, da Lei nº 6.024/74, não
impede o prosseguimento da ação para definição do direito,
referindo-se apenas à fase executória, quando for o caso. -
A determinação de suspensão das ações contra ‘instituição
financeira’ em liquidação fere a garantia constitucional de
apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a
direito (Ap. Cív. nº 1.0701.05.125335-2/001, 12ª Câmara
Cível, Rel. Domingos Coelho, j. em 02.07.2008). 
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Pelo exposto, também rejeito a preliminar de nuli-
dade da sentença por impossibilidade de prosseguimen-
to do feito. 

Mérito. 
Quanto ao mérito, a apelante alega que o acordo

firmado entre as partes deve ser considerado nulo por
ausência de consentimento da Susep. 

Aduz, ainda, que referido acordo privilegia os
moradores de Juiz de Fora. 

Primeiramente, é importante ressaltar, que a Susep
foi intimada a comparecer à audiência em que foi cele-
brado o referido acordo e que, posteriormente, foi noti-
ficada sobre a realização do mesmo, não tendo ofereci-
do qualquer oposição, motivo pelo qual não há que se
falar em nulidade do acordo por ausência de consenti-
mento da Susep. 

Não restou também comprovado que o valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser depositado
em juízo, após a venda do imóvel que deve ser vendido
pelo preço mínimo de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais) causará prejuízo aos credores da
empresa apelante, visando, apenas, resguardar o direito
dos consumidores de Juiz de Fora que estiverem habili-
tados no quadro de credores. 

Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
Custas recursais, pela apelante. 
Em síntese, para efeito de publicação (art. 506, III,

do CPC): 
- Rejeitaram as preliminares. 
- Negaram provimento ao recurso. 
- Custas recursais, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OSMANDO ALMEIDA e PEDRO
BERNARDES. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .

- A renovatória somente é possível nos casos de locação
de imóveis destinada a atividades empresárias e civis
regularmente constituídas, nos termos do art. 51 da Lei
8.245/91, sendo incabível nos casos de locação não
residencial propostos por alegada sociedade de fato,
consoante a disposição do art. 56 da Lei de Locações.

- Não preenchido o requisito do período de cinco anos
da locação, exigido pelo art. 51, II, da Lei 8.245/91,
não se mostra possível o pedido renovatório.

Recurso conhecido e não provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..1100..001188660099-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaanntteess:: AAnnaa EElliissaa ZZuuiimm
ddee AAllmmeeiiddaa PPiinnhheeiirroo ee oouuttrraass - AAppeellaaddaa:: AAEECC//MMGG -
AAssssoocciiaaççããoo ddooss EEmmpprreeggaaddooss nnoo CCoomméérrcciioo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - 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, sob a
Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da
Cunha, 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.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2010. - Márcia
De Paoli Balbino - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Produziu sustentação oral, pela apelante, o Dr.
Bernardo Ribeiro Câmara.

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Relatório.
Ana Elisa Zuim de Almeida Pinheiro, Eveline de

Oliveira Piassi e Lívia Morelo Amaral ajuizaram ação
renovatória contra a Associação dos Empregados no
Comércio de Minas Gerais - AEC/MG, em face do con-
trato de locação de sala comercial, firmado entre as
partes. As autoras alegaram que a ré possui dois con-
sultórios odontológicos para atendimento de seus asso-
ciados e que, ao final de 2004, contrataram com a ré
locação de um deles. Sustentaram que o contrato seria
vantajoso para a ré, porque contaria com profissionais
qualificados para atendimento de seus associados sem
nada gastar e ainda recebendo locativos, e vantajoso
para elas próprias, porque estabeleceriam no consultório
da ré seu fundo de comércio, tornando-se referência no
atendimento odontológico aos associados da ré.
Aduziram que o consultório da ré não possuía insta-
lações adequadas para atendimento especializado, fato
que ensejou um investimento das autoras de mais de 
R$ 50.000,00. Asseveraram que as partes firmaram o
primeiro contrato em 1º.08.2005, denominado indevi-

Locação não residencial - Ação renovatória -
Sociedade de fato - Não cabimento - Prazo legal

- Não cumprimento - Impossibilidade 
jurídica do pedido

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação reno-
vatória de contrato de locação. Propositura por
sociedade de fato, não civil nem empresarial. Não cabi-
mento. Prazo legal de cinco anos do art. 51, II, da Lei
8.245/91. Não cumprimento. Impossibilidade jurídica
do pedido. Verificação. Extinção do processo.
Necessidade. Manutenção da sentença. Recurso conhe-
cido e não provido.
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damente de contrato de comodato, rescindido após um
ano, tendo sido ajustado, como pagamento de aluguel,
o atendimento somente de associados da ré, com
cobrança de honorários odontológicos inferiores aos
praticados para com pacientes particulares. Afirmaram
que o segundo contrato, denominado corretamente de
locação, foi firmado em 1º.08.2006, com prazo até
1º.08.2010, perfazendo ambos os contratos o período
de 5 anos. As autoras argumentaram que, embora te-
nham manifestado a pretensão de renovar o segundo
contrato por mais 5 anos, a ré não pretende a reno-
vação, porque intenciona transferir o imóvel locado para
terceiros, aproveitando-se indevidamente do fundo de
comércio criado pelas autoras, ou instalar no imóvel
serviço de fisioterapia, conforme vem divulgando por
meio de propaganda, sendo que nenhum dos casos
implica retomada para uso próprio. Alegando o cumpri-
mento de suas obrigações contratuais e a presença dos
requisitos de lei, pediram a renovação do contrato pelo
prazo de 5 anos (1º.08.2010 a 1º.08.2015). Juntaram
documentos.

Ao receber a inicial, de imediato, o MM. Juiz pro-
latou a sentença (f. 310), extinguindo o processo sem
resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do
pedido, nos termos do art. 267, I, do CPC, após concluir
tratar a avença, não de locação não residencial de uso
de sociedade empresarial ou civil prevista no art. 51 da
Lei 8.245/91, mas de locação não residencial referida
no art. 56 do mesmo comando normativo, caso em que
não é possível o pedido renovatório.

Constou do dispositivo da sentença (f. 310):

Em face do exposto, indefiro a inicial e extingo o feito sem
resolução de mérito, assim nos termos do art. 267, I, c/c o
295, I, ambos do CPC.
Custas, pela autora.

As autoras apelaram (f. 311/325), pretendendo a
reforma da sentença, sob o argumento de que com a
entrada em vigor do CC/2002 foi revogada a teoria dos
atos de comércio, tendo evoluído o conceito de atividade
lucrativa, razão pela qual entendem que o pedido reno-
vatório pode ser formulado por grupo de pessoas físicas,
reunido em sociedade em comum, que exerce atividade
de cunho empresarial e com fins lucrativos. Sustentaram
o preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei
8.245/91.

Como ainda não havia sido instaurada a relação
processual, a ré não foi intimada para contrarrazoar.

É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso de apelação das

autoras/locatárias, porque tempestivo, próprio e por ter
contado com preparo regular (f. 333).

Preliminar.
Não foram arguidas preliminares no presente

recurso.

Mérito.
As autoras apelaram da sentença pela qual foi

extinto o processo sem resolução de mérito, após o
reconhecimento de que o pedido renovatório formulado
na inicial se mostrava impossível perante o ordenamento
jurídico vigente, por não se tratar de locação comercial
destinada às sociedades comerciais/empresariais e civis
com fins lucrativos.

As teses das recorrentes são: a) o pedido reno-
vatório pode ser formulado por grupo de pessoas físicas,
reunido em sociedade em comum, que exerce atividade
de cunho empresarial e com fins lucrativos; b) o
preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei
8.245/91.

Examinando com acuidade tudo o que dos autos
consta, tenho que não assiste razão às apelantes.
Vejamos.

Inicialmente, vale ressaltar a justificação da ação
renovatória trazida pela doutrina, necessária ao bom
entendimento da lide e desta decisão.

O locatário que, fundando ou mantendo um estabelecimen-
to comercial ou industrial em imóvel alheio, torna conhecido
o respectivo local, para ele atraindo vultuosa clientela, à
custa de pertinaz propaganda e de porfiados esforços, con-
tribui em larga escala para a valorização, para o aumento
de seu valor locativo e do próprio valor venal. A propriedade
comercial, abrangendo todo esse conjunto de elementos
materiais e imateriais, que formam o chamado fundo de
comércio, é protegida em numerosos países contra o
enriquecimento exagerado do proprietário, pois sem essa
proteção legal perderá o locatário, vítima de novas luvas
extorsivas no fim de cada período contratual, ou de expulsão
sumária, todo o fruto desse seu ingente trabalho e
esforçadíssima cooperação. A preferência do arrendatário à
renovação do contrato de locação de imóvel ocupado por
estabelecimento de comércio ou de indústria é, pois, um
direito que lhe deve ser reconhecido de modo expresso por
amor aos princípios da mais elementar justiça (BUZAID,
Alfredo. Da ação renovatória. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
1981, v. 1, p. 129).

O direito do locatário à renovação do contrato de
aluguel está previsto no art. 51 da Lei 8.245/91:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o
locatário terá direito a renovação do contrato, por igual
prazo, desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e
com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos
prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco
anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo
ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido
pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de
sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente
poderá ser exercido pelo sublocatário.
§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o
imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e
que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito
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a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela
sociedade.
§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos
sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a re-
novação, desde que continue no mesmo ramo.
§ 4º O direito a renovação do contrato estende-se às
locações celebradas por indústrias e sociedades civis com
fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocor-
rentes os pressupostos previstos neste artigo.
§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser
a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses,
no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do
contrato em vigor.

Para que o locatário faça jus à renovação do con-
trato de locação, além dos requisitos previstos no art. 51
da Lei 8.245/91, devem ser preenchidos os requisitos
exigidos pelo art. 71 da Lei 8.245/91, que dispõe:

Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do
Código de Processo Civil, a petição inicial da ação reno-
vatória deverá ser instruída com:
I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e
III do art. 51;
II - prova do exato cumprimento do contrato em curso;
III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram
sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;
IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para
a renovação da locação;
V - indicação do fiador quando houver no contrato a reno-
var e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou
denominação completa, número de sua inscrição no
Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa
natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o
número da carteira de identidade, comprovando, desde
logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual
idoneidade financeira;
VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir
na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por
seu cônjuge, se casado for;
VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou suces-
sor, em virtude de título oponível ao proprietário.
Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imó-
vel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador,
como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação ori-
ginária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que
admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, proce-
dente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à
renovação.

Pois bem. Conquanto os motivos da extinção do
processo pelo MM. Juiz sejam outros, ou seja, o de que
as apelantes não se encaixam nas disposições da Lei do
Inquilinato, para obtenção da renovação da locação,
fundamento que enfrentarei adiante, tenho que a reno-
vatória, no caso, realmente não tem lugar.

É que o contrato de locação objeto da presente
lide é de apenas quatro anos, conforme documento de 
f. 135/138, em que ficou previsto, quanto ao prazo:

[...]
2ª. Prazo de locação: O contrato tem prazo determinado de
4 anos de duração, a começar no dia 1º.08.2006 e a ter-

minar no dia 31.07.2010, quando será rescindido, indepen-
dentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial,
podendo ser renovado por igual período, em caso de mútuo
consentimento das partes.

Como o art. 51, II, da Lei 8.245/91 prevê, como
um dos requisitos para a concessão da renovatória de
contrato de locação, o prazo mínimo de cinco anos do
contrato a renovar, não se mostra pertinente o pedido
inicial.

É certo que o prazo de cinco anos pode ser resul-
tado da soma dos prazos ininterruptos dos contratos de
locação.

Contudo, o contrato anterior, celebrado entre as
partes em 1º.08.2005 (f. 129/131) e rescindido ami-
gavelmente em 31.07.2006, sem qualquer ressalva (f.
133), é de comodato.

O contrato de empréstimo ou comodato é previsto
no art. 579 do CC/2002:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não
fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Caio Mário da Silva Pereira define o comodato:

Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis
(Código Civil, art. 579), isto é, aquele contrato pelo qual
uma pessoa entrega a outra, gratuitamente, coisa não
fungível, para que a utilize e depois restitua. Daí lhe advém
o nome de empréstimo de uso, com que, desde o Direito
Romano, se distingue do mútuo, chamado de empréstimo de
consumo [...].
Suas características são: a) contrato unilateral; b) gratuito; c)
real; d) intuitu personae (Instituições de direito civil. 11. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3, p. 341).

Do contrato primevo firmado pelas partes constou
(f. 129):

Contrato particular de comodato que entre si, na melhor
forma de Direito, resolvem fazer, de um lado, doravante
denominada de outorgante comodante, Associação dos
Empregados no Comércio de Minas Gerais - AEC/MG [...]
e, de outro lado, doravante denominadas de outorgadas
comodatárias, Ana Elisa Zuim de Almeida Pinheiro [...],
Eveline de Oliveira Piassi [...] e Lívia Morelo Amaral [...],
todas brasileiras, solteiras, odontólogas, mediante as cláusu-
las e condições que reger-se-ão da forma aqui consignadas
e livremente outorgadas.
1ª - Do objeto - Ambulatório Alvarenga Peixoto.
A outorgante comodante sendo legítima proprietária e pos-
suidora do imóvel constituído por uma sala nº 101 d e16,56
m² (metragem de 4,80 X 3,45 metros), localizada no
Ambulatório Tácito Cassimiro da Rua Alvarenga Peixoto,
1.441, Bairro Santo Agostinho, nesta Capital, pelo presente
instrumento cede a referida propriedade em comodato as
outorgadas comodatárias, pelo prazo de 3 anos, iniciando-
se em 05.08.2005 e com término previsto para 04.08.2008,
data que deverão restituir o imóvel totalmente livre e de-
socupado, independentemente de qualquer aviso, protesto
ou interpelação.
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Na presente ação, não foi alegado vício de con-
sentimento na formação do contrato de comodato.

No caso, o empréstimo se deu com o intuito de
atendimento odontológico, pelas apelantes, não só dos
associados da ré, como também de clientes particulares
(f. 130). O só fato de as apelantes terem cobrado hono-
rários dos associados da ré inferiores aos que cobravam
de clientes particulares antes do primeiro contrato não
descaracteriza o comodato, porque foi opção delas a
aceitação de tabela de preço da ré, a princípio, con-
forme autonomia da vontade, fato nem sequer questio-
nado na inicial como vício de vontade, coação ou ilici-
tude qualquer.

Então, a diferença de preço que alegam as
apelantes, entre o que cobravam antes do primeiro con-
trato e após tal contratação de comodato, não implica
ganho para a ré, muito menos caracteriza pagamento de
locativo tal diferença de preço de serviço.

Também o possível gasto pelas apelantes, com as
adaptações feitas no imóvel para atendimento dos asso-
ciados da ré e do contrato de comodato firmado com
esta, não implicaram locação, mas mera realização de
melhorias que atenderam a só conveniência das recor-
rentes, visando intento de maior ganho com superior vo-
lume de clientes, como da experiência comum.

Certo é que as apelantes, inicialmente, se insta-
laram no imóvel de propriedade da ré por comodato,
não refutado quando de seu aperfeiçoamento nem
quando de sua rescisão.

Por conseguinte, se a locação que se seguiu, após
a rescisão do contrato de comodato (f. 135/138), foi de
apenas quatro anos, ela não enseja renovação, con-
forme art. 51, II, da Lei 8.245/91 supratranscrito.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

Das locações não residenciais, as primeiras que merecem a
preocupação do legislador foram destinadas ao comércio,
não cabendo à Lei do Inquilinato defini-los.
Como se depreende do texto legal, o exercício da atividade
comercial, desde que atendidas certas condições, confere ao
locatário o direito à renovação do contrato, por igual prazo,
o que constitui o mais poderoso instrumento de proteção ao
fundo de comércio.
Estas condições, essenciais e cumulativas, estão rela-
cionadas nos incisos I, II e III do art. 51.
[...]
A segunda condição é que o prazo mínimo do contrato a
renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos
escritos seja de cinco anos.
Percebe-se, facilmente, que a lei absorveu a construção pre-
toriana ampliativa, que já admitia a soma dos prazos de
contratos escritos, inferiores a cinco anos, para efeito de
ajuizamento da ação renovatória, tese que tinha, inclusive, o
apoio do Pretório Excelso (SOUZA, Sylvio Capanema de. A
nova Lei do Inquilinato comentada. Rio de Janeiro: Forense,
1993, p. 183).

Nesse sentido:

1) De conformidade com o art. 51 da Lei 8.245/91, ao
locatário assiste o direito à renovação da locação comercial,

desde que se trate de contrato escrito, firmado por tempo
determinado, com vigência de cinco anos, e exploração da
mesma atividade comercial por, no mínimo, três anos inin-
terruptos (AC 1.0145.07.415.573-3/001 - 14ª Câmara
Cível/TJMG - Relatora: Des.ª Evangelina Castilho Duarte - j.
em 23.10.2008 - DJ de 13.01.2009).

2) Apelação cível. Ação renovatória. Locação comercial.
Pressupostos. Comprovação necessária. Ausência. Carência
de ação. Extinção do feito. - O não atendimento às
condições essenciais e cumulativas, previstas no art. 51 da
Lei 8.245/91, inviabiliza ao locatário a obtenção da reno-
vação da locação de imóvel não residencial. Além do
atendimento das condições do art. 51, compete ao locatário,
na peça de ingresso da ação renovatória, comprovar o
cumprimento de todos os requisitos impostos pelo art. 71,
incisos I a VII, da Lei nº 8.245/91, sendo certo que a ausên-
cia de um só deles constitui óbice intransponível à renovação
compulsória do contrato de locação (AC
1.0319.06.026.251-0/003 - 17ª Câmara Cível/TJMG -
Relator: Des. Luciano Pinto - j. em 18.12.2008 - DJ de
06.03.2009).

3) O locador de imóvel comercial tem direito à renovação
contratual desde que preenchidos, entre outros, os requisitos
contidos no art. 51, inciso I, da Lei nº 8.245/91 quanto à
existência de contrato escrito por prazo determinado (REsp
331007/RN - 6ª Turma/STJ - Relator: Min. Vicente Leal - j.
em 07.02.2002 - DJ de 04.03.2002).

Ademais, não há se falar em fundo de comércio se
não há contrato de locação de ao menos cinco anos re-
novável, sendo certo que, no caso, o prazo anual do
contrato de comodato não pode ser somado ao prazo
do contrato de locação para obtenção do quinquênio
legalmente exigido para a renovação.

Então, o processo era mesmo de ser extinto por
carência de ação, por ausência de requisito exigido pelo
art. 51, II, da Lei 8.245/91, supratranscrito, tal como
leciona a doutrina:

O art. 51 menciona os requisitos materiais que ensejam o
direito de renovação do contrato da locação não residencial
com destinação comercial e, por extensão do § 4º, industri-
al e da sociedade civil com fim lucrativo. Note-se que tais
requisitos atuam no plano material, mas constituem ver-
dadeiras condições específicas da ação de renovação, que
é, procedimentalmente, tratada nos arts. 71 a 75.
[...]
A Lei 8.245/91, agora, além de exigir os cinco anos de
locação para o renovamento, expressamente menciona a
possibilidade de somar os prazos ininterruptos dos contratos
escritos para que se alcance o qüinqüênio.
[...]
A petição inicial da ação renovatória deverá atender ao dis-
posto no art. 282 do Código de Processo, que são os requi-
sitos genéricos de todas as petições iniciais (as quais devem
estar instruídas com os documentos necessários à propositu-
ra da ação - art. 283 da Lei Processual Civil).
Além de atender aos requisitos genéricos do art. 282, a
petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com
documentos para:
a) comprovação do atendimento ao disposto no art. 51,
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incisos I (contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito
e com prazo determinado), inciso II (o prazo mínimo do con-
trato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos con-
tratos seja de cinco anos) e inciso III (o locatário esteja na
exploração do mesmo ramo de comércio pelo prazo mínimo
e ininterrupto de três anos) [...] (SLAIBI FILHO, Nagib.
Comentários à nova Lei do Inquilinato. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1992, p. 230-231 e 372).

Lado outro, diante do entendimento esposado pelo
MM. Juiz na sentença, de que o contrato teve como obje-
to locação não residencial e não comercial, não atingi-
do pela possibilidade legal de renovação, as apelantes,
pretendendo derruir a conclusão sentencial, ora alegam
constituir sociedade em comum, ora alegam constituir
sociedade de fato, com fins lucrativos.

Todavia, se há sociedade real entre as autoras, ora
apelantes, esta somente pode ser considerada como
sociedade simples, porque elas não atendem aos requi-
sitos de sociedade empresarial, nos termos do art. 982
do CC/2002.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se
empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967);
e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, consi-
dera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a
cooperativa.

Sobre o tema, leciona Marcelo Fortes Barbosa
Filho, na obra Código Civil comentado (Coordenação do
Ministro Cézar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 823-
824):

As sociedades são classificadas em duas categorias diversas:
as sociedades empresárias e as sociedades simples ou não
empresárias. Tal classificação apresenta enorme interesse
prático, já que condiciona a incidência de numerosas nor-
mas especiais, destinada apenas a uma das categorias enfo-
cadas. O objeto social continua sendo o elemento de fun-
damental importância para a definição da natureza de uma
sociedade, questionando-se, quando feita sua análise, a
empresariedade, e não mais a comercialidade. A empre-
sariedade é muito mais ampla do que a comercialidade, o
critério vigente na legislação renovada pelo novo Código
Civil. A comercialidade era identificada diante da inclusão
no objeto social e do exercício de atos de compra, revenda
e locação de coisas móveis, operações de câmbio ou
bancárias, industriais, de mediação, tráfico marítimo e aéreo
ou atos a estes conexos. Adotado o novo critério legal, há
que persistir um exercício contínuo de atos encadeados e
voltados para a produção e circulação de bens destinados
ao mercado, a fim de que a empresariedade esteja presente
e possa ser identificada. As sociedades cujo objeto seja a
prestação de serviços não vinculados ao exercício de uma
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artís-
tica, bem como aquelas em que o exercício da profissão
constitua elemento de empresa, devem ser sempre conside-
radas empresárias, em contraste com o que ocorria na
vigência da legislação revogada.

[...]
A natureza empresária ou não empresária da sociedade
depende, primordialmente, do objeto escolhido por seus
sócios e, mais, do conteúdo da atividade efetivamente
desenvolvida, considerada esta como um encadeamento de
negócios jurídicos instrumentais dirigidos a um escopo deter-
minado. [...] As sociedades não empresárias são identifi-
cadas por exclusão. Toda sociedade que não se qualifica
como empresária é considerada simples.
[...]
As sociedades, para assumirem a posição de empresários
coletivos, precisam ostentar a personalidade jurídica, tendo
o legislador, para elas, estabelecido uma tipicidade estrita,
vinculando a validade de sua constituição à obediência de
um dos modelos já regrados no texto legal, concebidos espe-
cialmente para seu funcionamento. Tornou-se imperiosa,
assim, a utilização de um dos tipos disciplinados entre os
arts. 1.039 e 1.092, podendo as sociedades empresárias
assumir a forma de sociedade em nome coletivo, sociedade
em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anôni-
ma ou sociedade em comandita por ações.

As autoras não compõem sociedade empresarial,
porque não há registro na Junta Comercial de constitui-
ção de suposta empresa por elas formada, como exigem
os arts. 967 e 985 do CC/2002:

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do
início de sua atividade.
[...]
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a
inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos
constitutivos (arts. 45 e 1.150).

As autoras/apelantes também não compõem
sociedade empresarial irregular, porque nem sequer há
contrato social, mesmo não registrado, entre elas.

Sobre o tema, continua a lecionar Marcelo Fortes
Barbosa Filho, ob. cit., p. 825:

Nem toda sociedade ostenta personalidade jurídica, decor-
rendo a formação de uma pessoa jurídica de uma opção das
partes contratantes, dos sócios. Celebrado o contrato de
sociedade, para que se concretize a aquisição da personali-
dade jurídica, esteja inserido o objeto social no âmbito
empresarial ou não-empresarial, torna-se imprescindível o
preenchimento simultâneo de dois requisitos formais. O con-
trato, antes de tudo, precisa ser reduzido a um instrumento
escrito, particular ou público, contendo todos os elementos
básicos e próprios à constituição de uma sociedade, tal
como especificados pelo art. 997. Feita a redução à lin-
guagem escrita, o instrumento, em seguida, deverá ser sub-
metido a registro, em se tratando de sociedade empresária,
no órgão competente do Registro Público de Empresas
Mercantis, isto é, perante a Junta Comercial do local da sede
escolhida, ou, em se tratando de sociedade simples, perante
o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica dotado de
atribuição territorial, observada a legislação extravagante
regente da prestação de tais serviços públicos. A existência
de pessoa jurídica, portanto, decorre da efetivação de um
ato de registro, mantida a regra antes constante do art. 18
do antigo Código Civil.
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Se as autoras/apelantes compõem sociedade
empresarial de fato, elas não podem invocar isso perante
terceiros, no caso, o locador/apelado, mas somente
entre si, porque a sociedade de fato não contrai nem
obtém direito perante terceiros, mas somente entre os
supostos sócios. Quem pode demandar não é tal supos-
ta sociedade empresarial de fato, por falta de personali-
dade jurídica própria como empresária; os demandados
por terceiros são os supostos sócios.

Logo, a presente ação foi proposta por três profis-
sionais liberais que exercem a profissão de odontólogas,
que não constituíram sociedade formal nem informal-
mente, e poderiam compor sociedade simples ou empre-
sarial. Contudo, elas não constituíram nem uma nem
outra.

As autoras, ora apelantes, são pessoas físicas, e
elas celebraram contrato de locação de imóvel não re-
sidencial e não comercial/empresarial ou civil com fins
lucrativos e, por força do art. 56 da Lei 8.245/91, não
tendo direito à renovação da locação:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o
contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito,
findo o prazo estipulado, independentemente de notificação
ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário
permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição
do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas
condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

No caso, não há se falar em ofensa ao direito de
isonomia se não se trata de pessoas com direitos iguais,
a rigor, como ditado em norma infraconstitucional recep-
cionada, sem nenhuma dúvida, pela Constituição
Federal.

Nesse sentido:

O princípio da igualdade consagrado pela Constituição
opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao le-
gislador ou o próprio executivo, na edição, respectivamente,
de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo
que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a
pessoas que se encontram em situações idênticas. Em outro
plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a
autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de
maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações
em razão do sexo, religião, convicções filosóficas ou políti-
cas, raça, classe social.
A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue
de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específi-
co a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas
possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se
indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável,
de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente
aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finali-
dade e efeitos da medida considerada, deve estar presente,
por isso, uma razoável relação de proporcionalidade entre
os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em
conformidade com os direitos e garantias constitucional-
mente protegidos.

Assim, os tratamentos normativos diferenciados são com-
patíveis com a Constituição Federal quando verificada a
existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao
fim visado.
[...]
Sobre o princípio da igualdade, indispensável recordarmos a
lição de San Tiago Dantas: Quanto mais progridem e se
organizam as coletividades, maior é o grau de diferenciação
a que atinge seu sistema legislativo. A lei raramente colhe no
mesmo comando todos os indivíduos, quase sempre atende
a diferenças de sexo, de profissão, de atividade, de situação
econômica, de posição jurídica, de direito anterior; rara-
mente regula do mesmo modo a situação de todos os bens,
quase sempre se distingue conforme a natureza, a utilidade,
a raridade, a intensidade de valia que ofereceu a todos;
raramente qualifica de um modo único as múltiplas ocorrên-
cias de um mesmo fato, quase sempre os distingue conforme
as circunstâncias em que se produzem, ou conforme a reper-
cussão que têm no interesse geral. Todas essas situações,
inspiradas no agrupamento natural e racional dos indivíduos
e dos fatos, são essenciais ao processo legislativo, e não
ferem o princípio da igualdade. Servem, porém, para indicar
a necessidade de uma construção teórica, que permita dis-
tinguir as leis arbitrárias das leis conforme o direito, e eleve
até esta alta triagem a tarefa do órgão do Poder Judiciário.
[...]
É esta a direção interpretativa do princípio da igualdade na
doutrina e na jurisprudência do STF (MORAES, Alexandre de.
Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37-
38).

A renovação de contratos de locação de imóveis
destinados a fins comerciais ou industriais e civis com fins
lucrativos foi regulada desde o Decreto 24.150/1934,
mais conhecido como Lei de Luvas, tendo sido revogado
pela atual Lei 8.245/91, posterior à Constituição Federal
de 1988, e desde sua origem teve como foco a proteção
da sociedade empresária comercial.

Sobre o tema, leciona Alfredo Buzaid, na obra Da
ação renovatória (2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, p.
129 e 135):

O locatário que, fundando ou mantendo um estabelecimen-
to comercial ou industrial em imóvel alheio, torna conhecido
o respectivo local, para ele atraindo vultosa clientela, à custa
de pertinaz propaganda e de porfiados esforços, contribui
em larga escala para a sua valorização, para o aumento de
seu valor locativo e do próprio valor venal. A propriedade
comercial, abrangendo todo esse conjunto de elementos
materiais e imateriais, que foram o chamado fundo de
comércio, é protegida em numerosos países contra o
enriquecimento exagerado do proprietário, pois sem essa
proteção legal perderia o locatário, vítima de novas luvas
extorsivas no fim de cada período contratual, ou de expulsão
sumária, todo o fruto desse seu ingente trabalho e
esforçadíssima cooperação. A preferência do arrendatário à
renovação do contrato de locação de imóvel ocupado por
estabelecimento de comércio ou indústria é, pois, um direito
que lhe deve ser reconhecido de modo expresso por amor
aos princípios da mais elementar justiça.
[...]
A legislação sobre renovação de locação tem, no Brasil,
caráter permanente; não é legislação de emergência nem de
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exceção. Incorporada ao sistema nacional, faz parte inte-
grante do direito comum, material e processual.

Nesse sentido:

Ementa. Lei de Inquilinato. Sua constitucionali-
dade. Ação renovatória de locação. Pedido de
retomada para uso próprio. A sinceridade deve ser
presumida. Cabimento do recurso pelo dissídio
jurisprudencial (RE 16385/SP - 1ª Turma/STF -
Relator: Min. José Linhares - j. em 16.04.1951 - DJ
de 25.05.1951).

Como a locação de imóvel não residencial por
pessoa física não está abrangida no limite imposto pela
legislação pertinente à renovatória, visto que não há
fundo de comércio a ser preservado nem sociedade
empresária, nem ainda contrato com no mínimo cinco
anos, não havendo se falar em violação ao princípio da
isonomia, nem em inconstitucionalidade.

Assim sendo, as razões recursais apresentadas
pelas autoras não merecem ser acolhidas, devendo
prevalecer a sentença recorrida no seu todo.

Dispositivo.
Isso posto, nego provimento à apelação.
Custas recursais, pelas apelantes.

DES. LUCAS PEREIRA - De acordo.

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAggrraavvaannttee:: CCeellssoo FFeerrrreeiirraa ddee VVaassccoonncceellllooss - AAggrraavvaaddoo::
AAddeemmaarr FFeerrrreeiirraa VVaassccoonncceellllooss - RReellaattoorraa:: DDEESS..ªª EELLEECCTTRRAA
BBEENNEEVVIIDDEESS

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Cabral da Silva, na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMEN-
TO. 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. - Electra
Benevides - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª ELECTRA BENEVIDES - Trata-se de agravo de
instrumento interposto por Celso Ferreira de Vasconcellos
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única
da Comarca de Paraisópolis, que, nos autos da ação de
despejo ajuizada por Ademar Ferreira Vasconcellos,
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo
réu, ora agravante, declarando saneado o feito. 

Irresignado, insurge-se o agravante contra r.
decisão, alegando que não existe contrato de locação
celebrado entre os litigantes, motivo pelo qual deve ser
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Afirma que, ante a ausência da relação ex locato
entre agravante e agravado, é impossível realizar o
despejo do locatário, sendo o pedido do autor, ora
agravado, juridicamente impossível, nos termos do art.
295, inciso I, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso. 
Conforme o despacho de f. 77/78-TJ, o recurso foi

recebido apenas no seu efeito devolutivo, tendo sido
negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 

Informações prestadas pelo i. Magistrado a quo, à
f. 85-TJ. 

Contraminuta apresentada às f. 87/88-TJ, onde foi
arguida pelo agravado uma preliminar de não conheci-
mento do recurso por descumprimento ao disposto no
art. 526 do Código de Processo Civil. 

É o relatório. Decido. 
Passo à analise da preliminar arguida pelo agrava-

do às f. 87/88-TJ. 
Preliminar. Não conhecimento do recurso. 
Afirma o agravado que o agravante não cumpriu

corretamente a disposição do art. 526 do CPC, já que
somente informou ao Juízo a quo sobre a interposição do
presente agravo de instrumento 05 (cinco) dias após sua
interposição perante o órgão ad quem, motivo pelo qual
o presente recurso não merece ser conhecido. 

Razão não assiste ao recorrido.

Ação de despejo - Locação - Usufruto - Morte do
usufrutuário - Exceção legal

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de despejo.
Relação locatícia. Inexistência. Morte do usufrutuário.
Exceção legal. Inépcia da inicial. Inocorrência.

- A ação de despejo visa à desocupação do imóvel e
pressupõe a existência de relação locatícia ou sublocatí-
cia entre as partes, salvo as exceções legais. Contudo, o
art. 7º da Lei 8.245/91 traz algumas hipóteses excep-
cionais de retomada do imóvel por pessoas estranhas ao
contrato de locação, relacionadas especificamente ao
usufruto e ao fideicomisso.

Preliminar rejeitada e recurso não provido.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00447733..0099..002211004400-11//000011 - CCoommaarrccaa ddee PPaarraaiissóóppoolliiss -
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Isso porque, apesar de o agravo de instrumento
interposto ter sido protocolado no dia 02.06.2010
(quarta-feira), nos dias 03 e 04 de junho, quinta e sexta-
feira, respectivamente, não houve expediente forense na
Comarca de Paraisópolis em razão do feriado de Corpus
Christi, conforme informações extraídas do Calendário
do Judiciário (Disponível em: =todos& comar
ca=473&mes=6&ano=2010&btnpesquisar=Pesquisar)
, disponível no site deste eg.Tribunal. 

Assim, o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 526
do CPC para que o agravante informasse, ao Juízo
primevo, sobre a interposição do recurso de agravo de
instrumento somente começou a fluir no dia 07.06.2010
(segunda-feira), data esta em que, inclusive, o recorrente
protocolou a petição de f. 89-TJ, informando ao MM.
Juiz sobre a interposição do presente recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e conheço do
recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de
admissibilidade. 

Mérito.
Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da

assistência judiciária apenas para o processamento do
presente recurso, por entender preenchidos os requisitos
exigidos pela Lei 1.060/50. 

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou em des-
favor do agravante uma ação de despejo, alegando que
é proprietário do imóvel residencial situado na Praça
Coronel José Vieira, com área de 673 m², registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Paraisópolis sob o nº R-15-6.029, e também de outro
imóvel contíguo ao primeiro, com área de 448,90 m²,
localizado no mesmo endereço do primeiro, registrado
no mesmo Cartório sob o nº R.-15.6030, locado ao
agravante e onde este mantém um “lavador de autos”. 

Afirma que sua mãe era usufrutuária do referido
imóvel e firmou com o réu o contrato de locação do
bem, sendo que, após o falecimento de sua genitora e
consequente extinção do usufruto, o contrato foi denun-
ciado nos termos do art. 7º da Lei 8.245/91; contudo,
até o presente momento, o réu não procedeu à desocu-
pação do imóvel. 

Regularmente intimado, o réu apresentou contes-
tação às f. 22/26-TJ e arguiu em sede preliminar a inép-
cia da inicial ante a inexistência de relação locatícia
entre as partes. À f. 54-TJ, o i. Magistrado a quo proferiu
despacho saneador e rejeitou a preliminar arguida pelo réu. 

Dessa decisão é que se recorre.
A ação de despejo, regulada basicamente pelos

arts. 5º e 59 a 66 da Lei nº 8.245/91, visa à desocu-
pação do imóvel e pressupõe a existência de relação
locatícia ou sublocatícia entre as partes. 

Contudo, o art. 7º da referida legislação traz algu-
mas hipóteses excepcionais de retomada do imóvel por
pessoas estranhas ao contrato de locação, relacionadas
especificamente ao usufruto e ao fideicomisso. Senão,
vejamos: 

Art. 7º Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomis-
so, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário
poderá ser denunciada, com prazo de trinta dias para a de-
socupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nu-
proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade esti-
ver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. 
Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo
de noventa dias contados da extinção do fideicomisso ou da
averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após
esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

Acerca do tema, Sílvio de Salvo Venosa (VENOSA.
Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato Comentada, doutrina e
prática. 8. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. p. 55-57)
leciona: 

A morte do usufrutuário é a hipótese mais comum e que com
mais freqüência tocará as locações. O usufruto é intransmis-
sível em razão da morte e não há usufruto sucessivo. A vida
do usufrutuário é seu termo final. [...] Nesse caso de morte
não há necessidade de prévia decisão judicial para o cance-
lamento no Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 250,
III, da Lei de Registros Públicos. 
[...] Nos casos de extinção do usufruto e, portanto, de possi-
bilidade de denúncia da locação, há sempre que se levar em
conta, conforme diz o artigo, que a resilição da relação
locatícia ocorrerá quando o nu-proprietário não concordou
por escrito com a locação. 
[...] Deste modo, o inquilino que não desejar ver-se sur-
preendido com uma denúncia da locação deve se acautelar,
exigindo a aquiescência do nu-proprietário [...].

No caso dos autos, verifica-se que a pretensão do
agravado está fundada justamente no art. 7º da Lei
8.245/91, pois, conforme certidões de f. 11/16-TJ, é o
proprietário do imóvel objeto do litígio e mantinha sua
genitora, já falecida, como usufrutuária do bem, sendo
que, após a extinção do usufruto pela morte da usufru-
tuária, o proprietário tem plenos poderes para denunciar
o contrato de locação. 

Ademais, é importante ressaltar que os demais re-
quisitos exigidos pelo artigo supramencionado para a
procedência da denúncia do contrato de locação tam-
bém estão presentes. Senão, vejamos: 

A extinção do usufruto foi averbada em Cartório no
dia 9 de novembro de 2010 (f. 16-TJ), e a notificação
para a desocupação do imóvel enviada ao locatário no
dia 13 de novembro de 2010 (f. 10-TJ) e, portanto,
exercitada a denúncia antes do término de prazo de 90
dias previsto pelo parágrafo único do art. 7º da Lei
8.245/91.

Da mesma forma, o agravante não carreou aos
autos qualquer documento apto a demonstrar o interesse
da nu-proprietária na continuação da locação. 

Nesse esteio, estando a petição inicial em termos,
obedecidos todos os requisitos exigidos pelo art. 282 do
Código de Processo Civil e não havendo qualquer das
hipóteses previstas no art. 295, parágrafo único, da le-
gislação retromencionada, não há que se falar em inép-
cia da inicial. 
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Pelo exposto, nego provimento ao recurso para
manter, na íntegra, a r. decisão proferida em instância
primeva.

Custas, pelo agravante, suspensa a exigibilidade
por lhe serem concedidos, em segunda instância, os
benefícios da assistência judiciária. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES GUTEMBERG DA MOTA E SILVA e ALBERTO
ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .

Belo Horizonte, 14 de julho de 2010. - Fernando
Caldeira Brant - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de
recursos interpostos contra a r. sentença de f. 261/266,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Extrema, nos autos da ação pelo rito
ordinário ajuizada por Thiago Miglio de Souza Lima em
face de CMJ Comércio de Veículos Ltda. e Fiat
Automóveis S.A.

O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos
iniciais, condenando as rés, solidariamente, a restituir as
quantias pagas pelo veículo, corrigidas monetariamente
a partir da data do desembolso e acrescida de juros de
1% ao mês a contar da citação, bem como a quitar o
contrato de financiamento do veículo descrito na inicial
nos bancos responsáveis. Condenou ainda as requeridas
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos
morais, corrigidos e acrescido de juros moratórios a par-
tir da data da sentença. Ao final, impôs às rés o paga-
mento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em 10% sobre o valor da condenação. 

Com razões às f. 267/278, a primeira apelante,
CMJ Comércio de Veículos Ltda., insurge-se contra a
decisão. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e
decadência da pretensão do autor. No mérito, afirma
que a perícia técnica concluiu que o veículo possui
defeitos em algumas peças, argumentando ser
desnecessária a troca de todo o produto. Alega que não
restaram demonstrados os danos morais que o autor ale-
gou ter sofrido, pugnando, ao menos, pela sua redução.
Requer seja dado efeito suspensivo ao recurso. Preparo
às f. 279/280. 

Em seguida, atacou a sentença a segunda
apelante, Fiat Automóveis S.A., trazendo suas razões às
f. 281/305. Primeiramente, requereu o recebimento do
recurso no efeito suspensivo. Com relação ao mérito,
discute que se constata na perícia que os defeitos do
veículo não são decorrentes da fabricação, mas do uso
ou instalação de peças não originais. Defende ser inde-
vida a restituição integral do valor pago pelo autor, bem
como a condenação em danos morais, pedindo seja
reduzido o valor. Sustenta que não é cabível a anteci-
pação dos efeitos da tutela e a fixação de multa diária
para cumprimento da obrigação. Preparo de f. 306. 

Os recursos foram recebidos às f. 313/314
somente no efeito suspensivo quanto à tutela antecipada
e no duplo efeito no que tange ao restante, motivo pelo
qual resta prejudicado o pedido de f. 375/376 da
apelante Fiat Automóveis S.A. Contrarrazões às 
f. 322/327. 

Conheço dos recursos, presentes todos os pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Indenização - Consumidor - Dano moral - Dano
material - Veículo - Vício do produto - Fornecedor

- Responsabilidade - Dano - Nexo causal -
Comprovação - Valor - Arbitramento - Extensão

do prejuízo - Razoabilidade - Observância

Ementa: Direito civil. Indenização. Consumidor. Dano
moral e material. Veículo. Vício do produto. Fornecedor.
Responsabilidade. Dano. Nexo causal. Comprovação.
Arbitramento do valor da indenização pelo magistrado.
Extensão dos prejuízos. Observância da razoabilidade. 

- Constitui-se responsabilidade in re ipsa a do fornecedor
de produto pelo vício, consoante o art. 18 do Código de
Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a
necessidade de demonstração da existência de ato ilícito
e do dano resultante. 

- Comprovado o nexo de causalidade e a conduta dos
requeridos, que não procederam com a cautela devida
quando da celebração de seus negócios, constatando-se
o vício do produto e os gastos efetuados pelo
adquirente, bem como seu desgaste emocional, há que
ser o consumidor ressarcido pelos danos materiais e
morais. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NNºº 11..00225511..0099..002288226688-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee EExxttrreemmaa - AAppeellaanntteess:: 11ªª)) CCMMJJ CCoomméérrcciioo ddee
VVeeííccuullooss LLttddaa..;; 22ªª)) FFiiaatt AAuuttoommóóvveeiiss SS..AA.. - AAppeellaaddoo::
TThhiiaaggoo MMiigglliioo ddee SSoouuzzaa LLiimmaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. FFEERRNNAANNDDOO
CCAALLDDEEIIRRAA BBRRAANNTT

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acordam os integrantes da 11ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
à unanimidade, na conformidade da ata dos julgamen-
tos, em REJEITAR PRELIMINARES E NEGAR PROVIMEN-
TO AOS RECURSOS. 
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A princípio, ressalto que analisarei os recursos em
conjunto para facilitar o julgamento, sendo que as pre-
liminares de ilegitimidade passiva da primeira apelante e
a decadência do direito do autor serão mais bem ana-
lisadas no mérito. 

Cuida o presente caso de ação com pretensão a
indenização por danos materiais e morais, mediante a
qual sustenta o autor que adquiriu da primeira ré o
veículo discriminado na inicial, de fabricação da segun-
da ré, com defeito. 

Conta que, após adquirir o automóvel, este apre-
sentou vários defeitos sem que a primeira requerida con-
seguisse realizar o devido reparo, motivo pelo qual
busca a solução jurisdicional. 

Tendo o Magistrado a quo julgado procedente o
pedido autoral, as rés insurgem-se, pretendendo o ree-
xame da questão por este Tribunal. 

Afirma a primeira ré que, como fornecedora, sendo
conhecida a fabricante, responde de forma subsidiária
pelo defeito do produto. Defende que não são devidos
os danos morais, pleiteando a redução do quantum
indenizatório. 

Compulsando os autos, tenho que não assiste
razão à primeira ré. 

É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu
junto à primeira ré CMJ Comércio de Veículos Ltda. um
veículo de fabricação da Fiat Automóveis S.A., configu-
rando com isso a relação de consumo, visto que se trata
de relação jurídica entre um cliente, pessoa física, e o
fornecedor do produto adquirido, bem como seu fabri-
cante, enquadradas as partes, como já exposto alhures,
exatamente nos conceitos de consumidor e fornecedor
dados pelo art. 2º e 3º do CDC. 

Assim, forçoso concluir que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável ao caso em julgamento, o que
de resto não retira a análise do contrato e da relação
jurídica como um todo, sob todo o conjunto da legis-
lação especial aplicável. 

Importa registrar que não pode a primeira ré se
escusar da responsabilidade pelo fornecimento do pro-
duto sem vícios, mormente tentando imputar a culpa
pelo ocorrido exclusivamente ao fabricante ou ao
próprio consumidor, devendo fazer provas de que agiu
licitamente, visto que, pelo autor, restaram demonstrados
todos os fatos apontados na inicial. 

In casu, há relação de consumo, tal como já expos-
to, e, por isso, não há que se aferir a ocorrência de culpa
em relação ao fabricante ou ao fornecedor, sendo sufi-
ciente a constatação do dano e do nexo causal entre este
e a conduta dos contratados. O art. 18 do Código de
Defesa do Consumidor é claro quando trata da respon-
sabilidade por vício do produto, tal como se transcreve: 

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 aqueles decorrentes da disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as vari-
ações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor
exigir a substituição das partes viciadas.

Por se tratar de responsabilidade in re ipsa, cabe
aos fornecedores responderem pelo vício, sanando-o,
substituindo o produto, restituindo a quantia paga ou
abatendo proporcionalmente o preço. 

A respeito do tema, trago os comentários de Zelmo
Denari ao artigo acima transcrito: 

O Código, nesta Seção III, disciplina a responsabilidade por
vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços. 
A relação de responsabilidade, nesta hipótese, não tem simi-
laridade com a anteriormente versada, por isso que se ocupa
somente dos vícios inerentes aos produtos ou serviços. Neste
caso, portanto, a responsabilidade é in re ipsa, e seu funda-
mento é diverso daquele que enucleia a responsabilidade
por danos. 
Bem observado, trata-se de um princípio de garantia que
guarda similaridade, mas é inconfundível com os vícios redi-
bitórios, da teoria civilística. A primeira distinção a ser feita é
que os vícios redibitórios são defeitos ocultos da coisa que
dão causa, quando descobertos, à resilição contratual, com
a conseqüente restituição da coisa defeituiosa, ou ao abati-
mento do preço. 
Os vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou
serviços, ao revés, podem ser ocultos ou aparentes - não
importa - e contam com mecanismos preparatórios muito
mais amplos, abrangentes e satisfatórios do que aqueles pre-
vistos no instituto civilístico, como será versado a seguir. 
[...] 
Como se decalca, nenhum desses requisitos são aplicáveis
às relações de consumo, pois estas, além de desconsidera-
rem o princípio pacta sunt servanda, não fazem qualquer dis-
tinção quanto ao valor dos produtos e nem levam em con-
sideração o fato de o defeito ser anterior ou posterior à sua
introdução no mercado de consumo. 
De resto, a responsabilidade por vícios de qualidade ou
quantidade não se identifica ontologicamente, com a res-
ponsabilidade por danos, nem recorre a fatores extrínsecos,
envolvendo a apuração da culpa do fornecedor. Este mode-
lo de responsabilidade, a nosso aviso, é consectário de
inadimplemento contratual: o fornecedor tem a obrigação
de assegurar a boa execução do contrato, colocando o pro-
duto ou serviço no mercado de consumo em perfeitas
condições de uso ou fruição (GRINOVER, Ada Pellegrini. et
al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado
pelos autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2000, p. 177-178).

Frise-se que no polo passivo da relação de respon-
sabilidade se encontram todas as espécies de fornece-
dores e coobrigados, que são, solidariamente, respon-
sáveis pelo ressarcimento dos vícios, seja de qualidade,
seja de quantidade que eventualmente se apurar. 

A respeito do vício de qualidade, comenta ainda o
autor mencionado alhures: 
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Embora o art. 18 faça referência introdutória às duas espé-
cies de vícios (de qualidade e quantidade), seus parágrafos
e incisos disciplinam, exclusivamente, a responsabilidade do
fornecedor pelos vícios de qualidade dos produtos, ou seja,
por aqueles vícios capazes de torná-los impróprios, inade-
quados ao consumo ou lhes diminuir o valor. 
Dentre os vícios de qualidade que tornam o produto
impróprio ou inadequado ao consumo podemos destacar
alguns vícios ocultos, como, por exemplo: 
- defeito no sistema de freio do veículo; 
- defeito no sistema de refrigeração, som ou imagem em
aparelhos eletrodomésticos.

Examinando os autos, não é possível constatar a
ocorrência de nenhuma causa que seja excludente da
responsabilidade da primeira ré, devendo responder
objetivamente pelos eventuais danos gerados quando do
fornecimento ao autor do veículo defeituoso, sem se
escusar, argumentando que a culpa pelo defeito é exclu-
siva do fabricante. 

Dessa maneira, tal como se apresenta a situação
nos autos, restou patente que o produto adquirido pelo
autor apresentou defeito logo após a sua aquisição, quer
seja de fabricação, quer seja por algum procedimento
realizado pelo fornecedor antes de entregá-lo ao con-
sumidor. 

Frise-se que, mesmo sendo levado à conces-
sionária por diversas vezes, não foram sanados os vícios.
Insta falar que a primeira ordem de serviço com a
descrição dos defeitos foi emitida dentro do prazo de
garantia conforme se vê às f. 15, 20 e 29. Logo, o autor
não decaiu do seu direito. 

Por outro lado, deixaram as rés de comprovar que
o defeito decorreu de mau uso ou de fatores outros que
pudessem afastar sua responsabilidade e, por con-
seguinte, devem responder pelo defeito no produto
adquirido pelo consumidor. 

Com relação aos danos morais, é imprescindível
registrar que a honra de uma pessoa é bem de extrema
preciosidade, não podendo ser valorada monetaria-
mente. No entanto, quando atingida, deve ter a vítima
uma compensação pelo sofrimento a ela causado e deve
o agressor reparar o dano que causou. 

Porém, ao se afirmar sua ofensa, é necessário que
tal ofensa parta de um ato jurídico específico, estabele-
cido um vínculo jurídico sistêmico, gerando efetivo resul-
tado na realidade, tudo enquadrado por assim dizer, ao
ordenamento jurídico e à realidade sociológica a qual
este ordenamento se destina. 

No caso que aqui se analisa, restaram demonstra-
dos os danos morais causados ao autor. 

Assim, em se tratando de relação de consumo, o
aludido instituto dos danos morais tem como pressupos-
tos básicos dois elementos fundamentais, quais sejam: o
dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra
da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efe-
tivo comportamento censurável do agente, não sendo
necessária a aferição de culpa. 

Contudo, enquanto todas as pessoas de um modo
em geral estão adstritas a normas genéricas no que diz
respeito à responsabilidade civil, outras estão submetidas
a regras especiais em virtude das peculiaridades das
atividades desenvolvidas ou porque a lei assim o esta-
belece, diante da justificativa legislativa. 

Ademais, os requeridos frustraram-se em compro-
var fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
autor, a teor do que preceitua o art. 333, II, do CPC. 

Nesse contexto, importa registrar que do conjunto
probatório acostado aos autos também restou demons-
trado o nexo de causalidade entre o dano suportado
pela parte e a conduta das requeridas, que não con-
seguiram solucionar os defeitos existentes no veículo do
autor. 

Insurgem-se ainda as rés contra o quantum inde-
nizatório fixado na sentença, ao argumento de que o
mesmo não atende aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. 

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização,
tenho que não deve servir para enriquecimentos sem
causa ou exorbitantes da órbita da lide. 

Ferindo a subjetividade da pessoa, seus conceitos e
sentimentos, tais como os próprios atributos pessoais da
personalidade, os danos morais devem merecer maior
atenção em sua mensuração - nem por isso a dificuldade
de estabelecer-se seu valor deixa de ser mais real e fac-
tível. 

Em caso do lesado, pela violação de sua honra,
cabem aqui as palavras de Demogue: 

Para que haja indenização é preciso que exista prejuízo. E o
motivo é este, ou antes, este princípio é a conseqüência lógi-
ca desta idéia que o direito civil não visa, em geral, fins pre-
ventivos ou repressivos, mas o restabelecimento do estado
anterior (cf. Traité des obligations en général, v. 4, p. 385). 

Daí que a jurisprudência tem deixado ao prudente
julgamento do juiz a fixação dos valores a serem pagos
a título de indenização, quando se trata de lesão a bens
subjetivos, tais como os danos morais, à honra, à
imagem ou à estética. 

Em síntese, o que se tem hoje, são os critérios de
ordem subjetiva do julgador, por todos nós conhecidos e
aplicados, dentro dos princípios que podem ser com-
pactados, atualmente, na máxima jurídica, levando em
conta os critérios da proporcionalidade e da razoabili-
dade na apuração do quanto a ser arbitrado a título de
indenização pelos danos morais sofridos. 

Para a fixação da indenização, o que se procura
avaliar é o prejuízo para, através dele, se medir o
ressarcimento, pouco interessando a intenção, já que
esta interessa, na verdade, ao direito penal. 

Considerando, pois, os elementos acima, tenho
que não há como diminuir o valor de R$ 10.000,00 a
título de indenização por danos morais fixado na sen-
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tença, sendo que, se arbitrados a menor, deixarão de
atender ao fim a que se propõem. 

Por fim, insurge-se a segunda ré contra a anteci-
pação dos efeitos da tutela antecipada e a fixação da
multa diária pelo não cumprimento. Contudo, entendo
que a discussão alhures neste momento é inócua, haja
vista a iniciativa espontânea da ré Fiat Automóveis S.A.
em cumprir com a determinação judicial, a despeito de
o recurso ter sido recebido pelo Juiz de primeiro grau no
efeito suspensivo quanto aos efeitos da tutela antecipada.

Não obstante, nada impede o deferimento da
tutela antecipada tal como feito na sentença, visto que,
conforme ponderou o Juiz singular, a obrigação de
quitar as parcelas do financiamento adquirido pelo autor
no banco para a aquisição do veículo é liquida, pois a
apuração é feita por meio de simples cálculo. 

Da mesma forma, é plenamente cabível a fixação
de multa para garantir o cumprimento do deferimento da
tutela antecipada. 

Deixo de analisar o pedido da segunda ré, pedido
de fruição do bem pelo período utilizado pelo autor, visto
que referido pedido nem sequer foi ventilado na contes-
tação. 

Firme em tais considerações, rejeito as preliminares
e nego provimento aos recursos, mantendo incólume a
sentença proferida. 

Custas, para cada um dos apelantes em relação
ao recurso que apresentou. 

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com o
Relator. 

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o
Relator. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .

após oitiva preliminar do réu, para recebimento da
petição inicial e determinação de citação para contestar
o pedido.

- Se o fato narrado na inicial, em tese, se enquadra nos
termos dos arts. 11 e 12, III, da Lei nº 8.429/92, não
cabe a extinção prematura, devendo a inicial ser co-
nhecida para instrução e julgamento da ação. Nos ter-
mos do § 6º do art. 17 da mesma lei, para ajuizamento
da ação, basta que seja instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões funda-
mentadas da impossibilidade de apresentação de qual-
quer dessas provas, observada a legislação vigente.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00446611..0099..005588226622-22//000011 eemm ccoonneexxããoo ccoomm AAggrraavvoo ddee
IInnssttrruummeennttoo nnºº 11..00446611..0099..005588226622-22//000022 - CCoommaarrccaa ddee
OOuurroo PPrreettoo - AAggrraavvaannttee:: ÂÂnnggeelloo OOsswwaallddoo ddee AArraaúújjoo
SSaannttooss - AAggrraavvaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - 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, sob a
Presidência da Desembargadora Vanessa Verdolim
Hudson Andrade, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. -
Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE -
Trata-se de agravo de instrumento proposto por Ângelo
Oswaldo de Araújo Santos em face do Ministério Público
de Minas Gerais, visando à reforma da decisão do Juiz
de primeiro grau de f. 779/781 (f. 794/796-TJ), que
recebeu a ação civil pública, rejeitando as preliminares
arguidas, fundamentando que elas se confundem com o
mérito.

Em suas razões recursais, o agravante ressalta a
admissibilidade e o cabimento do presente recurso; aduz
que, diante do julgamento proferido pelo STF, em 13 de
junho de 2007, não restam dúvidas quanto à inaplica-
bilidade da Lei 8.492/92 aos agentes políticos, devendo
estes ser processados e julgados nos Tribunais de Justiça,
nos termos do art. 29, inciso X, da Constituição Federal,
sendo, portanto, inadequada a via eleita. Ressalta que,
conforme se verifica na petição inicial, há somente um
parágrafo abordando a suposta participação do Prefeito

Ação civil pública - Improbidade administrativa -
Prefeito municipal - Prerrogativa de foro -

Condições da ação - Pressupostos processuais -
Indícios suficientes

Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública por
ato de improbidade administrativa. Prerrogativa de foro.
Agente político. Impossibilidade. Juízo de prelibação.
Condições da ação e pressupostos processuais pre-
sentes. Recebimento da inicial. Indícios suficientes.
Manutenção.

- O juízo de prelibação previsto no § 7º do art. 17 da Lei
nº 8.429/92 se contenta com a existência de indícios,
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Municipal no alegado ato de improbidade administrati-
va. Afirma que o fato de ter homologado os resultados
dos procedimentos licitatórios e ter assinado os respec-
tivos contratos, por se tratar de ações ínsitas às suas
atribuições como Prefeito, não tem o condão de dar
ensejo à caracterização de qualquer ato de improbidade
administrativa. Alega, também, que, quanto à preliminar
de impossibilidade jurídica dos pedidos de ressarcimen-
to e multa, merece reforma a decisão sob tal aspecto,
estando claro que na ação não se identifica a presença
da possibilidade jurídica dos pedidos de ressarcimento
integral do dano e de pagamento de multa civil, sendo
imprescindível a sua exclusão do pleito inicial. Assegura
que as quantias despendidas para a produção extrajudi-
cial de provas, em sede de inquérito civil, não estão
incluídas no ônus de sucumbência, porquanto não se
enquadram no conceito de despesas processuais a que
se refere o art. 20 do CPC. Informa que a contratação
de terceira pessoa, por meio da Dispensa de Licitação nº
309/2006, deu-se por manifesta emergência. Ainda,
assevera que, como demonstrado na perícia, não houve
prejuízo ao erário. Argumenta que a inicial merece ser
rejeitada, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº
8.429/92, pois comprovado que inexiste qualquer ato
de improbidade administrativa a amparar a pretensão do
agravado, em se tratando especificamente do agravante.
Pede que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de
suspender as fases de defesa e instrução, bem como os
atos processuais praticados na ação civil pública, e, pos-
teriormente, que seja dado provimento ao recurso, rejei-
tando-se de plano a petição inicial, por inexistir ato de
improbidade.

Recebi o agravo de instrumento, às f. 803/805, no
efeito devolutivo apenas.

O agravado, às f. 849/855, apresentou con-
traminuta alegando que as informações contidas na
peça inaugural e no inquérito civil que a instrui são sufi-
cientes indícios da prática de ato de improbidade admi-
nistrativa. Ressalta que as matérias arguidas pelo agra-
vante dizem respeito ao mérito, portanto, devem ser
apreciadas em momento adequado e submetidas ao
crivo do contraditório. Aduz que, em se tratando de ação
civil pública, não há foro por prerrogativa de função.
Requer seja o recurso desprovido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se,
às f. 858/867, opinando pelo conhecimento do recurso
e seu desprovimento. Fundamenta seu parecer afirman-
do que o Juízo de primeiro grau é competente para o
ajuizamento de ações civis públicas por ato de impro-
bidade administrativa contra prefeitos e que as demais
preliminares arguidas têm cunho eminentemente meri-
tório, devendo ser apreciadas em momento oportuno.
Acrescenta que as informações decorrentes do processo
instaurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito
demonstram indícios fortíssimos de fraude na licitação,

autorizando o recebimento da inicial e a deflagração do
processo.

Conheço do agravo de instrumento, presentes os
pressupostos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
propôs ação civil pública em face de Ângelo Oswaldo de
Araújo Santos, Júlio Ernesto de Grammond Machado de
Araújo, Germec Construções Ltda. e José Efigêncio da
Conceição Carvalho e Cia. Ltda.

O Juiz de primeiro grau recebeu a petição inicial,
rejeitando as preliminares suscitadas, ao argumento de
que se confundem com o mérito. Insatisfeito com tal
decisão, o réu Ângelo Oswaldo de Araújo Santos inter-
pôs o presente agravo de instrumento.

Alega o agravante a inaplicabilidade da lei de
improbidade administrativa aos agentes políticos.
Todavia, razão não assiste ao recorrente.

É fato que o Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento da Reclamação nº 2.138/DF, em 13 de julho de
2007, definiu que a Lei nº 8.429/92 é inaplicável para
os agentes políticos, devendo ser processados e julgados
no Tribunal de Justiça. Entretanto, tal entendimento não
deve ser tomado como uma posição consolidada do
Supremo Tribunal Federal, com força de influenciar os
demais órgãos do Judiciário.

Ainda, em recente julgamento, o Supremo Tribunal
Federal, na Petição 3.923/SP, decidiu que não há prer-
rogativa de foro para ação de improbidade administrativa.

Temos a definição de improbidade administrativa
consignada no art. 11 da Lei 8.429/92, vejamos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qual-
quer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instruções e
notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofí-
cio;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-
lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de ter-
ceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercado-
ria, bem ou serviço.

Conclui-se que a improbidade administrativa está
intimamente ligada à desonestidade, ao dolo no sentido
de lesar a coletividade em benefício próprio ou de ter-
ceiros.

Ocorre que a alegação de inexistência dos atos de
improbidade administrativa é matéria de mérito, que
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deve ser analisada quando do julgamento da ação, sob
o mais amplo contesto probatório, e não nesta sede
recursal.

Há de se verificar que inicialmente é cabível um
juízo de prelibação, o qual é utilizado para verificação
das condições da ação e pressupostos processuais.

Dessa forma, para análise do juízo de prelibação,
necessária se faz a análise das condições da ação, quais
sejam: possibilidade jurídica, legitimidade para causa e
interesse processual.

O Ministério Público tem não só o direito, mas o
dever legal de intentar ações que versem acerca dos
interesses coletivos, dentro de suas lídimas atribuições. É
o que versa a Constituição da República em seu art. 129,
III, quando prevê legitimidade do Parquet para: “pro-
mover o inquérito civil e a ação civil pública para a pro-
teção do patrimônio público e social, do meio ambiente
a de outros interesses difusos e coletivos”.

A legitimidade passiva, por sua vez, cabe àquele
que tem seu interesse subordinado ao do autor, como se
depreende da lição de Frederico Marques:

A legitimação para agir (legitimidade 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 dos interesses em conflito
têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão leva-
da a juízo através da ação. São eles, portanto, os únicos
legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do
direito de ação (Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 34).

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato
em cargo, emprego ou função na Administração Pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências,
dispõe em seu art. 17 que “a ação principal, que terá o
rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou
pela pessoa jurídica interessada”.

Nos termos do § 6º da lei em pauta,

A ação será instruída com documentos ou justificação que
contenham indícios suficientes da existência do ato de impro-
bidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de
apresentação de qualquer dessas provas, observada a legis-
lação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16
a 18 do Código de Processo Civil (Parágrafo acrescentado
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU
de 05.09.2001 - ed. extra, em vigor conforme o art. 2º da
EC nº 32/2001).

O agravante tem uma íntima ligação com o obje-
to da demanda, já que ocupa o cargo de Prefeito de
Ouro Preto, e, no exercício de suas atribuições, assinou

contratos supostamente ilícitos, e, consequentemente, há
a suspeita de que tenha tido efetiva participação nos pro-
cedimentos fraudados. Mesmo que não esteja compro-
vado por completo, o que se verá no mérito, há indícios
da fraude da licitação, autorizando o ajuizamento da
ação civil pública e a figuração do agravante no polo
passivo da demanda, o que justifica a manutenção da
decisão, para apuração após a mais ampla dilação pro-
batória.

Se o fato narrado na inicial, em tese, se enquadra
nos termos dos arts. 11 e 12, III, da Lei nº 8.429/92,
havendo elementos probatórios ou indiciários a respeito,
não cabe a extinção prematura.

Assim, cabe ao juiz, para o juízo de prelibação,
determinar a citação para os fins do art. 17, §§ 7º e 8º,
da Lei 8.429, quando então, recebida a manifestação
dos requeridos, o juiz, no prazo de trinta dias, em
decisão fundamentada, poderá rejeitar a ação, se con-
vencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via elei-
ta, ou, nos termos do § 9º, receberá a petição inicial,
determinando a citação dos réus para apresentar con-
testação.

Portanto, estando presentes as condições da ação,
bem como os requisitos necessários à constituição e
desenvolvimento válidos do processo, deve ser a inicial
conhecida para o julgamento da ação, como muito bem
decidido pelo Magistrado de primeira instância.

Com tais considerações, nego provimento ao agra-
vo de instrumento interposto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução - Empresa - Penhora sobre o fatura-
mento bruto - Nomeação de

administrador/depositário - Residência em
comarca distinta - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora
sobre o faturamento bruto da empresa. Nomeação de
administrador/depositário residente em comarca distinta.
Possibilidade.

- Ausente prova de situação financeira debilitada da
empresa, a penhora deve recair sobre o seu faturamen-
to bruto.

- É possível a nomeação de administrador/depositário
residente em comarca distinta da empresa. 
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AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00338822..0088..008833553300-11//000022 - CCoommaarrccaa ddee LLaavvrraass -
AAggrraavvaannttee:: TTrrooppiiccaall PPaallaaccee HHootteell LLttddaa..,, eemm lliiqquuiiddaaççããoo -
AAggrraavvaaddoo:: BBaannccoo SSaannttaannddeerr BBaanneessppaa SS..AA.. - RReellaattoorr::
DDEESS.. OOSSMMAANNDDOO AALLMMEEIIDDAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Osmando Almeida,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. -
Osmando Almeida - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. OSMANDO ALMEIDA - Trata-se de agravo de
instrumento interposto por Tropical Palace Hotel Ltda.
contra a r. decisão de f. 240 - TJ, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras, nos
autos da Ação de Execução que lhe move Banco
Santander Banespa S.A., ora agravado. 

A r. decisão agravada determinou que a penhora
recaísse sobre 5% do faturamento bruto da agravante,
bem como a nomeação de depositário/administrador
residente em Belo Horizonte. 

Em suas razões recursais, alega a agravante ser
medida totalmente desnecessária a nomeação de
administrador residente e domiciliado em lugar diverso
de seu estabelecimento. 

Afirma ser inconteste que a penhora sobre o seu
faturamento bruto inviabiliza o pagamento dos tributos
bem como o pagamento dos salários de seus fun-
cionários, os quais se encontram em dia, além dos cus-
tos diários operacionais que são altíssimos. 

Colaciona jurisprudência sobre o assunto. 
Pugna a agravante pela reforma do r. decisum,

bem como pela suspensão da decisão monocrática. 
Às f. 256/257-TJ, foi concedida a suspensividade

buscada. 
Às f. 263/268-TJ, foi apresentada contraminuta,

alegando o agravado, preliminarmente, o não conheci-
mento do recurso por falta de peça obrigatória. No méri-
to, bate-se pela manutenção da decisão agravada. 

Havendo preliminar, passo à sua análise. 
Preliminar: ausência de peça obrigatória. 
Alega o agravado não ser possível verificar se a

certidão da decisão agravada juntada aos autos refere-
se à mesma, sendo impossível certificar a tempestividade
recursal, tendo em vista a ausência de sua numeração
processual. 

Entendo não lhe assistir razão. 
Fazendo-se um cotejo entre a data da decisão

agravada de f. 240-TJ e a da certidão de publicação de
f. 242-TJ, verifica-se claramente referir-se a certidão ao
despacho agravado. 

De outra feita, com uma simples consulta ao site
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é possível espan-
car qualquer dúvida. 

Prende-se o agravado a formalismo exacerbado,
devendo a preliminar ser rejeitada. 

Ultrapassada a liminar, passo ao exame do mérito. 
Cinge-se a controvérsia à insatisfação da agra-

vante em face da determinação de que a penhora
recaísse sobre 5% do seu faturamento bruto, bem como
a nomeação de depositário/administrador residente em
Belo Horizonte. 

Pois bem. 
Não resta dúvida de existir a possibilidade de a

penhora recair sobre o faturamento da empresa, deven-
do tal medida ser utilizada com razoabilidade, porque o
percentual não pode recair sobre um montante que pre-
judique a utilização de um mínimo de capital de giro,
inviabilizando as suas atividades. 

Nesse sentido, colhem-se de julgados do colendo
Superior Tribunal de Justiça: 

Processual civil. Embargos de divergência. Execução.
Nomeação de bens à penhora. Impugnação pelo credor.
Penhora da renda diária da empresa. Excepcionalidade.
Requisitos e cautelas necessárias. Caso concreto.
Possibilidade. Art. 257, RISTJ. Julgamento da outra questão
suscitada no recurso especial. Possibilidade. Embargos provi-
dos.
I - A jurisprudência do Tribunal orienta-se no sentido de
restringir a penhora sobre o faturamento da empresa a
hipóteses excepcionais.
II - Todavia, se por outro modo não puder ser satisfeito o
interesse do credor ou quando os bens oferecidos à penho-
ra são insuficientes ou ineficazes à garantia do juízo, e tam-
bém com o objetivo de dar eficácia à prestação jurisdicional,
tem-se admitido essa modalidade de penhora.
III - Mostra-se, necessário, no entanto, que a penhora não
comprometa a solvabilidade da devedora. Além disso,
impõem-se a nomeação de administrador e a apresentação
de plano de pagamento, nos termos do art. 678, parágrafo
único, CPC (EREsp 311394/PR, Embargos de Divergência
no REsp nº 2001/0122459-2, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Corte Especial, j. em 29.06.2005, DJ de
09.10.2006, p. 246). 

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual
civil. Tributário. Execução fiscal. Penhora sobre o faturamen-
to da empresa. Possibilidade. Casos excepcionais.
Preenchimento de requisitos. Agravo desprovido. 1. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da possibili-
dade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa,
em casos excepcionais, desde que preenchidos os seguintes
requisitos: a) inexistência de bens passíveis de constrições
suficientes a garantir a execução, ou, caso existentes, sejam
de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts.
678 e 719, caput, do CPC), ao qual incumbirá a apresen-
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tação da forma de administração e do esquema de paga-
mento; c) fixação de percentual que não inviabilize o próprio
funcionamento da empresa (REsp 803.435/RJ, 1ª Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.12.2006). 

Nesse sentido também os julgados a seguir trans-
critos oriundos deste Tribunal: 

Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução.
Penhora sobre faturamento da empresa. Possibilidade.
Limite. 30% sobre o faturamento. Nomeação de gestor.
Exigência legal. Recurso conhecido e parcialmente provido.
- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da pos-
sibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da
empresa, em casos excepcionais, desde que preenchidos os
seguintes requisitos: a verificação de que, no caso concreto,
a medida é inevitável e de caráter excepcional; a inexistên-
cia de outros bens a serem penhorados; ou, de alguma
forma, frustrada a tentativa de haver o valor devido na exe-
cução, o esgotamento de todos os esforços na localização
de bens, direitos ou valores, livres e desembaraçados, que
possam garantir a execução, ou seja, os indicados de difícil
alienação, a observância às disposições contidas nos arts.
677 e 678 do CPC (necessidade de ser nomeado admi-
nistrador, com a devida apresentação da forma de adminis-
tração e esquema de pagamento), fixação de percentual que
não inviabilize a atividade econômica da empresa. - Recurso
conhecido e parcialmente provido (Agravo de Instrumento nº
1.0342.02.029691-5/004(1), Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli
Balbino, j. em 14.07.2009).

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora de fatu-
ramento da empresa. Excepcionalidade. Existência de outros
bens para garantia da dívida. Impossibilidade. - A penhora
sobre parte do faturamento da empresa é viável, exigindo-
se, contudo, observância de requisitos legais para preser-
vação do funcionamento normal do estabelecimento, bem
como a comprovação de que a devedora não possui outros
meios de garantir o juízo da execução (Agravo de
Instrumento nº 1.0145.98.000.419-9/001, Rel. Des.
Alvimar de Ávila, DJ de 26.01.2008). 

No caso dos autos, alega a agravante que a pe-
nhora de 5% de seu faturamento bruto irá prejudicá-la
em demasia. 

Afirma estar em dissolução parcial, em fase de
apuração de haveres de suas ex-sócias. 

Ocorre não ter juntado aos autos qualquer docu-
mentação a comprovar estar passando por situação
financeira debilitada. 

O fato de a empresa ter sido supostamente ataca-
da pelas condutas inescrupulosas de suas ex-sócias não
é motivo suficiente a impedir a penhora sobre o seu fa-
turamento bruto. 

Como bem asseverado pelo d. Juiz a quo na
decisão de f. 240-TJ, “durante a efetivação mensal da
penhora, se eventualmente ficar comprovada a inviabili-
dade econômica da empresa pela penhora incidente
sobre o faturamento bruto, a questão poderá ser ree-
xaminada”. 

De outra feita, insurge-se a agravante contra a
nomeação de administrador/depositário residente em
comarca distinta de Lavras. 

Ora, entendo tal fato não ser passível de causar
prejuízos à empresa agravante. 

As despesas advindas de eventuais envios de docu-
mentação para Belo Horizonte são mínimas. 

Conforme afirmado na decisão agravada, 

o fato de ser necessária a remessa de documentos ao
administrador não pode constituir empecilho que justifique o
indeferimento do pedido, porque se trata de medida singela
e que não demanda grande despesa, sendo praticamente
insignificante frente ao débito.

Deve ser levada em conta a necessidade de ser
imposto o encargo de administrador a funcionário com-
petente e diligente, e ainda, conforme assevera o
agravado na contraminuta de f. 267-TJ, “a assunção
deste munus por profissional não qualificado para tanto
poderia inclusive gerar danos ao próprio agravante/exe-
cutado”.

Assim, entendo não assistir razão à agravante.
Com tais considerações, rejeito preliminar e nego

provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão
que determinou a penhora sobre o faturamento bruto da
agravante, bem como a nomeação de administrador
residente em comarca distinta da empresa. 

Custas, pela agravante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEDRO BERNARDES e GENEROSO FILHO. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO.

. . .

Conflito de competência - Contrato de seguro de
vida em grupo - Art. 114 da Constituição Federal

- Competência da Justiça Comum Estadual

Ementa: Agravo de instrumento. Conflito de competên-
cia. Contrato de seguro de vida em grupo. Art. 114 da
CF/88. Competência da Justiça Comum Estadual.
Recurso conhecido e provido.

- Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
os litígios cuja pretensão processual tem origem em
inadimplemento contratual de seguro de vida em grupo.
A relação de trabalho que deu origem ao contrato de
seguro é apenas elemento circunstancial. Recurso provido.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NNºº
11..00004400..0099..009955996633-22//000011 - CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá -
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AAggrraavvaaddaass:: 11ªª)) PPllaannaallttoo AAggrrooiinndduussttrriiaall LLttddaa..;; 22ªª))
BBrraaddeessccoo VViiddaa PPrreevviiddêênncciiaa SS..AA.. - AAggrraavvaanntteess:: 11ªª)) RRoosséélliiaa
MMaarriiaa RRiiooss;; 22ºº)) EEnnggeellbbeerrttoo SSiillvvaa EEvvaannggeelliissttaa;; 33ºº)) EEddbbeerrttoo
SSiillvvaa EEvvaannggeelliissttaa - - RReellaattoorr:: DDEESS.. WWAANNDDEERRLLEEII PPAAIIVVAA

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, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2010. -
Wanderlei Paiva - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Cuida a espécie de recurso de agravo de instru-
mento com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
interposto por Rosélia Maria Rios e outros, em face da
decisão de f. 53-TJ, da lavra do MM. Juiz Ibrahim Fleury
de C. Madeira Filho, da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araxá, que, nos autos da ação de cobrança de seguro de
vida, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo
para conhecer do presente feito, determinando a remes-
sa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho
de Ituiutaba/MG, pois, em se tratando de valores pagos
em decorrência de relação de trabalho, em face da
entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, de
08.12.2004, tornou-se inquestionável que a presente
ação é de competência da Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, f. 02/10-TJ, os agra-
vantes sustentam, em suma, que a discussão do feito é a
cobrança de seguro de vida em grupo, conforme apólice
juntada com a exordial, o qual tinha como estipulante a
empresa agravada, ficando esta garantidora perante os
agravantes. Assim, concluem que a relação jurídica que
une as partes é exclusivamente contratual, de natureza
civil, pois não está se discutindo a relação de trabalho e
sim um contrato subscrito junto à seguradora agravada.

Alegam, ainda, que, em casos idênticos ao tratado
neste feito, o STJ já se manifestou pacificamente pela
competência da Justiça Estadual, ressaltando, inclusive,
a condição do empregador de mero mandatário dos
seus empregados na contratação do seguro de grupo.

Por fim, aduzem que o pedido constante na exor-
dial não tem conexão com o vínculo empregatício antes
havido entre o de cujus e a segunda agravada. Ademais,
afirmam que permitir que os autos sejam remetidos à
Justiça do Trabalho seria criar um conflito negativo de
competência, pois o magistrado daquela justiça espe-
cializada assim também decidirá, obrigando a subida
dos autos ao eg. STJ, o qual decidirá que o julgamento
do feito deve ser feito pela Justiça Estadual.

Diante das circunstâncias e da matéria agravada, e
por vislumbrar os requisitos do art. 558 do CPC, foi con-
ferido efeito suspensivo à decisão agravada, f. 60/62-TJ.

O MM. Juiz singular prestou as informações, man-
tendo a r. decisão fustigada, alegando ter os agravantes
cumprido o disposto no art. 526 do CPC, f. 69/70-TJ.

Apesar de intimada, conforme certidão de f. 85-TJ,
a 1ª agravada, Planalto Agroindustrial Ltda., não apre-
sentou resposta ao recurso.

A 2ª agravada, Bradesco Vida e Previdência S.A.,
apresentou contraminuta de f. 88/89-TJ, na qual
requereu o conhecimento e o provimento do presente
agravo de instrumento, para que seja mantida a com-
petência da Justiça Comum Estadual.

É o breve relatório. Decido.
A questão controvertida nos autos cinge-se em

saber se o julgamento de ações que envolvam contratos
de seguro de vida em grupo deve se dar perante a
Justiça Estadual ou perante a Justiça Especializada
Trabalhista.

O MM. Juiz de primeira instância declarou-se
absolutamente incompetente para julgar a ação de
cobrança de seguro de vida, por entender que os valo-
res requeridos advinham de relação de trabalho, motivo
pelo qual concluiu ser a Justiça do Trabalho competente
para julgar tal ação.

Indubitável que a Emenda Constitucional nº 45
ampliou sensivelmente a competência da Justiça do
Trabalho, contudo, data venia, tenho que tal modifi-
cação não interfere no caso em questão.

Ab initio, cumpre destacar que o contrato de
seguro de vida em grupo, do qual os agravantes são
beneficiários, trata de contrato de natureza civil, que não
envolve diretamente relação de trabalho. Nesse caso, a
relação de trabalho que deu origem ao contrato de
seguro é apenas elemento circunstancial.

Dessa forma, sendo a ação de cobrança fundada
em contrato de seguro, autônomo e distinto da relação
de trabalho, não se verifica nenhuma das hipóteses pre-
vistas no art. 114 da Constituição da República, que
determina a competência da Justiça do Trabalho.

É pacífica a jurisprudência do STJ, nesse sentido:

Conflito negativo de competência. Justiças do Trabalho e
Estadual. Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com reparação de danos morais decorrentes do
inadimplemento de seguro de vida e acidentes pessoais. Art.
114, VI, da CF. Emenda Constitucional nº 45/2004.
Competência da Justiça Estadual. Compete à Justiça
Comum Estadual processar e julgar as ações de cobrança de
indenização securitária cumulada com reparação moral
decorrente de descumprimento contratual de seguro de vida
em grupo e acidentes pessoais (STJ - CC 81285/SP -
Relator: Min. Humberto Gomes de Barros - 2ª Seção - j. em
08.08.2007).

Conflito de competência. Justiça do Trabalho e Juízo
Estadual. Seguro de vida e acidentes em grupo. Ação de
cobrança cumulada com reparação de danos morais. Art.
114, VI, da CF/88. Emenda Constitucional nº 45/2004.
Competência da Justiça Estadual.
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1. In casu, há cobrança de indenização securitária cumulada
com reparação por danos morais decorrentes do inadimple-
mento do contrato de seguro, situação na qual a relação de
trabalho constitui elemento circunstancial, sendo competente,
consequentemente, a Justiça Comum.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as
ações de cobrança de indenização securitária cumulada com
reparação moral decorrente de descumprimento contratual
de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais (STJ - CC
96895/RS - Relator: Min. Carlos Fernando Mathias - 2ª
Seção - j. em 11.02.2009).

Da mesma forma, o entendimento desta Câmara:

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Seguro em
grupo. Estipulante. Ilegitimidade passiva. Competência da
Justiça Comum. Recurso provido. Voto vencido. Em ação de
cobrança para pagamento de indenização de seguro, a
competência é da Justiça Comum, por se referir a lide ao
descumprimento de uma relação contratual, e não acerca de
uma relação de trabalho. Em se tratando de seguro em
grupo, a empresa estipulante figura como mandatária do
segurado, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 73/66,
em seu art. 21, § 2º.
V.v.: Em sede de agravo de instrumento, vedado à instância
revisora adentrar no exame de matéria ainda não decidida
pelo Juízo a quo, sob pena de violação ao duplo grau de
jurisdição e ao devido processo legal (TJMG - Agravo n°
1.036301002506-4/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira
Brant - 11ª Câmara Cível - j. em 15.02.2006).

Agravo de instrumento. Competência da Justiça Comum.
Contrato de seguro em grupo. Invalidez permanente.
Doença profissional. Inexistência de controvérsia entre
empregado e empregador. A pretensão processual tem
origem no inadimplemento contratual da companhia de
seguros que deixou de pagar ao autor o prêmio firmado em
contrato de seguro em grupo, ao qual aderiram os empre-
gados da sua ex-empregadora. Inexiste controvérsia entre
empregado e empregador relativa à relação de emprego
havida entre os mesmos, o que provocaria o deslocamento
da competência jurisdicional para conhecimento da matéria
para a Justiça do Trabalho, conforme nova redação do art.
114 da CF/1988, dada pela Emenda Constitucional nº
45/2004. Agravo provido (TJMG - Agravo n°
1018304071243-6/001 - Relator: Des. Cabral da Silva -
10º Câmara Cível - j. em 1º.07.2008).

Desse modo, quando a pretensão processual tem
origem em inadimplemento contratual por parte da
seguradora, ou seja, não tem conexão direta com a
relação de trabalho, a competência para processar e jul-
gar a demanda é da Justiça Comum Estadual.

Com tais considerações, dou provimento ao recur-
so, para revogar a decisão agravada de f. 53-TJ, deter-
minando que os autos permaneçam na Justiça Comum
Estadual, para julgamento pelo MM. Juiz da 3ª Vara
Cível da Comarca de Araxá.

Custas, ex lege.

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - De acordo
com o Relator.

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com o
Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução - Cotas sociais - Penhora - Liquidação

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora de
cotas sociais. Inteligência do art. 655, VI do CPC.
Tentativa de quitar o débito. Liquidação. Procedimento.

- A pessoa natural que integra a pessoa jurídica como
sócia possui, dentre os seus bens, as cotas sociais.

- Figurando o sócio como devedor num processo de exe-
cução e, em não estando a sociedade da qual faz parte
dissolvida, poderá o credor requerer a liquidação, com
a ressalva de que, enquanto não ocorra a adjudicação
ou arrematação das cotas, o exequente não terá legiti-
midade para solicitar a dissolução.

- Entretanto, o exequente não poderá se apropriar das
cotas e pertencer ao quadro social da empresa sem a
anuência dos sócios representantes, devendo ser asse-
gurado a estes, inclusive, o direito de remir a execução. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..0033..112288226666-88//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: BBaaddyy FFoouuaadd CCuurrii - AAggrraavvaaddooss::
MMaauurriicciioo MMaarrttiinnss ddee MMeenneezzeess ee oouuttrraa - RReellaattoorr:: DDEESS..
JJOOSSÉÉ AANNTTÔÔNNIIOO BBRRAAGGAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Osmando Almeida,
incorporando 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, 24 de agosto de 2010. - José
Antônio Braga - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA - Trata-se de agra-
vo de instrumento manejado por Bady Fouad Curi con-
tra decisão proferida pelo Juízo da 32ª Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte, nos autos da Ação de
Execução ajuizada em face de Maurício Martins de
Menezes e outra. 

A decisão combatida (f. 361-TJ) indeferiu o pedido
de liquidação das cotas sociais penhoradas. 
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Em sua minuta recursal, a parte agravante alega,
em síntese, que a complexidade da avaliação não cons-
titui razão suficiente para abertura de nova relação
processual. 

Aduz que cabe ao juiz nomear um avaliador, nos
próprios autos da execução, para providenciar balanço
especial e apurar haveres. 

Afirma que “a liquidação tem por objeto as cotas,
e não a sociedade”. 

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da
tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provi-
mento do agravo de instrumento aviado, para fins de
reforma da decisão hostilizada. 

Preparo regular, f. 13. 
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela

recursal vindicada, f. 437. 
Contraminuta apresentada, f. 441/445, tendo a

parte agravada pleiteado o desprovimento do recurso. 
É o breve relatório. 
Conhece-se do recurso, por presentes os pressu-

postos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade. 
Pretende a parte agravante a reforma da decisão

que indeferiu o pedido de liquidação das cotas sociais
penhoradas. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a penhora das
cotas sociais pertencentes à parte executada mostra-se
perfeitamente possível. 

É que a pessoa natural, que integra a pessoa jurídi-
ca como sócia, possui, dentre os seus bens, as cotas
sociais. 

Dessarte, para que a constrição seja deferida,
basta a comprovação da participação do executado no
quadro societário, já que nos termos do art. 655 do CPC
estão incluídas, no inciso VI, entre a gradação legal dos
bens penhoráveis, as ações e quotas de sociedades
empresárias, a quem a lei assegurou, em caso de venda,
a preferência de aquisição (§ 4º do art. 685-A do CPC). 

Acerca da questão, o egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais já se manifestou em diversas oportu-
nidades:

Execução. Título extrajudicial. Penhora. Viabilidade do ato
constritivo sobre bens, Quotas sociais e faturamento da
empresa. - Não resta dúvida de que existe a possibilidade de
a penhora recair sobre bens que compõem o estabeleci-
mento comercial da empresa executada, já que não foi
determinada a remoção dos bens, mas somente a penhora,
podendo ainda incidir sobre as quotas sociais e faturamento
da empresa, desde que não cause o final das atividades do
devedor, impedimento de adquirir insumos e pagar empre-
gados, devendo para tal incidir sobre percentual razoável
existente em contas, sem ainda exceder os limites da dívida
executada (Agravo de Instrumento 1.0702.08.478580-
8/001, Relator Des. Duarte de Paula, Publicação:
15.03.2010). 

Apelação cível. Decisão fundamentada. Nulidade afastada.
Penhora das quotas sociais de sociedade de responsabilida-

de limitada. Possibilidade. Excesso de execução. Alegação
não comprovada. 1 - Apurando-se que a sentença vergasta-
da possui a devida fundamentação, não há razão para
anulá-la. 2 - É possível a penhora das quotas de sociedade
de responsabilidade limitada, pois não há nenhuma regra
impedindo tal constrição. E se as quotas integram o
patrimônio do devedor, devem responder por suas dívidas. 3
- O ônus da prova acerca do excesso de execução compete
à embargante, sendo que a revelia do embargado somente
lhe será favorável se os elementos constantes dos autos pos-
sibilitarem a constatação da alegação (Ap. Cív.
1.0079.04.170884-7/001, Relator Des. Pedro Bernardes,
Publicação: 05.07.2008). 

No mesmo sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: 

Locação e Processual Civil. Execução. Penhora de quotas.
Sociedade limitada. Possibilidade. Precedentes. Pretensão de
prequestionar dispositivos constitucionais. Impossibilidade na
via especial. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de
cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não
implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja
porque o devedor deve responder pelas obrigações assumi-
das com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos
do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é
vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag
1164746/SP, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. em
29.09.2009). 

Assim, comprovada a participação societária do
executado, através da quarta alteração contratual de f.
353/356-TJ, acertado o deferimento da constrição.

De outro lado, quanto ao pedido de liquidação das
cotas sociais penhoradas, conforme bem pontuado pela
decisão singular, não há como deferi-lo nesta oportu-
nidade. 

A cota social traduz a proporção do sócio no acer-
vo societário, quando da liquidação da sociedade. 

Figurando este como devedor num processo de
execução e, em não estando a sociedade da qual faz
parte dissolvida, poderá o credor requerer a liquidação,
com a ressalva de que, enquanto não ocorra a adjudi-
cação ou arrematação das cotas, o exequente não terá
legitimidade para solicitar a dissolução. 

Isso porque o valor patrimonial da cota deve satis-
fazer o credor pessoal do sócio, não podendo interferir
nas particularidades da empresa. 

Transcreve-se trecho de recente voto proferido pelo
e. Desembargador Eduardo Marine da Cunha, ao ana-
lisar questão idêntica:

No caso dos autos, nesse momento, pretende o agravante a
liquidação das cotas sociais constritas, de forma incidental
ao processo de execução, a fim se apurar o real valor destas
na tentativa de quitar o débito exeqüendo. 
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O art. 1.026 do Código Civil de 2002 dispõe que o credor
particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do
devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber
nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar na li-
quidação. O credor pode, se a sociedade não estiver dis-
solvida, requerer a liquidação da cota do devedor, deposi-
tando-se seu valor em dinheiro, no juízo da execução, no
prazo de 90 dias. 
Marcelo Fortes Barbosa Filho, em comentário ao referido
artigo, discorre:
‘Há, no presente artigo, uma mudança de foco, avaliando-
se a responsabilidade do sócio diante de suas dívidas pes-
soais. A quota social faz parte do patrimônio do devedor,
mas está inserida num âmbito maior, integrada ao capital
social da sociedade, e, pela própria natureza do contrato
aqui tratado, uma execução forçada não pode recair, direta-
mente, sobre ela. A escolha dos sócios, numa sociedade
simples, deriva de seus predicados individuais; constrói-se
um ajuste de vontades intuitu personae. Não é concebível,
por isso, recaia uma execução sobre a própria quota social
e persista sua alienação forçada, o que atingiria o cerne do
contrato de sociedade, tendo o legislador limitado a atuação
dos credores. De início, em favor dos credores, estabelece-
ram-se, diante da quota social e sempre por meio de decisão
judicial, apenas três possibilidade de atuação: 
É viável constritar e adjudicar a parcela dos lucros atribuída
ao sócio devedor, mas, evidentemente, isso depende da
prévia apuração de um resultado positivo ao final de dado
exercício. 
Em se tratando de uma sociedade dissolvida, a parte cabível
ao sócio devedor na liquidação, pode, também, ser, a fim de
efetivar a satisfação do credor, objeto de constrição e adju-
dicação, devendo-se aguardar, para tanto, o término de tal
procedimento. 
Superadas as duas hipóteses anteriores, o credor pode soli-
citar seja realizada uma dissolução parcial, apurando-se
somente a quota do sócio devedor, que, aplicado o art.
1.031, será liquidada, procedendo-se ao depósito judicial
dos valores pecuniários apurados, num prazo de noventa
dias, contado, do tal implemento da própria liquidação da
quota’ (Código Civil comentado. Vários autores. Coord.
Ministro Cezar Peluso. Ed. Manole. 2007. p. 856). 
Nesses termos, o referido artigo deve ser interpretado, levan-
do-se em conta que a liquidação das cotas sociais penho-
radas será realizada apenas e tão-somente para se apurar a
quantia necessária ao pagamento do débito, e não visando
à quitação imediata deste.
Aroldo Wald, em comentário ao art. 1.026 do Código Civil,
leciona:
‘[...]
Deve-se considerar que a quota social representa um valor
patrimonial e também uma posição dentro da sociedade. Em
vista disso e, em especial, do caráter pessoal das sociedades
simples, é preciso reforçar que a quota como valor patrimo-
nial deve satisfazer o credor pessoal do sócio, mas não pode
interferir no bom andamento dos negócios sociais. 
[...]’
Esta foi a justificativa apresentada pelo relator do projeto,
para a introdução desta nova figura jurídica. Entende-se,
então, que este não era, realmente, o intuito do legislador.
Nas palavras do relator do projeto, a premissa para que
ocorra a liquidação é a seguinte:
‘Se esta sociedade se encontrar em funcionamento regular,
ou seja, se não estiver dissolvida, e não existirem lucros a dis-
tribuir, o credor do sócio poderá requerer, judicialmente, a
liquidação das quotas do sócio devedor, na proporção

necessária à satisfação de seu crédito, de acordo com o pro-
cedimento de liquidação previsto no art. 1.031 do Código’
(Comentários ao novo Código Civil - Livro II - Do direito de
empresa. Vol. XIV. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Ed.
Forense, 2005, p. 218-219). 
Isso porque, nesse momento, antes de adjudicar ou
arrematar as cotas em hasta pública, o agravante não tem
legitimidade para tal. Somente após é que irá adquirir, em
tese, o direito de se tornar sócio da empresa West
Participações e Empreendimentos Ltda. e, aí sim, terá legiti-
midade para solicitar a dissolução total ou parcial da
sociedade limitada. Antes disso, porém, deve-se garantir à
sociedade, ou aos sócios, o direito de remir o bem ou a exe-
cução (art. 651, CPC c/c art. 304, CCB), ou, ainda, exercer
o direito de preferência à aquisição das cotas penhoradas,
por ocasião da hasta pública (Agravo de Instrumento
1.0024.03.945622-3/002, Relator Des. Eduardo Marine da
Cunha, Publicação: 09.09.2009). 

Frisa-se que a eventual arrematação ou adjudi-
cação das cotas sociais pelo credor não implica a
inclusão do arrematante como sócio. 

Ademais, a sociedade poderá remir a execução, na
condição de interessada, bem como exercer o direito de
preferência com os demais sócios.

Indubitável a existência de um conflito de interes-
ses, ao passo que de um lado figura o direito do credor
em satisfazer seu crédito e, de outro, a pretensão dos
sócios de não modificar a formação societária. 

A solução conferida pelo ordenamento jurídico foi
justamente no sentido de facultar que a sociedade ou os
demais sócios venham a participar desse processo. 

A liquidação não se mostra tão simples como tenta
convencer o agravante, uma vez que indispensável a
realização de cálculos para apurar os eventuais lucros e
prejuízos nos determinados exercícios financeiros, bem
como os resultados finais da atividade, para fins de dis-
solução e liquidação. 

Neste sentido:

Os bens que compõem o patrimônio da sociedade, ainda
que imóveis, não se confundem com as quotas do capital
social da sociedade empresária, capital este que é intangível
e que consiste em um “fundo social” incorpóreo, segundo
doutrina empresarial. - O capital social é a soma do fundo
inicialmente amealhado e que não se confunde com o
patrimônio que compreende a soma de todos os bens da
sociedade. - Não há se falar que as quotas sociais sejam
bem imóvel em função do patrimônio que compõe o capital
social da cooperativa já que tais institutos não se confundem
(Apelação Cível 1.0441.05.002106-8/001, Relatora
Desembargadora Márcia De Paoli Balbino, Julgamento:
18.05.2007). 

I - A penhorabilidade das cotas pertencentes ao sócio de
sociedade de responsabilidade limitada, por dívida particu-
lar deste, porque não vedada em lei, é de ser reconhecida,
com sustentação, inclusive, no art. 591, CPC, segundo o
qual ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obri-
gações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as
restrições estabelecidas em lei’. 
II - Os efeitos da penhora incidente sobre as cotas sociais



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010 217

hão de ser determinados em atenção aos princípios socie-
tários. Assim, havendo restrição ao ingresso do credor como
sócio, deve ser facultado à sociedade, na qualidade de ter-
ceira interessada, remir a execução, remir o bem ou con-
ceder-se a ela e aos demais sócios a preferência na
aquisição das cotas, a tanto por tanto (CPC, arts.1.117,
1.118 e 1.119), assegurado ao credor, não ocorrendo
solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução total
ou parcial da sociedade (REsp. 147546/RS, 4ª Turma,
Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
07.08.2000). 

Com efeito, o exequente não poderá se apropriar
das cotas e pertencer ao quadro social da empresa sem
a anuência dos sócios representantes, devendo respeitar,
inclusive, as demais condições que porventura compo-
nham o contrato social.

Com tais considerações, não merecendo a decisão
vergastada qualquer reparo, nega-se provimento ao
agravo de instrumento aviado. 

Custas recursais pela parte agravante. 
Para os fins do art. 506, III, do CPC, a síntese do

presente julgamento é:
1. Negaram provimento ao agravo de instrumento

aviado. 
2. Custas recursais, pela parte agravante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GENEROSO FILHO e OSMANDO ALMEIDA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Presidência do Desembargador Silas Vieira, incorporan-
do neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. - Silas
Vieira - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. SILAS VIEIRA - Trata-se de apelação interpos-
ta contra a r. sentença de f. 67/71 - proferida nos autos
da ação de repetição de indébito proposta por Pedro de
Araújo Salgado em face do Município de Belo Horizonte
-, por via da qual o MM. Juiz da causa, julgou improce-
dente o pedido inicial.

O autor foi condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 
R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Nas razões recursais de f. 72/80, Pedro de Araújo
Salgado sustenta que, ao alterar a base de cálculo em
razão de revisão de dados cadastrais, houve majoração
do imposto, sem que fosse respeitado o princípio da
anterioridade.

Preparo (f. 81).
Contrarrazões às f. 83/86.
Dispensado o parecer da douta Procuradoria-

Geral de Justiça, em atendimento ao disposto na
Recomendação CSMP nº 1, de 3 de setembro de 2001.

É o relato.
Conheço do recurso, visto que preenchidos os

pressupostos de admissibilidade.
Segundo consta, Pedro de Araújo Salgado ajuizou

a presente ação contra o Município de Belo Horizonte
pretendendo a anulação dos novos lançamentos do IPTU
relativo ao exercício de 2008, em razão da modificação
no padrão de acabamento (P4) do imóvel descrito na ini-
cial, bem como a repetição dos valores, com juros e cor-
reção monetária.

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido.
Depreende-se dos autos, em especial dos docu-

mentos de f. 32/59, que o requerido promoveu a revisão
do padrão de acabamento atribuído ao prédio onde
situa o imóvel do requerente.

Após a realização de vistoria técnica no local, o
Município de Belo Horizonte reconheceu o equívoco
ocorrido na base de cálculo do imposto, ensejando a
alteração do padrão de acabamento de P3 para P4 
(f. 46) e, consequentemente, elevando o valor do IPTU
incidente no imóvel do apelante.

Pois bem.
Acerca dos lançamentos em geral dos tributos,

leciona Hugo de Brito Machado que os mesmos podem
ser objeto de revisão,

desde que constatado erro em sua feitura e não esteja ainda
extinto pela decadência o direito de lançar. Tanto o lança-

IPTU - Base de cálculo - Erro - Revisão de ofício -
Retroatividade - Admissibilidade

Ementa: Apelação cível. Direito tributário. IPTU. Revisão.
Erro constatado pela Administração Pública na base de
cálculo. Padrão de acabamento. Retroatividade.
Admissibilidade. Sentença mantida.

- Correta a decisão que, em razão da constatação de
erro na base de cálculo do IPTU, em razão do padrão de
acabamento do apartamento, determinou a retroativi-
dade ao exercício anterior.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..114499887766-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: PPeeddrroo ddee AArraaúújjoo
SSaallggaaddoo - AAppeellaaddaa:: FFaazzeennddaa PPúúbblliiccaa ddoo MMuunniiccííppiioo ddee
BBeelloo HHoorriizzoonnttee - RReellaattoorr:: DDEESS.. SSIILLAASS VVIIEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
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mento de ofício, como o lançamento por declaração, e
ainda o lançamento por homologação, podem ser revistos
(Curso de direito tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros,
2001, p. 147).

Em sua defesa, invoca o requerente a regra da
irretroatividade, prevista no art. 146 do CTN, afirmando
que a Fazenda Municipal não pode proceder à revisão
da base de cálculo do IPTU, fazendo incidir “no mesmo
exercício fiscal sobre o qual já havia ocorrido lançamen-
to e concretizado o fato gerador, tendo o contribuinte
quitado integralmente o imposto”.

Não se deve olvidar que, conforme previsto no art.
145 do CTN, é possível a alteração do lançamento,
desde que regularmente notificado o contribuinte, em vir-
tude de “impugnação do sujeito passivo”; “recurso de
ofício” e, ainda, na hipótese de “iniciativa de ofício
da autoridade administrativa, nos casos previstos no
art. 149”.

Nessa senda, entendo que razão não assiste ao
apelante, pois o desacerto no cálculo do IPTU decorrente
da apuração do padrão de acabamento do imóvel con-
figura erro de fato, podendo o mesmo ser corrigido, de
ofício, conforme a regra do art. 145 c/c o 149, VIII,
ambos do Código Tributário Nacional, sem que tal fato
implique violação ao princípio da irretroatividade da
exação.

A propósito, peço vênia para citar trecho de voto
proferido pelo em. Desembargador Manuel Saramago,
no julgamento da Apelação Cível nº
1.0024.01.541166-3/001, verbis:

[...] Pois bem, ao contrário do que afirma o embargado, a
referida norma do art. 146 do Código Tributário Nacional
não se aplica ao caso em comento.
Isso porque as regras da irreversibilidade e irretroatividade
presentes naquele dispositivo legal dizem respeito à alte-
ração dos critérios jurídicos, ou seja, na nova interpretação
da norma jurídica, adotada pela autoridade administrativa,
com vistas a resguardar a segurança jurídica.
In casu, trata-se de inovação no critério material, ou seja, de
correção de inexatidão dos dados fáticos, pois que constata-
da a inverdade dos mesmos, relativamente ao padrão do
imóvel tributado.
Ora, a própria autoridade administrativa, por meio de recur-
so de ofício (art. 145, inciso II, do CTN) pode, por sua
própria iniciativa, revisar e anular lançamento anterior nas
hipóteses de ocorrência de erro de fato.
Assim, o erro de fato legitima a alteração do lançamento
pela prática dos adequados atos de anulação ou lançamen-
to suplementar, caracterizando-se como controle externo da
legalidade e validade, não interferindo na definitividade de
sua existência.
Sendo assim, não me parece razoável que o cálculo do IPTU
tenha como base um padrão de imóvel que, reconhecida-
mente, se apresenta superior à realidade fática deste.
Entender de forma contrária é desrespeitar o princípio da
moralidade dos atos administrativos, bem como da legali-
dade estrita que rege a matéria tributária [...].

Esse é o caso dos autos, pois envolve a correção
dos dados do imóvel, porquanto detectada uma ine-
xatidão relativamente ao padrão de acabamento do
apartamento.

Trago à colação julgados desta col. Terceira
Câmara Cível:

Ementa: Apelação. Tributário. Ação anulatória c/c repetição
de indébito. IPTU. Lançamento complementar. Possibilidade.
Art. 145, III, c/c o art. 149, VIII, do CTN. Mudança no
padrão de acabamento não constatada na época da ocor-
rência do fato gerador. Observância do princípio da anterio-
ridade.
- A teor do disposto no art.145, III, c/c o art. 149, VIII, uma
vez constatada a ocorrência de erro de fato no momento do
lançamento do tributo, possível é que a Administração, de
ofício, faça a revisão do lançamento para fins de cobrança
do valor complementar.
- A mudança no padrão de acabamento de imóvel, não
constatada quando da ocorrência do fato gerador, caracte-
riza-se como erro de fato apto a legitimar a revisão de lança-
mento do IPTU pelo Fisco municipal, sem que isso importe
em violação ao princípio da anterioridade - art.150, III, b,
CF/88 -, uma vez que, nesse caso, não houve majoração ou
aumento do IPTU (Apelação Cível n° 1.0024.07.774673-
3/001 - Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula - j. em
05.03.2009).

Ementa: Tributário. IPTU. Município de Belo Horizonte.
Atualização do valor venal dos imóveis. Vistoria do imóvel.
Revisão de seus dados cadastrais. Adequação ao valor de
mercado. Majoração. Possibilidade. - Possível se mostra a
atualização do valor venal do imóvel, como forma de ade-
quar o valor básico tributável à realidade fática, em virtude
de avaliação física realizada na unidade imobiliária do con-
tribuinte, que conclui pela alteração de seus dados cadas-
trais, em função de suas características, como área, padrão
de construção e acabamento, localização, dentre outras
estabelecidas nas leis que regulam a cobrança do IPTU no
Município (Apelação Cível n° 1.0024.05.729594-1/002 -
Relator: Des. Elias Camilo - Pub. em 25.02.2010).

No mesmo diapasão, o colendo Superior Tribunal
de Justiça:

Tributário. Recurso especial. IPTU. Erro de fato. Lançamento
originário que não considerou edificação no imóvel. Revisão
de ofício. Possibilidade. Art. 149, VIII, CTN. Vulneração do
art. 144 do CTN reconhecida.
1. Recurso especial de autoria do Município de São Bernardo
do Campo pretendendo a reforma de acórdão oriundo do
TJSP, que assumiu o entendimento de que, ‘se o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obri-
gação (art. 144 do CTN) e se, quando do fato gerador, não
havia no imóvel qualquer tipo de construção (f. 16), não é
devida qualquer cobrança a esse título, em face de cons-
trução verificada posteriormente no imóvel. Quando do
lançamento já se haviam verificado todos os elementos
necessários à sua verificação, fato que torna indevida qual-
quer modificação posterior’.
2. O entendimento externado pela Corte de origem não re-
vela a melhor exegese a ser emprestada ao conteúdo do art.
144 do CTN, que não deve ter interpretação isolada das
demais regras do ordenamento jurídico, em especial do
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Código Tributário Nacional. A par desse dispositivo legal e
de relevante aplicação ao caso concreto, existe o art. 149 do
CTN, que disciplina os casos de revisão de ofício pelo ente
tributante.
3. O art. 149, III, do CTN contempla hipótese de revisão de
ofício se ocorre fato não conhecido ou não provado na
ocasião do lançamento originário. No caso concreto, verifi-
ca-se que houve a quitação integral do IPTU pelo con-
tribuinte e, somente depois, por meio de recadastramento e
revisão efetivados pela Municipalidade, observou-se uma
construção no terreno, que gerou a complementação da
cobrança.
[...]
5. Recurso especial conhecido e provido para que tenha
continuidade a execução fiscal (STJ - REsp 1025862/SP -
Relator: Ministro José Delgado - Primeira Turma - DJ de
20.05.2008).

Nesse contexto, reputo irretocável a r. sentença,
que julgou improcedente o pedido inicial, declarando a
validade do lançamento complementar ocorrido em
2008, visto que, como bem salientou o Magistrado sin-
gular, houve erro de fato quando da realização do lança-
mento de ofício pela Administração, erro esse relaciona-
do às características do imóvel, que refletiram na sua
classificação para fins de tributação, o que, por força do
disposto no art. 149, VIII, do CTN, autoriza a revisão do
lançamento nos termos do art. 145, III, do Código
Tributário Nacional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA e ELIAS
CAMILO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00668866..0099..223355336633-66//000022 - CCoommaarrccaa ddee TTeeóóffiilloo OOttoonnii
- AAggrraavvaannttee:: EEmmeerrssoonn OOlliivveeiirraa PPeeddrroossoo - AAggrraavvaaddoo:: JJoosséé
AAnnttoonniioo LLooppeess ee oouuttrroo - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAABBRRAALL DDAA SSIILLVVAA 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Cabral da Silva, na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. - Cabral
da Silva - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. CABRAL DA SILVA - Trata-se de agravo de
instrumento interposto por Emerson Oliveira Pedroso
contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido
liminar de desocupação da garagem. 

Em suas razões recursais asseverou o agravante:
que adquiriu o imóvel junto à Caixa Econômica Federal
através de leilão; que foi imitido na posse do imóvel,
anteriormente ocupado pelo agravado, mas que, contu-
do, o agravado se recusa a desocupar a vaga de
garagem; que o magistrado indeferiu o pedido de limi-
nar para que o agravado fosse compelido a desocupar a
vaga de garagem por entender que na matrícula do imó-
vel não havia referência de vaga de garagem e que o
agravado jungiu contrato no qual ele teria comprado a
vaga da garagem de outrem.

Aduziu que, entretanto, equivocou-se o juízo prime-
vo, pois a vaga da garagem é acessório do apartamen-
to. Assim, pleiteou o provimento do recurso. 

Intimado, apresentou o agravado contraminuta às
f. 155/157-TJ, na qual asseverou que a posse da
garagem não pertence ao agravante, motivo pelo qual a
decisão proferida em primeira instancia deveria prevalecer. 

Manifestou-se o magistrado primevo às f. 162/163,
prestando as devidas informações. 

O recurso foi devidamente conhecido e processado.
É o necessário relatório. 
Decido. 
A meu sentir e ver razão assiste ao agravante,

senão vejamos:
O agravante adquiriu um apartamento da Caixa

Econômica Federal através de leilão. O imóvel anterior-
mente pertencia ao ora agravado e, recusando-se o
mesmo a desocupá-lo, o agravante foi, através de via
judicial, imitido na posse daquele. Entretanto, o agrava-
do continua utilizando a vaga da garagem que suposta-
mente pertencia ao imóvel adquirido pelo agravante,
motivo pelo qual o recorrente requereu fosse o recorrido
compelido a desocupá-la.

Imóvel - Garagem - Matrícula - Convenção de
condomínio - Omissão - Presunção de que a

garagem pertence ao apartamento

Ementa: Agravo de instrumento. Imóvel adquirido em
leilão da Caixa Econômica Federal. Omissão quanto à
garagem. Matrícula da garagem não juntada.
Convenção de Condomínio não colacionada. Presunção
de que o apartamento contempla a garagem. 

- Não havendo nos autos qualquer documento que com-
prove que a garagem é um acessório que não acom-
panha o principal, o apartamento, deve ser o agravado
compelido a desocupá-la. 

Recurso provido. 
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Analisando os documentos jungidos aos autos,
verifiquei que a Caixa Econômica Federal transferiu fic-
tamente a posse ao agravante adquirente do imóvel,
através da ‘cláusula constitui’, permitindo que aquele se
utilizasse dos interditos possessórios, conforme se extrai
da cláusula quarta da escritura jungida às f. 43 e 43
verso: 

que assim, pago e satisfeito o preço da venda, ela vendedo-
ra, dá ao comprador plena, rasa e irrevogável quitação,
transferindo-lhe o domínio, direito e ação sobre o imóvel ora
vendido não só por força desta escritura, como em virtude
da ‘cláusula constitui’ [...]. 

Conforme nos ensina Cristiano Chaves e Nelson
Rosenvald sobre a ‘cláusula constitui’: 

Trata-se de maneira peculiar (ficção jurídica) de aquisição de
posse através de cláusula contratual, independentemente da
efetiva apreensão do bem. Ou seja, adquire-se contratual-
mente a posse (Direitos reais. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2007, p. 150-151).

Nesse sentido o STJ já se manifestou:

O comprador de imóvel com ‘clausula constitui’ passa a
exercer a posse, que pode ser defendida através da ação de
reintegração. Recurso não conhecido (REsp 173.183/TO,
Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. em
01.09.1998, DJ de 19.10.1998, p. 110).

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que,
apesar de na escritura pública do imóvel, bem como na
matrícula, não constar a vaga da garagem, não foi
jungida matrícula diversa daquela, caso efetivamente
exista, ou sequer foi jungida convenção do condomínio
em que houvesse disposição em contrário, ou seja, que
previsse que o apartamento não possuía garagem. 

Ora, não havendo nos autos qualquer documento
que comprove que a garagem é um acessório que não
acompanha o principal, o apartamento, deve ser o
agravado compelido a desocupá-la. 

Importante frisar que o contrato jungido pelo ora
agravado no qual a garagem é objeto de venda (f.
18/128 verso), trata-se, na verdade, de venda da posse
da garagem, não da propriedade, sendo que, conforme
acima explicitado, a posse do imóvel e consequente-
mente da garagem foi transferida imediatamente ao
adquirente do imóvel junto à Caixa Econômica através
da ‘cláusula constitui’. Caberia ao agravado colacionar
aos autos convenção do condomínio que porventura dis-
pusesse o contrário, ou suposta matrícula da garagem. 

Assim, verifica-se que o agravante detém a legítima
propriedade do imóvel e da garagem, conforme consta
na matrícula de f. 42/42 verso-TJ, bem como na escritu-
ra pública de compra e venda de f. 43/43 verso, pois,
não havendo disposição em contrário, a vaga de

garagem é parte integrante do imóvel adquirido. Assim,
é injusta a posse exercida pelo agravado daquela vaga,
caracterizando-se esbulho praticado por ele, devendo
ser aquele compelido a desocupar a vaga. 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso determi-
nando seja o agravado compelido a desocupar a vaga
da garagem. 

Custas pela parte sucumbente. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
e PEREIRA DA SILVA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Obrigação de fazer - Requerimento de transferên-
cia do prontuário do condutor do Detran do

Estado de São Paulo para o de Minas Gerais -
Carteira Nacional de Habilitação bloqueada no

Estado de origem - Indícios de fraude - Suspeita
de irregularidade no processo de habilitação ini-
cial - Apuração - Arts. 140 e 159 do Código de

Trânsito Brasileiro - Óbice à transferência -
Recurso não provido

Ementa: Ação de obrigação de fazer. Transferência de
permissão para dirigir entre Estados. Requerimento.
Indícios de fraude. Sentença confirmada. 

- Não prospera o pedido do autor de transferência da
permissão para dirigir do Estado de São Paulo para o de
Minas Gerais, em havendo indícios de que não residia
naquele lugar quando da habilitação, residindo atual-
mente neste Estado, existindo impedimento no pron-
tuário da parte junto ao Estado de origem, sendo certo
que pode o Detran/MG apurar tais irregularidades, já
que responsável pela transferência. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..224422556699-55//000044 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: JJoosséé RRoobbeerrttoo
SSoouuzzaa ddaass NNeevveess - AAppeellaaddoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
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, sob a
Presidência da Desembargadora Teresa Cristina da
Cunha Peixoto, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 
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Belo Horizonte, 19 de agosto de 2010. - Teresa
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
Conheço do recurso, por estarem reunidos os pressu-
postos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. 

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer
c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por José
Roberto Souza das Neves em face do Estado de Minas
Gerais, alegando o autor ser portador da Carteira
Nacional de Habilitação/Permissão nº 03982264145,
emitida pelo Detran/SP, e que requereu administrativa-
mente a importação do prontuário de sua CNH para o
Estado de Minas Gerais, tendo o Detran/MG, ao con-
trário do estabelecido nas instruções contidas em seu
site, negado o pedido, ao argumento de “estar faltando
o comprovante de endereço da localidade onde o autor
obteve sua primeira habilitação”, f. 04, o que motivou o
ajuizamento da presente demanda. 

O MM. Juiz de primeiro grau, às f. 67/71, rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva, e julgou improce-
dente o pedido inicial, ao fundamento de que

impõe-se à Administração Pública, neste caso ao
Detran/MG, maior rigor com os pedidos de transferências de
habilitação de outros estados, os quais estão em flagrante
desobediência ao previsto no art. 140 do CTB, f. 71. 

Inconformado, apelou o autor (f. 72/82), aduzin-
do, em síntese, que “o apelante pretende tão somente a
importação de seu prontuário para Minas Gerais, não
envolvendo nenhum pedido de nulidade de ato adminis-
trativo ou de convalidação de habilitação”, f. 74.
Afirmou que “a cassação de CNH só pode ocorrer pelo
órgão de trânsito competente, com observância rigorosa
das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados, bem como dos critérios e princípios esta-
belecidos pela legislação”, f. 75 e ainda que “depois de
todos estes trâmites, se provado algum ilícito, o Detran
que apurou os fatos deverá, ainda, notificar o cidadão
para devolver a sua CNH ao órgão de trânsito que deter
o domínio do prontuário de CNH”, sendo que, “enquan-
to isto não ocorrer, o seu titular tem o direito de exercer
plenamente, sem interrupção, todos os atos inerentes às
prerrogativas atribuídas ao documento”, f. 77, requeren-
do o provimento do recurso. 

Contrarrazões às f. 84/88. 
Revelam os autos que José Roberto Souza das

Neves ajuizou ação de obrigação de fazer contra o
Estado de Minas Gerais, pretendendo que fosse determi-
nada a transferência imediata de sua carteira nacional
de habilitação do Estado de São Paulo para o Estado de
Minas Gerais, tendo o magistrado de primeiro grau jul-
gado improcedente o pedido inicial, o que motivou a
presente irresignação. 

A respeito do tema debatido nos autos, destaca-se
que, consoante destacou o autor, de acordo com o site
do Detran/MG, Departamento de Trânsito de Minas
Gerais, para a transferência da carteira nacional de
habilitação (CNB) e de permissão para dirigir de outros
Estados, exige-se “Solicitar no órgão de trânsito de sua
cidade o registro ou importação do seu prontuário para
o Estado de Minas Gerais” (f. 04). 

Insta destacar, além do mais, que o Detran/MG
exige a apresentação de documentação, qual seja docu-
mento de identidade, CNH, CPF, foto e comprovante de
residência de até 90 dias (originais e xerox), sendo que,
efetuado o pagamento de uma taxa, no valor de
R$34,71 (trinta e quatro reais e setenta e um centavos),
o prazo para a prestação do serviço na Capital é de
cinco dias úteis. 

In casu, porém, verifica-se, consoante o Ofício nº
2409/2008, originário do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo, que a carteira nacional
de habilitação do autor se encontra bloqueada pelo
Detran/SP, f. 31/32. 

Com efeito, o prontuário do autor foi bloqueado
por suspeita de irregularidade em seu processo de habi-
litação inicial, estando em fase de sindicância. 

Sendo assim, ainda que tenha havido permissão do
autor para dirigir no Estado de São Paulo, essa con-
cessão não retira do Detran/MG a competência para
verificar a regularidade do ato, já que a transferência é
de sua responsabilidade, devendo, por isso, proceder
com cautela, tendo havido, no caso dos autos, a negati-
va de transferência pelo próprio Estado emissor do docu-
mento. 

Nesse sentido, deixou o autor de juntar documen-
tos que comprovassem que, quando da concessão da
permissão, residia em São Paulo, residindo atualmente
no Estado de Minas Gerais (f. 16). 

Desse modo, deixando o autor de evidenciar que,
quando da obtenção da permissão, residia em São
Paulo, residindo atualmente em Minas Gerais, ônus que
lhe incumbia, não se podendo assegurar, assim, que,
quando do processo de habilitação, foi cumprido o dis-
posto pelo art. 140 do CTB (Lei n° 9.503/97), segundo
o qual 

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será
apurada por meio de exames que deverão ser realizados
junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do
Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou
na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o
condutor preencher os seguintes requisitos [...],

existindo impedimento em seu prontuário, o desprovi-
mento do recurso é medida de rigor. 

Importante asseverar, por oportuno, que é de
conhecimento geral a existência de fraudes na emissão
das carteiras de habilitação, pelo que, estando o
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Detran/MG apurando indícios de fraude, a fim de pro-
ceder à transferência da permissão para dirigir, inviável
que se determine a transferência pretendida, sobretudo
porque negada pelo Estado de origem, na forma como
entendeu o Julgador, não prestando as assertivas do
apelante para a reforma do decisum. 

Nesse diapasão, é de destacar que não se pode
impedir o exercício do poder de polícia pelo Estado,
quanto ao ato da transferência, elucidando o autor José
dos Santos Carvalho Filho, ao conceituar o poder de
polícia: 

Clássico é o conceito firmado por Marcelo Caetano: É o
modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em
intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de
fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se
produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a
lei procura prevenir. 
De nossa parte, entendemos se possa conceituar o poder de
polícia como a prerrogativa de direito público que, calcada
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e
o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse
da coletividade (in Manual de direito administrativo, Lumen
Juris, 2005, p. 62). 

Dessarte, cabe ao Estado de Minas Gerais, tendo
em vista a sua competência para a transferência de
prontuários de habilitação, atuar no sentido de evitar que
interesses individuais acabem por prevalecer sobre o
interesse público, levando em conta a segurança no trân-
sito que a cada dia fere mais pessoas, sendo nesse sen-
tido a jurisprudência dessa Corte de Justiça: 

Mandado de segurança. Transferência de CNH.
Indeferimento pela autoridade mineira. Forte indício de
fraude. Possibilidade. - Se há forte indício de que tenha havi-
do fraude na obtenção de CNH no Espírito Santo, o
Detran/MG pode indeferir a transferência do prontuário. O
mandado de segurança não permite a dilação probatória,
na qual o condutor poderia tentar desconstituir a presunção
de fraude evidenciada pela autoridade de trânsito (Processo
nº 1.0024.04.461053-3/001 (1), Rel. Des. Wander
Marotta, p. em 17.01.2006). 

Reexame necessário. Não conhecimento. Administrativo.
CNH. Transferência de prontuário. Indeferimemto. Suspeita
de fraude na emissão. Mantida a sentença de procedência
do pedido. - I - A sentença condenatória ilíquida contra a
Fazenda Pública não se sujeita a remessa obrigatória, se o
valor da causa atualizado não ultrapassar 60 salários-míni-
mos. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida e não
conhecido reexame necessário. - II - Se presente indício de
fraude na obtenção de permissão para obtenção de CNH
noutro Estado, cabe ao Detran/MG poder de indeferimento
da transferência do prontuário, no que exercita, à luz do art.
140 do Código Nacional de Trânsito, competência estrita,
cabendo ao interessado na obtenção da licença o ônus da
indicação de defeito concreto no agir público do Estado, a
inibir o seu regular exercício (Processo nº
1.0024.07.441784-1/001(1), Rel. Des. Fernando Botelho, j.
em 18.12.2008). 

Direito administrativo - Carteira Nacional de Habilitação -
Transferência entre unidades da Federação - Suspeitas de
irregularidades - Investigação - Bloqueio do prontuário pelo
Detran/SP - Exigência de prova de domícilio no Estado emis-
sor da CNH - Razoabilidade - Supremacia do interesse públi-
co. [...] - O esclarecimento, de ordem eminentemente fática,
não veio ao feito administrativo e não consta, também, da
medida presente, pelo que não se antevê justa causa para a
transferência, visto que a reiteração de fraudes, neste parti-
cular, noutros Estados - fato inclusive notório, amplamente
noticiado pela imprensa nacional - recomenda, aconselha,
ou, digo, determina a presença, no iter procedimental de
Minas Gerais, de mínima diligência, além de cautela, na
aferição dos documentos ‘do trânsito’ expedidos por outras
unidades federativas. 
Filio-me, pois, à linha que não imputa à transferência de
prontuário, de um Estado ao outro, direito absoluto ou
automático, ex vi do art. 140 do CTB, visto que esta especial
modalidade de habilitação deve satisfazer dilação razoável,
que vise, no âmbito do Estado de destino, conferir a ratio da
consolidação, em unidade da Federação onde não detecta-
do domicílio ou residência respectiva, do acervo documental
(Apelação Cível nº 1.0024.07.442993-7/001, TJMG,
Relator Des. Fernando Botelho, j. em 29.01.2009). 

Além disso, a pretendida transferência não pode
ser concedida, na medida em que o Detran/SP lançou
impedimento no prontuário do autor, sendo negada a
transferência, conforme documentos do sistema de con-
sulta de f. 53/54. Assim, não pode o Detran/MG pro-
mover a transferência, tendo em vista que não é de sua
competência o ato que gerou a negativa de transferên-
cia pelo sistema. In casu, o impedimento no prontuário
de origem foi lançado pelo Detran/SP, que não é parte
nos presentes autos. Nesse sentido: 

Agregado ao aludido entendimento, há que se ressaltar que,
ao contrário do afirmado na inicial - onde o autor assegurou
a inexistência de impedimentos em seu prontuário (f. 04) -, o
Estado de Minas comprovou que a CNH foi apreendida pelo
Detran/SP (f. 48/50), restando claro que a transferência não
é possível, pois. 
Vale registrar que o impedimento em questão não foi lança-
do pelo Detran/MG, que, portanto, não pode sobrepor-se a
outro órgão de mesma competência - Detran/SP - e descon-
siderá-lo. 
Assim, se houve algum descumprimento de resolução do
Contran, o foi pelo órgão de São Paulo, que lançou o
impedimento, e não pelo de Minas Gerais, que apenas está
a observar o que ali se registrou (Apelação Cível nº
1.0024.08.042723-0/001, TJMG, Relator Des. Alberto Vilas
Boas, j. em 17.02.2009) (Processo nº 1.0024.08.941505-
3/001(1), Rel. Des. Audebert Delage, j. em 21.05.2009). 

Mediante tais considerações, nego provimento ao
recurso. 

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-
bilidade por estar litigando sob o pálio da assistência
judiciária gratuita. 

DES. VIEIRA DE BRITO - Conheço do recurso, visto
que presentes seus pressupostos. 
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Compulsando detidamente os autos, alinho-me ao
posicionamento externado pela eminente Des.ª Relatora. 

No caso em testilha, o apelante obteve habilitação
para conduzir veículo automotor junto ao Detran do
Estado de São Paulo e, agora, requer a transferência de
seu prontuário para o Detran do Estado de Minas
Gerais. 

De fato, dispõem os arts. 140 e 159 da Lei Federal
n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que: 

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e
elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do can-
didato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão,
devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: 
I - ser penalmente imputável; 
II - saber ler e escrever; 
III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 
Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação
serão cadastradas no Renach.
[...] 
Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em
modelo único e de acordo com as especificações do
Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste
Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor,
terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em
todo o território nacional. 

Conjugando-se os referidos artigos, conclui-se
que, uma vez habilitado o condutor por órgão de trânsi-
to de outro Estado-Membro, não pode o Detran/MG
negar a transferência pretendida, se o autor preencher os
trâmites de importação do prontuário, sob pena de se
negar a fé pública proveniente dos documentos emitidos
pela Administração. 

Não obstante, caso haja algum impedimento
lançado pelo Detran de origem, entendo que pode haver
a recusa da transferência até ulterior desbloqueio da
CNH - fato que ocorreu na hipótese vertente. 

Com efeito, do Ofício nº 2.409/2008 (f. 31), expe-
dido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de
São Paulo, consta que a CNH do apelante se encontra
bloqueada. 

No mesmo ofício, extrai-se ainda que, para obter o
desbloqueio, mister se faz que o interessado compareça
à unidade do Detran/SP portando “RG, CPF, compro-
vante de endereço atual e do declarado por ocasião da
emissão da Carteira Nacional de Habilitação”. 

Dessarte, assim que for apurado o motivo do blo-
queio da CNH do apelante e, consequentemente, pro-
ceder-se ao seu desbloqueio, a transferência requerida
poderá ser efetivada. 

Dessa forma, constituindo o impedimento do referi-
do documento óbice para sua transferência, concluo que
tal direito não assiste ao apelante, até o momento. 

Mediante tais considerações, também nego provi-
mento ao recurso, nos termos do voto da eminente Des.ª
Relatora. 

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução - Firma individual - Unidade patrimo-
nial - Pessoa física - Penhora on-line -

Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Firma indi-
vidual. Unidade patrimonial. Penhora on-line da pessoa
física. Possibilidade.

- A figura do empresário individual trata de mera ficção
jurídica criada apenas para possibilitar que a pessoa físi-
ca possa exercer a atividade empresarial de forma orga-
nizada.

- Não há autonomia patrimonial entre o empresário indi-
vidual e a pessoa física que assume tal condição, de
modo que as dívidas patrimoniais recaem tanto sobre os
bens destinados ao exercício da atividade empresarial
como sobre os bens pessoais do empresário individual.

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00770022..0055..225566223399-55//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa -
AAggrraavvaannttee:: RReeaall MMoottoo PPeeççaass LLttddaa.. - AAggrraavvaaddaa:: MMiirriiaann
TTeeiixxeeiirraa SSiillvvaa MMeessssiiaass - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLBBEERRTTOO 
HHEENNRRIIQQUUEE

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Cláudia Maia, incorpo-
rando 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, 19 de agosto de 2010. - Alberto
Henrique - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALBERTO HENRIQUE - Cuida-se de agravo
de instrumento interposto por Real Moto Peças Ltda. con-
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível
da Comarca de Uberlândia, nos autos da ação de exe-
cução proposta em face de Mirian Teixeira Silva Messias,
empresa individual.

Na aludida decisão, o Juiz primevo indeferiu o
pedido de bloqueio de bens da pessoa física.

Inconformado com tal decisão, o exequente inter-
pôs o presente recurso.
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Em suas razões, informa que observou que a pe-
nhora on-line fora realizada apenas com a busca do
CNPJ da executada.

Alega que a pesquisa deveria ter sido realizada
também com o CPF da pessoa física, porquanto inexiste
formação de personalidade jurídica, tratando-se apenas
de pessoa física apta para a prática de atos da vida mer-
cantil.

Diz que o art. 44 do Código Civil é expresso ao
enumerar as pessoas jurídicas, sendo certo que dentre
elas não se inclui o empresário individual.

Alega que é cristalina a confusão patrimonial exis-
tente entre a pessoa física e o empresário individual,
sendo certo que o registro do CNPJ é apenas uma ficção
motivada pelo direito tributário.

Defende que as obrigações contraídas devem ser
saldadas pelos dois: empresário individual e pessoa físi-
ca, de modo que a responsabilidade é ilimitada, ine-
xistindo, desse modo, o princípio da autonomia patrimo-
nial.

Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao

final, o provimento do recurso, para que a decisão seja
reformada.

Efeito suspensivo indeferido à f. 176.
Não houve o juízo de retratação, consoante infor-

mações prestadas à f. 181.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso.
A irresignação recursal merece prosperar.
Com efeito, a figura do empresário individual trata

de mera ficção jurídica criada apenas para possibilitar
que a pessoa física possa exercer a atividade empresarial
de forma organizada.

Por isso, não há autonomia patrimonial entre o
empresário individual e a pessoa física que assume tal
condição, de modo que as dívidas patrimoniais recaem
tanto sobre os bens destinados ao exercício da atividade
empresarial, como sobre os bens pessoais do empresário
individual.

A propósito, já se manifestou a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Tributário. Execução fiscal.
Expedição de ofício à Receita Federal. Pessoa natural titular
da firma individual executada. Confusão do patrimônio.
Possibilidade. - Em face da confusão patrimonial óbvia que
a superposição das personalidades jurídicas provoca, relati-
vamente à firma individual e à pessoa natural que a repre-
senta, não se pode afastar, na busca de bens passíveis de
constrição, o exame integral do patrimônio (AI nº
1.0702.05.220010-3/001 - Relator: Des. Fernando Botelho
- DJ de 20.05.2009).

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora on-line.
Firma individual. Pessoa física. Legitimidade passiva. Mesmo

patrimônio. - A firma individual é mera ficção jurídica, e
nada mais é do que a própria pessoa física do empresário
que a constitui, visto que o patrimônio de ambas se con-
funde, tendo tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física
legitimidade para responder e exigir o cumprimento das obri-
gações civis e comerciais que assumem (AI nº
1.0056.03.052208-2/001 - Relator: Des. Geraldo Augusto
- DJ de 22.09.09).

Ementa: Agravo. Execução fiscal. Distinção entre firma indi-
vidual e pessoa física. Impossibilidade. Agravo desprovido. -
Inviável distinguir a pessoa natural (física) do empresário de
sua empresa, firma individual, uma vez que compartilham os
mesmos bens, sendo necessária a formação da empresa
apenas para fins de comercialização. Para efeitos de respon-
sabilidade, a firma individual se confunde com o seu titular,
pessoa física. Recurso desprovido (AI nº 1.0693.02.012380-
0/001 - Relator: Des. Eduardo Andrade - DJ de 26.01.07).

Em decorrência disso, perfeitamente possível o
deferimento do pedido de penhora on-line de ativos
eventualmente existentes nas contas da pessoa física,
devendo a pesquisa ser realizada utilizando-se o CPF da
executada.

Com tais fundamentos, dou provimento ao recurso,
para determinar a utilização do sistema Bacen-Jud tam-
bém contra a pessoa física da empresária individual exe-
cutada, até o limite do valor da execução.

Custas, pela agravante.

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Agravo de instrumento - Antecipação de tutela -
Policial militar - Demissão - Doença incapaci-

tante - Portador do vírus HIV - Direito à reforma
que precede o ato demissional - Precedentes do
STJ - Arts. 140, inciso I, e 96, inciso III, da Lei

nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais) - Suspensão do ato - Reintegração

no cargo - Recurso não provido

Ementa: Agravo de instrumento. Tutela antecipada con-
tra a Fazenda Pública. Policial militar. Demissão. Doença
incapacitante (HIV). Direito à reforma. Precedentes do
STJ. Manutenção no cargo. 

- Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, considera-se o portador do vírus HIV definitiva-
mente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus à
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reforma prevista em lei, que, no Estado de Minas Gerais,
está prevista no art. 140, I, c/c art. 96, III, § 4º, da Lei
5.301/69. 

- Ocorrida a demissão de bombeiro militar, após com-
provação de diagnóstico de HIV, deve o ato ser suspen-
so e o policial ser reintegrado no cargo, uma vez que o
direito à reforma precede o ato demissional. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00222233..0099..229999331155-11//000011 - CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss -
AAggrraavvaannttee:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAggrraavvaaddoo:: MM..NN.. -
RReellaattoorr:: DDEESS.. FFEERRNNAANNDDOO BBOOTTEELLHHOO 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Teresa Cristina da
Cunha Peixoto, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. -
Fernando Botelho - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FERNANDO BOTELHO - Relatório. 
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de

efeito suspensivo, interposto por M.N. contra decisão
interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de
Divinópolis/MG, que, nos autos da ação ordinária
ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, deferiu a
tutela antecipada

[...] para suspender a demissão de M.N. e determinar sua
manutenção no cargo de bombeiro militar de Minas Gerais
nas mesmas condições anteriores à demissão (status quo
ante) [...] (f. 79-TJ). 

Primeiramente, alega o agravante a impossibili-
dade de concessão de tutela antecipada para realização
de pagamentos e vantagens pecuniárias, conforme art.
1º da Lei 9.494/97. 

Afirma o não preenchimento, pelo agravado, dos
requisitos da tutela antecipada, pois inexistem nos autos
provas que atestem “[...] que o agravado teria, real-
mente, contraído o vírus HIV durante a execução de seu
labor no CBMMG [...]” (f. 08-TJ). Aduz que o ato demis-
sional não guarda relação com a doença que acomete
o agravado, visto que acusado de transgressão discipli-
nar consistente no furto de um aparelho celular durante
confraternização realizada em república de militares, no
dia 20.09.2007. Ressalta que o procedimento adminis-

trativo que culminou na exclusão do agravado observou
a ampla defesa e o contraditório, sendo vedada a inter-
venção do Judiciário no mérito administrativo da
decisão. 

Sustenta que o diagnóstico soropositivo do agrava-
do não tem o condão de incapacitá-lo para atividades
no Corpo de Bombeiros, pois existem “[...] atribuições
diversificadas, dentre as quais estão os serviços adminis-
trativos internos [...]” (f. 14-TJ). Além disso, alega ausên-
cia de previsão legal no Estatuto dos Militares para refor-
ma de militar portador do vírus HIV. 

Por fim, discorre sobre a irreversibilidade da medi-
da antecipatória. 

No decisum de f. 99/109-TJ, indeferi o efeito sus-
pensivo. 

Informações prestadas pelo Juízo singular à f. 117-
TJ, noticiando a mantença do decisum agravado e o
cumprimento do disposto no art. 526 do CPC. 

Contraminuta apresentada às f.121/124-TJ pelo
desprovimento do agravo. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-
nheço do agravo. 

Pretende o agravante a reforma da decisão inter-
locutória que, concedendo tutela antecipada, suspendeu
a demissão do agravado do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais e determinou sua manutenção no cargo
de bombeiro nas mesmas condições anteriores ao ato
demissional. 

Não tendo havido qualquer alteração, de fato ou
de direito, no recurso, após a análise que fizemos da
questão por ocasião da prolação da decisão monocráti-
ca de f. 99/109-TJ, ratificamos, aqui, seus fundamentos.
São eles: 

De fato, o art. 1º da Lei nº 9.494/97, apesar de autorizar a
aplicação da tutela antecipada no âmbito da Fazenda
Pública, o faz nos seguintes termos: 
‘Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e
seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho
de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de
junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de
30 de junho de 1992’.

O mencionado § 4º do art. 1º da Lei 5.021/66
estatuía que: 

Art. 1º O pagamento de vencimentos e vantagens pecu-
niárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público federal, da administração
direta ou autárquica, e a servidor público estadual e muni-
cipal, somente será efetuado relativamente às prestações que
se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 
[...] 
§ 4º Não se concederá medida liminar para efeito de paga-
mento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 

Com o advento da Lei Federal nº 12.016/09, a
legislação supracitada restou revogada ex vi do art.29.
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(“Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de
dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de 1962,
4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, de 9 de junho
de 1966; o art. 3º da Lei nº 6.014, de 27 de dezembro
de 1973, o art. 1º da Lei nº 6.071, de 3 de julho de
1974, o art. 12 da Lei nº 6.978, de 19 de janeiro de
1982, e o art. 2º da Lei nº 9.259, de 9 de janeiro de
1996”.)

Contudo, o § 2º do art. 7º da nova Lei do
Mandado de Segurança preconiza que, verbis: 

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por obje-
to a compensação de créditos tributários, a entrega de mer-
cadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza. 

Vedada, pois, a concessão de liminar que tenha
por objeto a concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 

Todavia, entendo que a hipótese de restabeleci-
mento de situação estatutário-funcional anterior, como
no caso presente, em que pleiteia o agravado a anteci-
pação da tutela recursal para garantir-lhe retorno ao
cargo do qual foi demitido, não esbarra, a priori, na
vedação legal. 

Isso porque o pretendido restabelecimento da situ-
ação funcional do servidor ao status quo ante do ato
demissional não caracteriza, por si, extensão ou con-
cessão de vencimentos e/ou vantagens pecuniárias
nunca percebidas, conforme corrobora a jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça: 

Administrativo. Processual civil. Ofensa ao art. 535, inciso II,
do Código de Processo Civil. Omissão inexistente. Fazenda
Pública. Art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. Inaplicabilidade.
Natureza alimentar do débito. Restabelecimento de situação
anterior. Tutela antecipada. Requisitos. Art. 273 do Código
de Processo Civil. Análise. Vedação. Súmula 07 do Superior
Tribunal de Justiça. - 1. A arguição de que o Tribunal a quo
não se manifestou a respeito das questões suscitadas nos
embargos de declaração, não sendo esclarecidas as
questões, objeto da irresignação recursal, que não foram
debatidas atrai o óbice da Súmula nº 284 do Pretório
Excelso. - 2. O entendimento desta Corte quanto à impossi-
bilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
- conforme vedação contida no art. 1º da Lei nº 9.494/97 -
não se aplica às hipóteses em que se busca o restabeleci-
mento de remuneração que já vinha sendo paga há muitos
anos. - 3. O exame da presença, ou não, dos pressupostos
para concessão da tutela antecipada demandaria a incursão
no campo fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça. - 4. Agravo
regimental desprovido (AgRg no Ag 807902/RS, Relatora
Min.ª Laurita Vaz, j. em 03.04.07). 

Processual civil. Administrativo. Agravo regimental no agravo
regimental no agravo de instrumento. Restauração de grati-
ficação. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.
Exceção ao art. 1º da Lei 9.494/97. Possibilidade.

Precedentes. Inovação de tese. Impossibilidade. Agravo regi-
mental improvido. - 1. É firme, no Superior Tribunal de
Justiça, o entendimento segundo o qual a vedação à con-
cessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos
moldes do disposto no art. 1º da Lei 9.494/97, não se apli-
ca à hipótese de restabelecimento de parcela remuneratória
ilegalmente suprimida. - 2. É inviável a arguição de matéria
nova em sede de agravo regimental. - 3. Agravo regimental
improvido (AgRg no AgRg no Ag 734821/PE, Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 29.06.06). 

Servidor público civil. Tutela antecipada contra a Fazenda
Pública. Concessão. Possibilidade. restabelecimento de situ-
ação anterior. Precedentes. Agravo regimental improvido
(AgRg no Ag 627672/MG, Min. Nilson Naves, j. em
20.10.05). 

E, ainda, desta Corte: 

Tutela antecipada. Fazenda Pública. Admissibilidade. Lei nº
14.683/03. Violação ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Ausência de provas inequívocas. Indeferimento
da medida. -Excetuados os casos expressamente previstos no
art. 1º da Lei nº 9.494/97, não existe óbice legal ao deferi-
mento de tutela antecipada em face da Fazenda Pública.
Havendo dúvidas de que a Lei nº 14.683/03, ao promover
modificações na forma de cálculo do apostilamento, tenha
ofendido o princípio da irredutibilidade de vencimentos,
temerosa se mostra a antecipação da tutela (Apelação Cível
1.0024.04.521561-3/001(1), Des. Duarte Paula, j. em
05.05.05). 

Processual civil - Ação de procedimento ordinário - Tutela
antecipada contra o Estado - Restabelecimento de situação
anterior - Cabimento - Anulação de ato apostilatório -
Servidor efetivo - Exercício do cargo comissionado em Poder
diverso - Possibilidade - Verossimilhança das alegações -
Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
- 1. A superveniente prolação da sentença de mérito, confir-
mando a tutela antecipada deferida na origem, não prejudi-
ca o agravo tirado contra aquela decisão interlocutória,
sobretudo se considerado que o eventual provimento deste
fará cessar os efeitos da medida antecipatória até a
manutenção ou não da sentença pela instância revisora. - 2.
Admite-se o deferimento de tutela antecipada contra o
Estado com o propósito de restabelecer situação jurídica a
que estava anteriormente submetido o servidor, não se apli-
cando, neste caso, a restrição prevista do art. 1º da Lei nº
9.494, de 10 de setembro de 1997. - 3. Uma vez configu-
rados a verossimilhança das alegações do autor, em face da
possibilidade de o servidor efetivo, à míngua de vedação
legal, apostilar-se em cargo comissionado exercido perante
outro Poder, e o fundado receio de dano irreparável que a
subsistência da nulidade do ato aposentatório pode causar,
cabe confirmar a tutela antecipada concedida na origem. -
4. Preliminar rejeitada e recurso não provido (Apelação Cível
1.0024.03.130024-7/001(1), Des. Edgard Penna Amorim,
j. em 05.08.04). 

Cabível, portanto, em abstrato, a tutela antecipada
buscada. Todavia, cumpre verificar se presentes in casu
os requisitos a autorizar a concessão liminar da mesma. 

O instituto da antecipação da tutela jurisdicional
pressupõe pretensão guarnecida por prova suficiente a
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demonstrar a verossimilhança da alegação, além do fun-
dado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
ex vi do disposto no art.273 do CPC. 

Tais requisitos são cumulativos, estando a con-
cessão da tutela antecipatória vinculada à sua compro-
vação. 

Calmon de Passos, no que tange ao requisito da
prova inequívoca: 

[...] Havendo prova inequívoca, autorizadora da anteci-
pação, há possibilidade de exame do mérito. As provas por
acaso ainda passíveis de produção, se vierem a realizar-se,
revestir-se-ão, necessariamente, em face daquela inequivoci-
dade, do caráter de irrelevantes ou impertinentes. Se ainda
há provas a produzir e são elas relevantes e pertinentes, ine-
xiste a prova inequívoca autorizadora da antecipação. (CAL-
MON DE PASSOS, J.J. Inovações no CPC. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1995, p. 12.) 

A pretensão inicial é a obtenção de reforma do
agravado por incapacidade física, ao argumento de que
é portador do vírus HIV, o que o incapacita para o exer-
cício das funções de bombeiro.

Em sede de tutela antecipada, pede-se a suspen-
são dos efeitos da decisão administrativa que demitiu o
autor do cargo, após instauração do procedimento
administrativo correspondente, e a consequente reinte-
gração do mesmo nas fileiras do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar de Minas Gerais. 

O art.140, inciso I, do Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar de Minas Gerais (Lei 5.301/69) preconiza
que haverá reforma da praça quando verificada inca-
pacidade física definitiva, verbis: 

Art. 140. A reforma da praça se verificará: 
I - por incapacidade física definitiva; 
II - por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos de
afastamento do serviço ou de licença continuada para trata-
mento de saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quan-
do a incapacidade for decorrente do serviço em que esse
prazo será de 3 (três) anos; 
III - quando se enquadrar nos casos de reforma compulsória,
por incapacidade moral ou profissional, previstos no
Regulamento Disciplinar da Corporação; 
IV - quando, no QPR, requerer reforma; (revogado pela Lei
Complementar 95, de 17.01.2007)
V - quando atingir a idade-limite de permanência na reser-
va. 

Ainda sobre o direito à reforma, o mencionado
regramento estabelece, em seu art.96, que: 

Art. 96. O militar da ativa, atingido pelos artigos 139 e 140
deste Estatuto, terá direito à reforma nas seguintes
condições: 
I - se contar mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
perceberá o soldo e as vantagens incorporáveis do posto ou
graduação; 
II - se o tempo de serviço for igual ou menor de 25 (vinte e
cinco) anos, porém maior de 5 (cinco) anos, a reforma será

concedida com o soldo e as vantagens incorporáveis pro-
porcionais ao tempo de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e
cinco avos) por ano de serviço, sobre o mesmo soldo e van-
tagens; 
III - Se a incapacidade for motivada por acidente no serviço
ou por moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena,
pênfigo foliáceo, cardiopatia descompensada ou doença
que o invalide inteiramente, mediante parecer da Junta
Militar de Saúde, será reformado com o soldo e vantagens
integrais do posto ou graduação, qualquer que seja o tempo
de serviço. (Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº
6980, de 22.04.1977.) 
§ 1º A reforma será proporcional, à razão de 1/25 (um vinte
e cinco avos) do soldo e vantagens, por ano de serviço,
quando determinada por incapacidade moral ou profissio-
nal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 e letra d do
item I do artigo 139 deste Estatuto, no caso de oficial, e nos
termos do item III do artigo 140 deste Estatuto, no caso de
praça, não se aplicando, na hipótese prevista neste pará-
grafo, o disposto no item I do presente artigo. 
§ 2º A praça que atingir a idade-limite de permanência na
ativa, ao ser transferida para a reserva remunerada, perce-
berá: 
a) o soldo do posto e vantagens incorporáveis que perceber
na ocasião, se contar mais de 20 (vinte) anos de serviço; 
b) o soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo
de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano
de serviço, se contar 20 (vinte) anos, ou menos, de serviço. 
§ 3º Enquadra-se nos incisos I e II o indivíduo julgado inca-
paz para funções típicas de policial militar, podendo, entre-
tanto, manter sua subsistência pelo exercício de atividades
civis. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 6.980,
de 22.4.1977.) 
§ 4º Considera-se inteiramente inválido o indivíduo total e
permanentemente impossibilitado de exercer qualquer tra-
balho, na vida policial militar ou civil, não podendo prover,
por forma alguma, os meios de subsistência. (Parágrafo
acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 6.980, de 22.4.1977.) 
§ 5º Considera-se alienação mental todo o caso de distúrbio
mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados
os meios habituais de tratamento, permaneça alteração
completa ou considerável na personalidade, destruindo a
autodeterminação do pragmatismo, tornando o indivíduo
total e permanentemente impossibilitado para qualquer tra-
balho. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 6.980,
de 22.4.1977.) 
§ 6º Ficam excluídas do conceito de alienação mental as
epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela
Junta Militar de Saúde. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º
da Lei nº 6.980, de 22.4.1977.) 

Da lege lata, bem se vê que terá direito à reforma
o militar acometido de incapacidade motivada por aci-
dente no serviço ou por moléstia profissional ou ainda
por doença que o invalide inteiramente, neste caso medi-
ante parecer da Junta Militar de Saúde, sendo certo,
também, que se considera inteiramente inválido o indiví-
duo que não puder exercer qualquer atividade, seja na
vida militar ou civil, para prover seu próprio sustento. 

No caso em apreço, inexiste, nos autos, o
necessário “parecer da Junta Militar de Saúde” atestando
a incapacidade do autor. 
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Lado outro, constitui fato público e notório, dispen-
sado, pois, de prova (art. 334, I, CPC), que a Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida - Aids é doença grave e
incapacitante para a realização de determinados traba-
lhos, em face do risco exposto no exercício da atividade. 

O Superior Tribunal de Justiça vem proferindo rei-
terados julgamentos no sentido de que o portador do
vírus HIV é considerado incapaz definitivamente para o
serviço militar, fazendo jus à reforma prevista em lei, con-
forme se infere dos seguintes arestos: 

Agravo regimental no agravo de instrumento. Agravo regi-
mental em recurso especial. Militar. portador assintomático
do vírus HIV. Incapacidade. Serviço militar. Reforma. 
1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firma-
do no sentido de que, ‘o portador do vírus HIV, ainda que
assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o
serviço militar, fazendo jus à reforma prevista em lei, con-
forme preceitua o artigo 1º, I, c, da Lei nº 7.670/1988’.
(AgRg no REsp 977.266/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, j. em 19.02.2009, DJe de 04.05.2009.) 
2. Agravo regimental a que se nega provimento ao procedi-
mento administrativo de exoneração - PAE instaurado em
face do agravante resta motivado em sua reprovação na
matéria ‘Redação de Documentos’, integrante do programa
do Curso Técnico de Segurança Pública da PMMG. (AgRg
no Ag 1203508/RS - Rel. Og Fernandes - 6ª Turma - p. em
16.11.2009.) 

Agravo regimental em recurso especial. Militar. Portador
assintomático do vírus HIV Incapacidade. Serviço militar.
Reforma. 
1. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que o portador do vírus HIV, ainda que
assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o
serviço militar, fazendo jus à reforma prevista em lei, con-
forme preceitua o artigo 1º, I, c, da Lei nº 7.670/1988. 
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 977266/RJ
- Min. Jorge Mussi - 5ª Turma - p. em 04.05.2009.) 

Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar.
Portador do vírus HIV. Reforma por incapacidade definitiva.
Possibilidade. Matéria pacificada. 
1. O militar portador do vírus HIV tem direito à reforma ex
officio por incapacidade definitiva, nos termos do art. 108,
inciso V, da Lei nº 6.880/80. 
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1079605/RS
- Min.ª Laurita Vaz - 5ª Turma - p. 09.03.2009.) 

Administrativo. Militar. Portador do vírus HIV. Incapacidade
definitiva. Grau de desenvolvimento. Irrelevância. Direito à
reforma com a remuneração calculada com base no grau
hierarquicamente imediato. Reexame fático-probatório.
impossibilidade (Súmula 7/STJ). 
1. ‘Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, o militar portador do vírus HIV
tem o direito à reforma ex officio por incapacidade definiti-
va, com a remuneração calculada com base no posto hier-
arquicamente imediato, independentemente do grau de
desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - Aids’. (AgRg no Ag 771007/RJ, Rel. Min. Paulo
Gallotti, DJ de 05.05.2008.) 
2. A verificação da incapacidade definitiva do servidor mili-
tar enseja o reexame fático-probatório contido nos autos, o

que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 
3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag
1041342/RS - Rel.ª Jane Silva (Desembargadora convocada
do TJMG) - 6ª Turma - p. em 13.10.2008.) 

Nessa senda e mediante a comprovação da
condição do agravado de portador do vírus HIV
(relatório médico da “Diretoria de Saúde - Hospital da
Polícia Militar”, f. 54-TJ), o que, aliás, nem sequer é dis-
cutido nos autos, vislumbra-se prova inequívoca do direi-
to pleiteado. 

Com efeito, o ato de demissão do agravado, ainda
que proferido em procedimento administrativo regular,
merece ser suspenso até o deslinde da questão, uma vez
que, se provável o direito à reforma por incapacidade
física, incabível o ato demissional posterior ao diagnósti-
co da moléstia incapacitante. 

Por fim, importante destacar que o procedimento
administrativo que culminou na demissão do agravado
teve decisão proferida em 19.01.2010 (f. 59-TJ), com
comunicação ao servidor em 27.01.2010 (f. 62-TJ),
enquanto se revela inequívoca a comprovação e ciência
do diagnóstico de HIV à PMMG ocorrida em
28.12.2009 (f. 52-TJ). 

Conclusão. 
Com esses fundamentos, nego provimento ao

recurso. 
Custas, pelo agravante, isento por força do art. 10,

I, da Lei 14.939/03. 
É como voto. 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Acompanho o
em. Relator e me reservo para afirmar definitivamente a
existência ou não do direito que se procura ora tutelar
antecipadamente para o momento de eventual julga-
mento de recurso contra a sentença. 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO -
De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação de cobrança - Corretagem - Comissão -
Intermediação imobiliária - Desistência por parte
do comprador - Venda não realizada - Comissão

indevida - Voto vencido

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança de honorá-
rios de corretagem. Intermediação imobiliária. Desis-
tência por parte do comprador. Venda não realizada.
Art. 725 do Código Civil. Honorários de corretagem
indevidos. Recurso a que se dá provimento.



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010 229

- Não tendo o negócio sido concluído pelas partes, em
razão da desistência por parte da compradora, o corre-
tor não faz jus à remuneração pelos serviços de medi-
ação, uma vez que esses serviços só se completam com
êxito do negócio principal.

- A comissão é devida somente quando o corretor efetua
a aproximação entre comprador e vendedor, com o que
alcança um resultado útil, ou seja, a efetiva venda do
imóvel. Se não houve o resultado útil, por qualquer moti-
vo, mesmo que por culpa da compradora, o corretor não
faz jus ao negócio.

- V.v. - Restando incontroverso que foi a compradora
quem deu causa ao distrato, tendo ela desistido do
negócio, independentemente de seus motivos, fica obri-
gada ao pagamento da comissão de corretagem.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..449999556622-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: TTâânniiaa RRiibbeeiirroo
SSiillvvaa - AAppeellaaddaa:: LLaassee EEmmpprreeeennddiimmeennttooss IImmoobbiilliiáárriiooss 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, sob a
Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
DAR PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Hilda
Teixeira da Costa. Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Trata-se de
ação de cobrança de honorários movida por Lase
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Tânia
Ribeiro Silva, sob o argumento de ter intermediado a ce-
lebração de contrato particular de compra e venda de
imóvel, sendo que a requerida deixou de cumprir o
pagamento dos honorários de prestação de serviços no
percentual de 6% sobre o valor do imóvel, nos termos do
parágrafo terceiro da cláusula sétima do contrato pactuado.

O nobre Magistrado Alexandre Quintino Santiago
houve por bem (f. 75/78) julgar procedente o pedido ini-
cial para condenar a requerida a pagar à requerente o
valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), cor-
respondente ao pagamento dos honorários de prestação
de serviços, conforme percentual estipulado no contrato
firmado entre as partes, acrescido de correção monetária
e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data desta
decisão. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das cus-

tas processuais e honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a
sua execução por estar litigando sob o pálio da justiça
gratuita.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de
apelação às f. 79/84, requerendo a reforma da r. sen-
tença, alegando que a prova produzida no processo evi-
dencia que o representante legal da empresa apelada
tinha plena consciência da real possibilidade de não dis-
por a apelante do numerário para cumprir o prazo pre-
visto no contrato, sendo que o corretor de imóveis, ao
dispor no contrato sobre seus honorários, abusou da
boa-fé da recorrente, descumprindo o compromisso
moral por este assumido e que a levou a contratá-lo.

Salienta que o representante da recorrida jamais
“juntou as partes contratantes” para a elaboração do
contrato por estas assinado, não oportunizando às mes-
mas a possibilidade de negociação com relação aos ter-
mos e compromissos ali assumidos, e defende a relativi-
dade do pacta sunt servanda, alegando não ser absolu-
to, uma vez que se mostra adstrito a outros de maior
relevância, como o da boa-fé, da legalidade, da igual-
dade, uma vez que os princípios gerais do direito devem
integrar um sistema harmônico.

Sustenta que, se não houve contrato escrito, for-
malizado diretamente entre a prestadora de serviço e a
consumidora, em que se desse conhecimento sobre o
dever de pagar pela comissão, há violação da norma do
art. 46 do CDC e, por corolário, a cobrança é descon-
forme às promessas feitas à consumidora e tem caráter
abusivo e impositivo, como estabelece expressamente o
art. 39, V, do citado diploma legal.

Intimada, a autora apresentou suas contrarrazões
às f. 88/94, refutando as razões da apelante e pugnan-
do pela reforma da r. sentença.

Conheço do recurso interposto, por ser próprio,
tempestivo, regularmente processado e ausente de
preparo, uma vez que a autora se encontra sob o pálio
da justiça gratuita (f. 59).

Entendo que, in casu, o corretor de imóveis não faz
jus ao recebimento da comissão que postula.

Pontes de Miranda ensina em seu Tratado de direi-
to privado, tomo XLIII, p. 274-363:

Tratando-se de corretor, é preciso que o negócio jurídico se
conclua (possa ser declarada a conclusão) para que haja
direito à remuneração [...]. Mesmo se de bens imóveis a cor-
retagem [...]. Se o negócio jurídico não se concluir por culpa
de um dos interessados, não há remunerabilidade.

Assim, a comissão é devida somente quando o cor-
retor efetua a aproximação entre comprador e vendedor,
com o que alcança um resultado útil, ou seja, a efetiva
venda do imóvel. Se não houve o resultado útil, por qual-
quer motivo, mesmo que por culpa do comprador ou do
vendedor, o corretor não faz jus ao negócio. No caso,
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mais ainda se justifica pela desistência comprovada da
compradora, localizada pela corretora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem considerado que somente é devida a comissão de
corretagem se ocorre a efetiva conclusão do negócio e
não haja a desistência por parte dos contratantes.

Nesse sentido:

Civil. Recurso especial. Contrato de corretagem. Alienação
de empresa. Proposta aceita pelo comprador. Desistência
posterior. Resultado útil não configurado. Comissão indevi-
da.
- Nos termos do entendimento do STJ, a comissão de corre-
tagem só é devida se ocorre a conclusão efetiva do negócio
e não há desistência por parte dos contratantes.
- É indevida a comissão de corretagem se, mesmo após a
aceitação da proposta, o comprador se arrepende e desiste
da compra. Recurso especial provido (REsp 753.566/RJ -
Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Terceira Turma - julgado
em 17.10.2006 - DJ de 05.03.2007, p. 280).

Corretagem. Proposta aceita pelo comprador. Negócio não
concretizado. Comissão indevida. A comissão de corretagem
só é devida se o negócio é efetivamente concluído e não há
desistência por parte dos contratantes (AgRg no Ag
867.805/SP - Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros
- Terceira Turma - j. em 18.10.2007 - DJ de 31.10.2007, p.
327).

Civil e processual. Ação de cobrança. Corretagem.
Desistência do negócio. Aproximação pessoal. Inexistência
de resultado útil. Prova. Reexame. Impossibilidade. Súmula
7-STJ. 
I. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial pela
ausência do prequestionamento explícito (Súmulas nº 282 e
356 do STF).
II. Para fazer jus à comissão de corretagem, é necessária a
conclusão efetiva do negócio, sendo insuficiente a simples
aproximação entre as partes interessadas. Precedentes do
STJ.
III. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo senti-
do da decisão recorrida’ (Súmula nº 83-STJ).
IV. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial’ (Súmula nº 7-STJ).
V. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 543.601/RS -
Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior - Quarta Turma - j.
em 09.03.2004 - DJ de 12.04.2004, p. 215).

Assim, tem-se que, mesmo se assinado o contrato
de promessa de compra e venda por meio da intermedi-
ação de corretor, em havendo o distrato deste, com a
desistência da compra e venda do imóvel, não é devida
a sua respectiva comissão.

Vale ressaltar a abusividade do parágrafo terceiro
do contrato de compromisso de compra e venda firma-
do entre as partes (f. 16), haja vista que imputa à parte
desistente, mesmo sem o resultado útil do negócio, a res-
ponsabilidade pelo pagamento da corretagem ao
prestador de serviços, não obstante inexistir a formaliza-
ção de contrato de corretagem entre as partes, além de
que tal verba, usualmente, é de responsabilidade do
vendedor.

Dessa feita, a interpretação adequada do art. 725
é a de que a corretagem se torna devida se houver
desistência pelo vendedor, pessoa que contratou a corre-
tagem, de forma a se evitar fraude pela corretora. A
desistência pelo comprador não tem o condão de onerar
o vendedor com o ônus da corretagem. Afinal, a com-
pradora, localizada pela corretora, é quem deu causa à
desistência do negócio, não sendo, portanto, suficiente o
serviço de corretagem prestado, uma vez que não pro-
duziu resultado útil.

Por outro lado, o serviço de corretagem somente se
tem como aperfeiçoado quando o negócio imobiliário se
concretiza, uma vez que o risco é da sua essência, não
sendo devida a comissão mesmo após a aceitação da
proposta.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido autoral, e, por con-
sequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando
a apelada ao pagamento das custas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados no valor de R$
800,00 (oitocentos reais).

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Com a Relatora, sem
embargos do reconhecido brilhantismo do julgador a
quo, visto que esse é o entendimento que adoto ao jul-
gar casos análogos, à luz da vedação ao enriquecimen-
to sem causa.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Em que pese o
entendimento apresentado pela douta Desembargadora
Relatora, peço vênia para dela divergir, pelos fundamen-
tos que passo a expor.

Do que consta dos autos, observo que a ora apela-
da ajuizou ação de cobrança de comissão de corre-
tagem em face da apelante, compradora em negócio
jurídico intermediado pela autora, sendo que, apesar de
ajustada a promessa de compra e venda, esta não
chegou a se efetivar por desistência da apelante.

A meu ver, não merece prosperar o recurso.
Sobre a comissão de corretagem, estabelece o art.

725 do Código Civil:

A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha con-
seguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou
ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento
das partes.

Por outro lado, consta expressamente na cláusula
7ª, § 3º, do contrato particular de compromisso de com-
pra e venda no qual a autora figura como interveniente
e a ré, ora apelante, como compradora:

Cláusula Sétima: Da obrigatoriedade deste compromisso.
[...]
Parágrafo Terceiro: Fica acordado entre as partes que, caso
haja rescisão, a parte infratora, além de multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do objeto deste contrato, ficará
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responsável pelo pagamento dos honorários de prestação de
serviços de 6% (seis por cento) do valor do imóvel.

Estando referida cláusula contratual em consonân-
cia com o disposto no art. 725 do Código Civil, não há
falar em violação ao princípio da boa-fé contratual, não
se tratando de cláusula abusiva.

Ressalto que não há, no contrato ajustado entre as
partes, qualquer cláusula que condicione a efetivação do
negócio ao recebimento de valores decorrente de outro
contrato, entabulado com terceira pessoa.

Nesse contexto, restando incontroverso que foi a
compradora quem deu causa ao descumprimento do
ajuste, tendo ela desistido do negócio, independente-
mente de seus motivos, fica obrigada ao pagamento da
comissão de corretagem, nos termos do art. 725 do
Código Civil e § 3º da cláusula 7ª do contrato em dis-
cussão.

A esse respeito:

Ementa: Ação ordinária. Imobiliária. Corretagem. Promessa
de compra e venda de imóvel. Distrato. Comissão devida.
Os valores devidos em razão de contrato de corretagem
devem ser pagos à imobiliária, ainda que o negócio não
tenha se concluído em virtude do arrependimento das partes,
nos termos do art. 725 do Código Civil (TJMG, AC nº
1.0024.06.931279-1/002 - 11ª Câmara Cível - Relator:
Des. Fernando Caldeira Brant - j. em 20.05.2009).

Ante o exposto, reiterando vênia, nego provimento
ao recurso.

Custas recursais, pela apelante, ressalvando-se o
disposto no art. 12 da Lei nº 1060/50.

Súmula - DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O
VOGAL.

. . .

na valorização do trabalho humano, mas sempre res-
guardando o direito à propriedade privada. O fato de o
procedimento do Decreto-Lei 911/69 se revelar um pro-
cedimento de cognição sumária, no qual nem todas as
questões de direito material poderão vir a ser apreciadas,
não viola os princípios constitucionais do devido proces-
so legal, da ampla defesa e do contraditório, por não se
impedir que venha o interessado a se valer da defesa nos
moldes ali preconizados e discutir, integralmente, todas
as demais questões que lhe convier, através de via
autônoma. 

- Nos termos do art. 267, inciso III e parágrafo único, do
Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem
julgamento do mérito se o autor não cumprir os atos e
diligências que lhe competir, abandonando o feito por
mais de trinta dias, devendo a parte, todavia, ser intima-
da pessoalmente para suprir a falta em quarenta e oito
horas. 

- É cediço que a citação da pessoa jurídica é considera-
da válida quando feita na pessoa de seu representante
legal ou de seu funcionário, em face da aplicação da
teoria da aparência, segundo a qual aquele que se
encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade
para receber citação na qualidade de preposto da pes-
soa jurídica. 

- É desnecessário o requerimento do réu para que o
abandono da causa possa resultar em extinção do
processo, quando este não foi citado. 

Preliminar instalada de ofício rejeitada, e recurso não
provido. 

- V.v. - As regras contidas no Decreto-Lei nº 911/69 não
foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988,
uma vez que infringem os princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, estando revo-
gadas em decorrência da promulgação do texto consti-
tucional, não comportando outro julgamento senão a
extinção do feito, à luz do art. 267, VI, do CPC, por ve-
rificar-se a carência de ação decorrente da impossibili-
dade jurídica do pedido (Des. Alberto Aluízio Pacheco de
Andrade). 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00114455..0099..556644441133-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: AAyymmoorréé CCrrééddiittooss,,
FFiinnaanncciiaammeennttooss ee IInnvveessttiimmeennttooss SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: JJoonnaass
MMeennddeess - 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, sob a

Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Constitucionalidade - Extinção do processo -

Inércia do autor - Requerimento do réu -
Desnecessidade

Ementa: Busca e apreensão. Decreto-Lei 911/69.
Constitucionalidade. Instituição financeira. Extinção do
feito. Inércia da parte. Falta de citação do réu. Ato de ofí-
cio. Possibilidade. Intimação pessoal. Representante
legal. Teoria da Aparência. Voto vencido. 

- O legislador constituinte não editou normas contrárias
ao instituto da busca e apreensão, em decorrência de
contratos de alienação fiduciária, sendo certo que, ao
dispor sobre a ordem econômica e financeira, a assen-
tou sobre os ditames da livre iniciativa, na concorrência,
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Presidência do Desembargador Cabral da Silva, na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, EM REJEITAR A PRELIMINAR INSTALADA DE
OFÍCIO PELO RELATOR E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. - 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. 

Insurge-se o apelante contra decisão do MM. Juiz
da causa que, em virtude da falta de manifestação, extin-
guiu sem julgamento de mérito a Ação de Busca e
Apreensão, nos termos do art. 267, III, do CPC. 

Aduz que o pleito não poderia ter sido extinto sem
o requerido pela parte contrária, a teor da Súmula 240
do STJ. 

Alega a nulidade da intimação pessoal.
Defende o princípio da economia processual. 
Ao final, pleiteia a cassação da sentença. 
Contrarrazões não foram apresentadas, tendo em

vista a inexistência de intimação do réu para compor a lide. 
Feito o breve relato, decido. 
Preliminar. De ofício, instalo preliminar de carência

de ação, em face da impossibilidade jurídica do pedido. 
Por inúmeras vezes, tenho manifestado meu

entendimento no sentido de que o Decreto-Lei nº 911
não foi recepcionado pela Constituição da República
promulgada em 1988, por ser totalmente incompatível
com os princípios nela consagrados, pois que trata de
um instituto oriundo de um estado de exceção. 

Sem dúvida, o instituto da alienação fiduciária,
como normatizado, contém toda sorte de constrições ao
devedor, uma verdadeira aberração jurídica, que con-
traria todas as garantias e direitos individuais consagra-
dos por nossa Lei Maior; desnecessárias, a nosso ver,
suas transcrições neste ato. 

Assim entendendo, em decorrência da não recep-
cionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 pela Constituição
Federal de 1988, no qual se funda a ação principal, o
apelante há de ser reputado carecedor de ação em face
da ausência de possibilidade jurídica do pedido, haja
vista estar o citado diploma legal revogado. 

Com estas considerações, julgo extinto o processo
sem resolução meritória, à luz do art. 267, VI, do CPC,
condenando o apelante no pagamento das custas
processuais. 

DES. PEREIRA DA SILVA - Preliminar instalada de
ofício. 

Carência de ação, face à impossibilidade jurídica
do pedido. 

Peço vênia para divergir do eminente Relator,
Desembargador Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, no

tocante à preliminar por ele instalada, de ofício, por
entender que o DL 911/69 foi recepcionado pela atual
Carta Política Brasileira, não padecendo ele de qualquer
vício de inconstitucionalidade. 

Registre-se que o colendo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 493.256-MG,
teve oportunidade de examinar a questão, decidindo
inquestionavelmente que: 

3. No mais, sem embargo das considerações do douto
acórdão impugnado, certo é que, ‘na linha da orientação do
Supremo Tribunal Federal, as disposições contidas no
Decreto-Lei n. 911/69 foram recepcionadas pela
Constituição’ (REsp 151.272-SP, DJ de 24.02.2003). 

Com estas considerações, rechaço a preliminar
instalada, de ofício, pelo honrado e culto Juiz Relator. 

DES. CABRAL DA SILVA - No caso em testilha, peço
vênia ao ilustre Relator do presente recurso para discor-
dar apenas no concernente à liminar por ele suscitada
em seu voto, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

Entendeu o Relator que o Decreto-Lei 911/69 não
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

Saliento que, no meu entender, o Decreto-Lei
911/69 foi recepcionado pela CF/88, não estando
revestido de inconstitucionalidade. 

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Decreto-Lei nº 911/69 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. Alterações introduzidas pela
Lei nº 10.931/04. Constitucionalidade. Observância ao
princípio do devido processo legal. Pedido liminar de
apreensão do bem. Possibilidade. O Decreto-Lei nº 911/69
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ine-
xistindo qualquer inconstitucionalidade nas alterações intro-
duzidas pela Lei nº 10.931/04, de forma que não há falar
em infringência aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa. Comprovada a mora do devedor-agravado
pela notificação extrajudicial, bem como evidente o perigo
de dano, caracterizado pela possibilidade de deterioração
de veículo, com a consequente depreciação de seu valor de
venda, a liminar de busca e apreensão deve ser concedida
(Des. Renato Martins Jacob, Proc. nº 1.0702.06.291638-
3/001(1)).

Busca e apreensão. Decreto-Lei 911/69. Infringência à
Constituição Federal e Código de Defesa do Consumidor.
Inocorrência. Indeferimento de liminar. Citação. - A ação de
busca e apreensão, regulada no Decreto-Lei 911/69, é
medida satisfativa, sendo sede própria para o credor obter a
posse direta da coisa alienada pelo devedor constituído em
mora, não permitindo o indeferimento da liminar sob o fun-
damento de inconstitucionalidade e afrontamento ao princí-
pio do devido processo legal se, por conter tal dispositivo
legal procedimento específico, inocorre transgressão às
garantias da ampla defesa e do contraditório, [...] (Acórdão
do TAMG, decisão proferida pela 3ª Câmara Cível, no
Agravo de Instrumento (Cv), processo nº 0291152-4, em
16.02.2000). 
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Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decreto-Lei
911/69. Constitucionalidade. Ônus da prova. - Rejeita-se a
argüição de inconstitucionalidade do art. 3º, § 2, do
Decreto-Lei 911/69, pois o procedimento nele previsto não
é incompatível com os princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa [...]
(Acórdão do TAMG, 5ª Câmara Cível, na Apelação Cível nº
0249641-3, j. em 05.03.1998).

Assim, no meu pensar, não há que se falar em
inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69. 

DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
- Vencido quanto à preliminar, examino o recurso
propriamente dito. 

Analisando detidamente o feito, entendo que as
pretensões da apelante não podem ser recepcionadas,
não estando a decisão proferida a merecer censura alguma.

Quanto à alegada necessidade de requerimento
do réu para extinção do feito, com fulcro no art. 267, III,
do CPC, no caso dos presentes autos, o réu nem sequer
foi citado, o que por certo desobriga tal requerimento. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem deixado
claro que o entendimento consubstanciado em sua
Súmula nº 240 não se aplica em caso de revelia, de
ausência de citação do réu ou de execução não embar-
gada, pois, nessas hipóteses, não tendo o requerido con-
stituído advogado nos autos, não acompanha o anda-
mento processual, de modo que não se pode permitir
que o autor abandone o processo pelo tempo que dese-
jar, podendo-se, então, extinguir o feito de ofício. 

Processual civil. Extinção do processo por abandono (art.
267, III, § 1º, CPC). Impossibilidade de extinção de ofício.
Precedentes da Corte. Execução não embargada. Interesse
do réu na solução do conflito. Súmula, Enunciado nº 240.
Inexistência. Possibilidade de extinção de ofício. Hipóteses de
execução não embargada e de réu revel. Doutrina. Interesse
predominantemente público do processo. Recurso desacolhi-
do. 
I - Nos termos da orientação deste Tribunal, não se faculta
ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267, CPC, extinguir
o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento
do réu, dado ser inadmissível presumir-se desinteresse do réu
no prosseguimento e solução da causa. Daí o verbete sumu-
lar nº 240, segundo o qual ‘a extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu’. 
II - Diversa é a situação, no entanto, quando se trata de exe-
cução não embargada. 
III - O processo, em sua visão contemporânea, é instrumen-
to de realização do direito material e de efetivação da tutela
jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública,
que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes
desidiosos ou de má-fé (STJ, REsp nº 261.789/MG, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 13.09.2000, DJ de
16.10.2000, p. 317, RSTJ 139/391). 

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte:

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Intimação
pessoal do autor realizada. Ausência de manifestação.

Execução não embargada. Falta de interesse do réu. Súmula
240, STJ. Não incidência. Precedentes. 
- Desnecessário o requerimento do réu para extinção do
processo, se manifesta sua falta de interesse na solução da
causa, afastada a aplicação da Súmula 240/STJ. 
- Comprovada nos autos a efetiva intimação pessoal do
autor, e quedando-se o mesmo inerte, correta se mostra a
sentença que extingue o processo sem julgamento do méri-
to, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC (TAMG, 3ª
Câmara Cível, Ap. Cível nº 422.767-2, Rel. Juiz Edilson
Fernandes, j. em 11.02.2004). 

Execução de sentença. Extinção por abandono. Art. 267, III,
do CPC. 
Tratando-se de execução não embargada, o abandono da
causa pode ser causa de extinção de ofício, do processo,
independentemente de requerimento, anuência ou ciência
da parte contrária (TAMG, 3ª Câmara Cível, Ap. Cível nº
428.512-1, Rel.ª Juíza Selma Marques, j. em 23.06.2004). 

Ademais, ressalta-se que a intimação do autor,
para manifestar-se sob pena de extinção, foi procedida
pessoalmente, conforme dispõe o § 1º do art. 267 do
Código de Processo Civil. 

Consoante se infere, à f. 27, a intimação foi pro-
cedida nos termos determinados pelo diploma legal
mencionado, sendo a mesma recebida por pessoa iden-
tificada como “Tatiana Sales R. de Souza”. 

É cediço que a citação da pessoa jurídica é con-
siderada válida quando feita na pessoa de seu represen-
tante legal ou funcionário, em face da aplicação da teo-
ria da aparência, segundo a qual aquele que se encon-
tra no estabelecimento comercial tem legitimidade para
receber citação na qualidade de preposto da pessoa
jurídica. 

Neste sentido: 

Execução. Intimação via postal. Recebimento por fun-
cionário. Validade. Aplicação da teoria da aparência.
Extinção do feito. Art. 267, III, do CPC. Aplicação indevida.
Cassar a sentença.
- A intimação procedida via postal, com o aviso de recebi-
mento assinado por funcionário da pessoa jurídica, é válida,
uma vez que aplicável a teoria da aparência. 
[...] 
(TAMG, Ap. 384.005-1, 4ª CV, Rel. Des. Alvimar de Ávila). 

No mesmo sentido é o entendimento dessa Corte,
consubstanciado pelos Acórdãos de nos 376.040-5 e
292.466-7, Relatores, os ora Desembargadores
Nepomuceno Silva e Vanessa Verdolim Andrade:

Monitória. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Intimação pessoal do autor representante legal da instituição
bancária. Inércia. Possibilidade. - Para que se possa julgar
extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no
art. 267, III, do CPC, sob a alegação de inércia da parte,
mister é a intimação pessoal do autor para dar andamento
ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Considera-
se como intimação pessoal tanto aquela efetivada por man-
dado judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010234

feita pelo correio, mediante AR, desde que, neste caso, reste
efetivamente demonstrado que tal intimação chegou ao
conhecimento do autor ou de seu representante legal.

Citação. Pessoa jurídica. Carta entregue a pessoa que a
recebe como gerente ou responsável. Inexistência de prova
em contrário. Citação válida. Revelia configurada. 
‘A citação ou intimação por via postal, na pessoa de pre-
posto identificado, equivale à de pessoa com poderes de
gerenciamento ou administração’, cabendo à pessoa jurídi-
ca comprovar que a pessoa identificada como preposto não
tinha poderes para receber a correspondência. Nada com-
provando em contrário, aceita-se como válida a citação. 

Assim, não obstante afirmar a apelante não constar
nos autos a sua intimação pessoal para dar andamento
ao feito, em momento algum menciona a pessoa que
recebeu a intimação como estranha à Instituição
Financeira, nem nega a sua condição de funcionário da
empresa. 

Desse modo, em face da teoria da aparência, con-
sidera-se válida a intimação de pessoa jurídica recebida
e assinada por pessoa que se encontre no estabeleci-
mento, mesmo que não se trate de seu representante
legal.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de
modificar a decisão, deve prevalecer a sentença de
extinção. 

Posto isso, nego provimento ao recurso, para man-
ter em todos os seus termos a decisão recorrida. 

Custas, pelo apelante. 

DES. PEREIRA DA SILVA - Quanto ao mérito, acom-
panho o eminente Relator. 

DES. CABRAL DA SILVA - Acompanho o Relator
para negar provimento ao recurso. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR INSTALADA
DE OFÍCIO PELO RELATOR E NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particu-
lares. Incomunicabilidade. Regime de comunhão parcial
de bens. Bem adquirido na constância do casamento.
Ausência de lastro probatório. Sentença mantida. 

- Consoante disposição contida no art. 1.659, inciso II,
do Código Civil, os bens adquiridos com valores exclusi-
vamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares são incomunicáveis, não
integrando a partilha. Impossível realizar a partilha do
imóvel requerido, se o apelante ao longo da instrução
não se desincumbiu do ônus de provar que o referido
bem fora adquirido na constância do casamento, com
contribuição de ambos os cônjuges. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0077..777788993311-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: CC..RR..AA.. -
AAppeellaaddoo:: AA..LL..FF.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. VVIIEEIIRRAA DDEE BBRRIITTOO 

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Teresa Cristina da
Cunha Peixoto , incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010. - Vieira de
Brito - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. VIEIRA DE BRITO - Trata-se de recurso de
apelação manejado por C.R.A. em face da sentença
postada às f. 69/72, proferida MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara de Família desta Capital, nos autos da ação de se-
paração litigiosa proposta por A.L.F., em que julgou
procedente o pedido inicial, com fulcro no art.1.572, §
1º, CC, para decretar a separação judicial dos cônjuges,
não havendo bens a partilhar. 

Embargos declaratórios opostos às f. 74/77 foram
acolhidos em parte para acrescentar no dispositivo da
sentença que fossem partilhados os bens móveis comuns,
conforme relação de f. 04 dos autos em apenso de nº
0024.07.790562-8. 

Irresignado com o teor da sentença primeva, o
apelante aviou recurso de apelação às f. 80/83,
insurgindo-se, tão somente, no que tange à partilha do
imóvel sito na Rua Henrique Furtado Portugal, nº
256/apto. 204, Bairro Estoril, nesta urbe, argumentan-
do, em síntese, que o referido imóvel objeto da partilha
fora adquirido na constância do casamento. 

Contrarrazões apresentadas às f. 86/90. 
É o breve relatório. 

Separação litigiosa - Partilha - Regime de
comunhão parcial - Bem imóvel adquirido na
constância do casamento em sub-rogação a
outro de propriedade exclusiva de apenas um

dos cônjuges - Contribuição do outro cônjuge -
Prova - Ônus - Art. 333, I, CPC - Ausência de

comprovação - Bem excluído da comunhão - Art.
1.659, II, CC - Partilha inviável - 

Recurso não provido

Ementa: Ação de separação litigiosa. Partilha de imóvel.
Bem adquirido com valores exclusivamente pertencentes
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Conheço do recurso, visto que interposto a tempo
e modo. 

Houve insurgência por parte do apelante apenas
no que tange à partilha do bem imóvel, precisamente,
apartamento de nº 204, localizado na Rua Henrique
Furtado Portugal, nº 256, Bairro Estoril, nesta Capital. 

Sustenta o apelante que o imóvel fora adquirido na
constância do casamento, tendo ele, inclusive, contribuí-
do com a quantia pecuniária de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). 

Razão não assiste o apelante em seu inconformis-
mo. Data venia, depois de analisar atentamente a prova
dos autos, tenho que o ilustre Julgador singular decidiu
com o costumeiro acerto, senão vejamos: 

[...] O requerido afirmou em seu depoimento pessoal que
pagou à requerente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a
aquisição do segundo apartamento (f. 67). 
No entanto, não há nos autos qualquer documento que
comprove a aquisição deste bem imóvel pelo casal no perío-
do do casamento. 
Logo, não se desincumbiu o requerido do ônus que lhe
cabia, não logrando produzir prova de fato modificativo, do
direito da autora, nos termos do art. 133, I, do Código de
Processo Civil [...] (f. 71).

Mais adiante, quando da apreciação dos embar-
gos declaratórios opostos pelo apelante, o culto
Magistrado disse: 

[...] Não obstante, observa-se que o apartamento foi adquiri-
do na constância do casamento, mas o requerente não se
desincumbiu do ônus de comprovar a sua contribuição, já
que o bem foi adquirido com a venda de outro imóvel que
pertencia à embargada antes do casamento, conforme
depoimentos pessoais [...] (f. 78).

O que se vê do caderno processual é que, como
bem disse o ilustre Julgador a quo, a apelada adquiriu o
imóvel supramencionado em sub-rogação a um imóvel
de sua propriedade exclusiva, adquirido antes da rea-
lização do casamento, razão pela qual o apelante não
faz jus à meação do referido bem. 

Sobre o regime de bens adotado pelo casal, dispõe
o Código Civil que, no regime de comunhão parcial de
bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal,
excetuando-se as hipóteses ali elencadas. 

Nesse sentido dispõe o art. 1.658, CC, senão
vejamos: 

Art. 1658 - No regime de comunhão parcial, comunicam-se
os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casa-
mento, com as exceções dos artigos seguintes. 

Ainda sobre o tema preestabelece o art. 1.659 do
mesmo Codex, in verbis: 

Art. 1.659 - Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou
sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente perten-
centes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens parti-
culares; 
III - as obrigações anteriores ao casamento; 
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo rever-
são em proveito do casal; 
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profis-
são; 
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas
semelhantes.

No caso em tela, de acordo com os documentos
carreados aos autos e segundo os depoimentos pessoais
das partes e testemunhas, constata-se que, de fato, a
apelada possuía um bem de sua propriedade antes de
casar, sendo que, com o produto da venda deste bem,
adquiriu o imóvel foco da presente discussão. 

Desse modo, tenho que aplicável in casu o dispos-
to no art. 1.659, II, CC, não fazendo o apelante jus à
meação do imóvel localizado na Rua Henrique Furtado
Portugal, nº 256/apto. 204, Bairro Estoril, nesta Capital. 

A propósito, outro não é o posicionamento deste
egrégio Tribunal: 

Direito de família. Ação de separação. Partilha. Regime de
comunhão parcial de bens. Meação dos bens adquiridos
pela virago mediante sub-rogação de herança.
Impossibilidade. Propriedade exclusiva do cônjuge. 
Os bens adquiridos por um dos cônjuges mediante sub-
rogação de bens por ele herdados constituem propriedade
exclusiva deste, não sujeita à meação quando o regime de
bens adotado é o da comunhão parcial (TJMG, Processo nº
1.0009.06.008410-1/001 - Rel. Des. Dídimo Inocêncio de
Paula, j. em 27.11.2008, p. no DJ de 03.02.2009).

Lado outro, o apelante não fez ao longo da
instrução prova escorreita, segura do direito pleiteado. 

É cediço que, no ordenamento jurídico pátrio,
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato cons-
titutivo do seu direito, ex vi do art. 333, I, do CPC, o que
não foi feito pelo apelante. 

Acerca da presente questão trazemos à baila o
escólio de Humberto Theodoro Júnior, senão vejamos: 

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 admitida 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 jurisdi-
cional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente (Curso de direi-
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to processual civil. Teoria geral do direito processual civil e
processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2008, v. 1, p. 486). 

Assim, ante a inexistência de prova irrefutável de
que o referido bem fora adquirido pelos cônjuges na
constância do matrimônio, havendo contribuição de
ambos, torna-se inviável a partilha pleiteada pelo
apelante. 

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
verbis: 

Partilha. Bem doado aos filhos. Ausência de registro no
cartório de imóveis do contrato de compra e venda.
Transferência de propriedade não caracterizada.
Ilegitimidade ativa. - A ausência de comprovação de titula-
ridade do imóvel não permite que o autor requeira sua par-
tilha, restando caracterizada a ilegitimidade ativa que invia-
biliza a divisão do bem (TJMG, Proc. nº 1.0194.06.057851-
6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, j. em 19.12.06, DJ de
09.02.07).

Por derradeiro, tenho que manutenida deve ser a
meação dos bens móveis, nos termos em que designado
no decisum fustigado. 

Isso posto, mediante tais considerações, nego
provimento ao recurso. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BITENCOURT MARCONDES e FERNANDO
BOTELHO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

AAppeellaaddoo:: MM..CC..BB.. - 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, sob a
Presidência do Desembargador Dídimo Inocêncio de
Paula, 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.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Dídimo
Inocêncio de Paula - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelado, a Dr.ª Ana
Carolina Brochado Teixeira.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - Estive
atento à exposição feita da tribuna pela ilustre advoga-
da. Anoto o recebimento de memorial do Escritório de
Advocacia Teixeira Miranda Advogados Associados, ao
qual dei a devida atenção.

O meu voto é o seguinte.
Trata-se de recurso de apelação aforado por F.W.F.

contra a sentença de f. 395/405, proferida pela MM.
Juíza de Direito da 12ª Vara de Família da Comarca de
Belo Horizonte/MG, nos autos da ação de investigação
de paternidade proposta por M.C.B. em face do ora
apelante e outros.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que
se faz inviável a discussão da paternidade do autor em
face da existência de filiação socioafetiva do pai cons-
tante do registro, mormente em não havendo qualquer
prova de que a relação entre o suplicante e seu pai regis-
tral não tivesse vínculo afetivo. Diz que sua suposta
paternidade só veio à tona em virtude de carta escrita
pela genitora do recorrido no ano de 2005, quase trinta
anos após o nascimento deste. Por fim, salienta que o
intuito do requerente no reconhecimento da paternidade
do réu é apenas financeiro, visando ao recebimento de
herança.

Recurso respondido, oportunidade em que o
apelado suscitou o não conhecimento do apelo, a teor
do art. 514, I, do CPC, por não haver qualificação das
partes na petição recursal.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinan-
do pelo desprovimento do recurso (f. 444/445-TJ).

É o relatório.
Examino, antes de mais nada, a preliminar de não

conhecimento do recurso, por violação ao art. 514, I, do
CPC.

Registro que referida preliminar não merece acolhi-
da, haja vista que “a qualificação das partes não é

Investigação de paternidade - Paternidade
socioafetiva - Irrevogabilidade - Irrelevância

Ementa: Família. Apelação. Ação de investigação de
paternidade. Irrevogabilidade da paternidade socioafeti-
va. Irrelevância. Prova da paternidade do investigado.
Procedência do pedido.

- O filho pode ajuizar ação investigatória de paternidade
para ver reconhecido quem é seu verdadeiro pai, fazen-
do-se irrelevantes a incidência da presunção pater is est
ou a irrevogabilidade da paternidade socioafetiva,
porquanto estas se destinam apenas a garantir a filiação
já reconhecida, aplicando-se em sede de ação negatória
de paternidade, e não em ação investigatória.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0055..885522331122-77//000022 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: FF..WW..FF.. -
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essencial, quando já consta de outras peças dos autos”
(RJTJESP 60/143).

Dessarte, levando-se em consideração que as
partes já foram devidamente qualificadas na inicial,
razão não há para se exigir nova qualificação do recor-
rente e do recorrido, que já integravam a lide desde o
seu nascedouro, em virtude do que rejeito a preambular
de não conhecimento do apelo.

Assim, conheço do recurso, porquanto tempestivo
e devidamente preparado (f. 422), estando presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

Antes de proceder ao exame do mérito do recurso,
tenho por necessária a análise da alegação inserta nas
contrarrazões no sentido de que apenas em sede recur-
sal foi tecido o argumento de que o autor não compro-
vou que sua relação com seu pai registral não caracte-
riza paternidade socioafetiva, alegação esta que recebo
como preliminar de inovação recursal.

A meu modesto entender, a matéria aqui suscitada
não merece acolhida, haja vista que já em sede de con-
testação o réu utilizou como argumento de defesa o fato
de que o suplicante sempre conviveu com seu pai regis-
tral como se aquele fosse seu verdadeiro genitor, crian-
do, assim, laços de socioafetividade que a simples
declaração de paternidade de seu pai biológico não
poderia afastar.

Tanto assim que consta da f. 96 que,

[...] diante das colocações feitas nas preliminares invocadas,
quer seja no que diz respeito à impossibilidade de desprezo
às normas relativas à presunção legal da paternidade, quer
seja quanto ao decurso do prazo previsto no art. 1.614 do
Código Civil, quer seja relativamente à prevalência da pater-
nidade socioafetiva sobre a biológica, constata-se a ausên-
cia de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo [...].

Assim, rejeito também a alegação de inovação
recursal.

No mérito, não vejo como prosperar a pretensão
aqui posta.

Com efeito, não há cogitar de impossibilidade de
investigação de paternidade quando o investigante já
tem um pai, em virtude da existência de filiação socioafe-
tiva.

Ora, a filiação socioafetiva, aqui invocada, com-
porta revogabilidade, não havendo cogitar de sua
manutenção em qualquer hipótese, haja vista que sua
propalada irrevogabilidade se destina apenas àquele
que assumiu a paternidade de filho que não era seu, não
podendo, portanto, após com ele desenvolver laços
estreitos e vínculo familiar, negar-se a permanecer como pai.

Entretanto, a presente hipótese não trata de
negatória de paternidade, ajuizada pelo pai contra o
filho, mas de investigatória de paternidade, em que é o
filho que pretende ver declarado quem é seu verdadeiro
pai, fazendo-se inviável, dessarte, a aplicação da noção

de irrevogabilidade da filiação socioafetiva, mormente
em sendo o investigante maior.

Ementa: Família. Ação de investigação de paternidade c/c
retificação de registro de nascimento. Paternidade biológica
atribuída ao réu comprovada através de exame genético
(DNA) e posterior reconhecimento espontâneo. Paternidade
socioafetiva, hipótese diversa. Construção doutrinária e
jurisprudencial em favor do registrado, diante de posterior
negativa do pai registral. Direito da própria filha, de natureza
personalíssima, já maior de idade, do reconhecimento de
sua verdadeira filiação, com a conseqüente alteração de
registro. Ação procedente, sentença reformada. Apelação
provida. (Apelação Cível nº 70015960693 - Oitava
Câmara Cível - Tribunal de Justiça do RS - Relator: Des. Luiz
Ari Azambuja Ramos - julgado em 14.09.2006).

Direito de família. Investigação de paternidade c/c alimentos
e anulação de registro civil. Possibilidade. Recusa imotivada
à realização do exame de DNA. Indícios substanciais.
1 - Toda e qualquer pessoa tem direito incontestável de
requerer o reconhecimento de sua paternidade, sendo que a
existência de pai registral não impede a propositura de ação
de investigação de paternidade.
2 - A recusa imotivada à realização de exame de DNA alia-
da a outros indícios probatórios substanciais sustenta o
reconhecimento de paternidade, consoante entendimento
balizado pela Súmula 301 do eg. STJ (TJMG - 5ª Câmara
Cível - Apelação nº 1.0024.01.560859-9/003 - Relatora:
Des.ª Maria Elza - julgado em 24.02.2005).

Dessarte, não há falar em ausência de prova de
que o autor e seu pai registral não tivessem vínculo afe-
tivo, pois, conforme acima anotado, mesmo em haven-
do a paternidade socioafetiva do pai registral, esta não
impede o ajuizamento de ação de investigação de pater-
nidade pelo filho, para ver declarado quem é seu ver-
dadeiro pai biológico.

Apenas por amor ao debate, gizo que também não
socorre o recorrente a presunção de que os filhos nasci-
dos na constância do casamento são do marido, já que
referida presunção pode, indubitavelmente, ser elidida
quando o filho quer ver reconhecida judicialmente sua
verdadeira paternidade.

Aliás, tal presunção opera apenas em desfavor do
marido em relação à prole nascida durante sua união
com determinada mulher, ocasião em que, não logran-
do aquele provar que a filiação decorreu de traição de
sua esposa, deve assumir o filho como seu, não poden-
do tal previsão legal jamais ser aplicada para fins de invi-
abilizar o direito do próprio filho de ver reconhecida sua
verdadeira paternidade.

A filiação com origem no matrimônio se distingue das
demais não em função dos efeitos para a prole, mas em
razão de existir, nessa espécie, a presunção de paternidade
do marido da mãe, presunção esta a ser estudada no pará-
grafo seguinte.
Na filiação civil (decorrente da adoção ou outra origem),
bem como naquela havida fora do casamento, a identifi-
cação do pai se faz com outros parâmetros, como, por
exemplo, o reconhecimento.
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Mesmo nulo, ou anulável, e independentemente de ser
declarado putativo, o casamento produz, para os filhos da
esposa, seus efeitos civis (CC, art. 1.561, § 2º), gerando,
assim, a presunção de paternidade.
Sendo identificada pela norma a paternidade, e não pela ini-
ciativa dos interessados, a própria lei cria mecanismos para
se rever essa filiação, permitindo, de um lado, a investigação
pelo próprio filho e, de outro, a negatória pelo pai presumi-
do, em situações específicas a serem estudadas adiante.
[...]
Tal presunção, além de se basear naquilo que habitualmente
acontece, quod plerumque accidit, impõe-se por razões de
ordem social altamente convenientes. Com efeito, milita em
favor da estabilidade e da segurança da família, pois evita
que se atribua prole adulterina à mulher casada e se intro-
duza, desnecessariamente, na vida familiar, o receio da
imputação da infidelidade.
A presunção de paternidade do filho havido na constância
do casamento tem natureza juris tantum, pois admite prova
em contrário (RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. São Paulo:
Saraiva, v. 6, p. 299-300).

Aliás, leciona o mesmo doutrinador:

O art. 348 do Código Civil de 1916, na forma em que foi
promulgado, já vedava a quem quer que fosse vindicar esta-
do contrário ao que resultasse do registro de nascimento.
[...]
A regra teve algum alcance no passado, pois evitava ou difi-
cultava o caso, não de todo infreqüente, de pessoa registra-
da como filho legítimo que pretendia pleitear a condição de
ilegítimo, para haver a sucessão de homem falecido, que
alegava ser seu pai. Na maioria dos casos, tratava-se de
pessoa que se dizia filho adulterino, alegando o adultério de
sua mãe com o indigitado pai, este sempre indivíduo abas-
tado.
Atualmente, sem maior repercussão a norma, pois é permiti-
do a qualquer um buscar a verdade quanto à sua filiação,
independentemente de sua origem e do registro indicando
seus genitores, presumidos ou reconhecidos, podendo ser
exercido ‘sem qualquer restrição’ (art. 27 da Lei n. 8.069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente). Aliás, julgada
procedente a ação de investigação de paternidade, nem
mesmo se tem exigido a anulatória do registro para se pro-
mover novo termo de nascimento com a filiação reconheci-
da judicialmente, sob o fundamento de que o registro será
sempre uma simples conseqüência do resultado da ação (p.
293-295).

Por fim, é de se ver que não merece prosperar o
argumento do recorrente no sentido de que o intuito do
autor é financeiro, porquanto é cediço que só tomou
conhecimento de sua verdadeira paternidade recente-
mente, depois mesmo da morte daquele que consta em
seu registro como genitor.

Lado outro, a alteração da paternidade do autor
não culminará em percepção de duas heranças, poden-
do ensejar, inclusive, ação própria a ser manejada pelos
herdeiros do pai registral, para reaver os bens herdados
pelo recorrido, razão pela qual também sob este ângulo
não se lhe pode impedir o exercício do direito de ver
declarada a paternidade de seu pai biológico.

Isso posto, é de se ver que, após debruçar-me deti-
damente sobre os elementos fáticos e probatórios cons-
tantes dos autos, não cheguei a outra conclusão senão
àquela externada pela ilustre Juíza de primeiro grau, já
que há prova robusta da paternidade do recorrente,
atestada mediante exame de DNA.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. decisão monocrática.

Custas, pelo apelante.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Sr. Presidente.
Igualmente, dei a devida atenção à sustentação oral e
acuso recebimento de memorial.

Questões preliminares.
Adiro aos fundamentos do eminente Relator para

rejeitar as preliminares de não conhecimento do recurso
e de inovação recursal.

Questões de mérito.
Sobre o assunto, a jurisprudência tem se firmado -

especialmente em ações negatórias de paternidade - por
manter o assento da paternidade no registro de nasci-
mento, quando demonstrado que a manifestação de
vontade do pai registral foi voluntária e não decorreu de
vício resultante de erro, dolo, coação, simulação e
fraude.

Esse foi, por exemplo, o entendimento que mani-
festei por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº
1.0452.04.011663-7/001, em que atuei como
Relatora.

Na verdade, esse posicionamento visa à prevalên-
cia da verdade socioafetiva sobre a verdade biológica,
conforme ensina Luiz Edson Fachin:

a verdadeira paternidade pode também não se explicar ape-
nas na autoria genética da descendência. Pai também é
aquele que se revela no comportamento cotidiano, de forma
sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços de pater-
nidade numa relação psicoafetiva, aquele, enfim, que além
de poder lhe emprestar seu nome de família, o trata ver-
dadeiramente como seu filho perante o ambiente social
(FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e pater-
nidade presumida. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor,
1992, p. 169).

A hipótese dos autos, todavia, é diversa e afasta-se
dos paradigmas da jurisprudência.

Não se trata aqui de pedido negatório formulado
pelo pai registral, que, descobrindo não ser o pai
biológico, pretende pôr fim a uma relação de mútua
afinidade, como se fosse possível que um vínculo tão
estreito, por vezes mantido por anos, se desfizesse pela
mera retificação do registro de nascimento.

Por isso, em situações como a acima, doutrina e
jurisprudência têm optado por manter a paternidade
socioafetiva, mesmo que outra seja a realidade biológica.

Mas o caso dos autos, como já dito, é outro. Trata-
se de uma ação de reconhecimento de paternidade
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ajuizada pelo filho contra aquele que, no curso do
processo, revelou-se o pai biológico.

Nesse contexto, o fato de o pai registral ter assumi-
do uma paternidade da qual sabidamente não era o ti-
tular não retira do apelado o direito indisponível de
conhecer sua origem genética, verdadeira garantia de
identificação pessoal.

Com efeito, o direito ao reconhecimento do víncu-
lo sanguíneo é personalíssimo, indisponível e abarca as
garantias constitucionais que balizam a dignidade da
pessoa humana.

O recorrido tem o direito de conhecer sua origem
genética e, demonstrado nos autos que o apelante é o
pai biológico, promover a alteração em seu registro de
nascimento.

Com essas considerações, acompanho o eminente
Relator para negar provimento ao recurso e manter inal-
terada a sentença de primeiro grau.

Custas, pelo apelante.
É como voto.

DES. ELIAS CAMILO - Sr. Presidente. Registro, tam-
bém, a minha atenção à sustentação oral produzida da
tribuna, bem como ao memorial que foi oferecido pela
parte.

Acompanho, na íntegra, o voto de Vossa
Execelência.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

não apresentam os mesmos elementos designativos do
direito de propriedade. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NNºº 11..00007799..0088..441111880011-11//000033 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAppeellaannttee:: GGiioovvaannii SSaannttooss
SSoouuzzaa - AAppeellaaddoo:: IIrrsslleeyy DDuuvvaall CCoossttaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
MMAARRCCEELLOO RROODDRRIIGGUUEESS

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, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2010. -
Marcelo Rodrigues - Relator. 

DES. MARCELO RODRIGUES - Cuida-se de
apelação interposta por Giovani Santos Souza em face
da sentença de f. 136/139-TJ, pela qual o Juiz singular
julgou procedente o pedido inicial na ação reivindi-
catória que lhe move Irsley Duval Costa, assinando o
prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imó-
vel, sob pena de imissão compulsória. Por consequência,
condenou o réu ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. 

Em suas razões recursais de f. 141/147-TJ, insurge-
se o apelante alegando que adquiriu o imóvel com um
contrato de gaveta de Edson Maia de Oliveira, conforme
instrumento de cessão de direitos, e propôs uma ação na
Justiça Comum Federal contra a Caixa Econômica
Federal para discutir a transferência do financiamento
para seu nome. Alega que está na posse do imóvel
desde 2003 e que já pagou mais da metade do valor
devido à Caixa quando da cessão de direitos, sendo que
a jurisprudência reconhece como legítimo o contrato de
gaveta, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado
improcedente. Requereu o benefício da assistência judi-
ciária. 

Preparo do recurso à f. 147-TJ. 
Contrarrazões às f. 149/150-TJ, pelo não provi-

mento do recurso. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do recurso. 
Inicialmente, deixo de conhecer das contrarrazões

em razão de sua intempestividade, considerando-se que
o despacho que intimou a apelada foi publicado em
30.06.2010, com início da contagem em 01.07.2010, e
o prazo de quinze dias estipulado no art. 508 do Código
de Processo Civil, findou em 15.07.2010. Como a
petição foi protocolada em 22.07.2010, resta intem-
pestiva.

No que tange ao pedido de assistência judiciária
formulado pelo apelante, tenho por seu indeferimento. 

Verifica-se que o apelante formulou o pedido ape-
nas em sede recursal, sem a juntada de qualquer decla-

Ação reivindicatória - Cessão de direitos -
Instrumento particular - Registro - Inexistência -

Notificação do credor - Ausência - Domínio -
Comprovação

Ementa: Apelação cível. Ação reivindicatória. Contrato
de gaveta. Instrumento particular de cessão de direitos.
Ausência de notificação do credor financeiro.
Clandestinismo jurídico. Requisitos da ação reivindi-
catória. Domínio comprovado. 

- A ação reivindicatória é de natureza petitória e deve
fundar-se essencialmente no domínio do autor e na
posse injusta do réu. 

- A cessão de direitos não opera efeitos para o agente
financeiro quando não lhe é dada a devida anuência a
respeito do ato. 

- O registro com a cadeia dominial preservada de acor-
do com o princípio da continuidade opera efeito e vali-
dade perante terceiros, sobrepondo-se a registros que
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ração de pobreza firmada de próprio punho, muito
menos qualquer comprovação de alteração da situação
financeira desde a fase de contestação para demonstrar
o motivo pelo qual somente nesta fase do processo veio
a requerer o benefício. 

Com efeito, a Constituição da República, em seu
art. 5º, XXXV, assegura que a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e o
faz com o propósito de não apenas garantir, mas tam-
bém de ampliar e facilitar o acesso de todos ao
Judiciário, principal guardião dos direitos fundamentais e
da cidadania no Estado Democrático de Direito. 

Ainda no mesmo artigo, logo mais à frente (LXXIV),
confere que o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita (gênero em cuja espécie se inclui a assistência
judiciária), mas adverte que tal auxílio será dado apenas
aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Necessário então que o intérprete pondere e equa-
lize ambos os dispositivos constitucionais e o faça diante
das peculiaridades do caso concreto. No conflito con-
creto entre regras, a solução, que recai não no plano da
validade, mas sim no da aplicação, resultará de um
processo de sopesamento entre razões, em função da
finalidade que cada uma delas visa a preservar, extrain-
do-se o resultado do juízo valorativo do aplicador. 

Com relação ao mérito da própria ação, observa-
se que a sentença monocrática não merece reforma. 

Trata-se de ação reivindicatória proposta pela
apelada Irsley Duval Costa, sob o argumento de que
adquiriu o imóvel descrito como um apartamento locali-
zado na Rua Jaboticabeiras, nº 40, edifício Portugal,
Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem-MG,
matrícula nº 93.480, do Serviço de Registro de Imóveis
de Contagem-MG, junto à Caixa Econômica Federal. 

A apelada narrou em sua inicial que, ao tentar
tomar posse do imóvel, deparou com sua ocupação pelo
apelante, o que a motivou a propor a presente ação. 

A reivindicatória é a ação de quem detém título de
domínio contra quem está a exercer a posse injusta. 

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil de
2002: 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha. 

Pois, para legitimar a ação reivindicatória, basta
que o réu possua ou detenha o imóvel sem que para tal
tenha em seu favor o sustentáculo jurídico dessa posse
ou dessa detenção. Pouco importa seja ou não de boa-
fé, pois o título de propriedade sobrepõe a posse que
não decorra de outro de maior valor, ou que não se
arrime em matéria de direito obrigacional; ou que se não
sustente em prescrição aquisitiva. 

No caso em apreço, pela cópia da certidão da
matrícula do imóvel (93.480), f. 08/10-TJ, extrai-se que

a apelada registrou o contrato de compra e venda com
garantia de alienação fiduciária em favor da Caixa
Econômica Federal, conforme R-7 e R-8, em 26 de junho
de 2007, do Serviço de Registro de Imóveis de
Contagem-MG. 

O que importa no presente procedimento é justa-
mente averiguar os requisitos da ação reivindicatória,
sem que isso se traduza em apego essencial à instru-
mentalidade processual, ou mesmo queira designar ape-
nas aplicação fria do direito material ao caso concreto. 

Dado que o Direito tem uma finalidade e o direito
processual é o meio para seu resguardo, o instrumento
deve ser manejado de forma a cumprir, com o maior
rigor possível, a finalidade para a qual foi desenvolvido:
resolver os conflitos de interesse pela aplicação do
Direito. 

E, por mais abstrata que se queira a ação proces-
sual, o agir em juízo e a sentença acertam uma relação
jurídica concreta e real, com contornos bem claros a par-
tir do confronto intersubjetivo mostrado em juízo. 

O que restou demonstrado nos autos é que a posse
exercida pelo apelante é injusta e desafia o título de pro-
priedade do imóvel da apelada, ensejando o deferimen-
to do pleito reivindicatório a seu favor. 

Vale dizer que a prova de propriedade é o registro
ou matrícula do imóvel existente no Serviço de Registro
de Imóveis da circunscrição do imóvel, segundo deflui da
dicção do art. 1.245 do Código Civil de 2002, tal qual
comprova a certidão de f. 08/10-TJ. 

De fato, tratando-se, como aqui se trata, de
mutação jurídico-real de coisa imóvel por ato entre vivos,
o registro do título aquisitivo correspondente tem, além
do correspondente efeito publicitário, eficácia constituti-
va, e não apenas declaratória. Vale dizer, apenas a par-
tir do registro, o ato jurídico correspondente adquire
aptidão para produzir efeitos no mundo jurídico. 

Os atos jurídicos translativos da propriedade imóvel, logica-
mente entre vivos, estão sujeitos necessariamente ao registro
na circunscrição imobiliária competente (art. 531 do Código
Civil). A interpretação que se dá à norma legal respectiva é
que, sem registro, a transferência do domínio não se opera
(art. 535 do Código Civil). Inclusive, é a interpretação dita-
da coativamente pelo artigo 676 do Código Civil. Assim, o
título - que pode ser a escritura de compra e venda, de
doação, de permuta, etc. -, enquanto não registrado na cir-
cunscrição imobiliária confere simplesmente direito pessoal,
configurativo que é de mero acordo de transmissão. O que
constitui, configura, dá eficácia jurídica ao domínio, valendo
erga omnes, é o registro. (NASCIMENTO, Tupinambá Miguel
Castro do. Posse e propriedade. 2. ed. Editora Livraria do
Advogado, 2000, p. 258.) 

Nesse sentido, o apelante não logrou êxito em
comprovar que adquiriu o imóvel por qualquer negócio
jurídico previsto no ordenamento jurídico em vigor. 

Veja-se que a apelante, por duas vezes, sofre as
negativas consequências do clandestinismo jurídico para
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o qual também concorreu. Desconhece-se ou pouco
caso se faz a respeito da importância da segurança e
publicidade do registro imobiliário nas transações de
imóveis. Vale dizer, desconhecer o princípio da concen-
tração da matrícula, equivale a semear germes de
demandas futuras, gerar insegurança e incrementar,
desnecessariamente, o custo dos negócios. A primeira,
por não averbar o instrumento particular de cessão de
direitos e outras obrigações sobre tal imóvel (f. 115/117-
TJ); a segunda, por não registrar a contradita (art. 167,
I, 21 da LRP) da citação a que alude a ação proposta
perante a Justiça Comum Federal (cf. f. 76/78-TJ). 

Noutro giro, há na matrícula do imóvel registro a
respeito da arrematação realizada por parte do agente
financeiro, R-5, nos termos da lei de regência do Sistema
Financeiro da Habitação. 

Ademais, a ausência de notificação e anuência do
agente financeiro do imóvel a respeito da cessão de
direitos afasta qualquer exceção que possa ser oposta ao
contrato em si, legitimando os atos do credor a respeito
da inexecução do contrato. 

Nesse sentido: 

A cessão de direitos de bem imóvel adquirido segundo as
regras do sistema financeiro de habitação, sem a anuência
do credor hipotecário, configura descumprimento legal e
contratual, mormente quando o agente financeiro, notifica-
do da transferência do “contrato de gaveta”, de imediato
interpõe ação executiva hipotecária (TJMG, Ap. 496.078-7,
11ª CC, Rel. Afrânio Vilela, julgado em 1º.06.2005). 

Logo, sopesados todos estes elementos, nego
provimento ao recurso. 

Custas, pelo apelante. 

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o
Relator. 

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o
Relator. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

cício. Todavia, em ação de inventário não pode haver
excessivo rigor formal. 

- A extinção voluntária de condomínio sobre bem imóvel
indivisível só é viável mediante unânime consentimento
dos condôminos. 

- Divergindo uma herdeira de condômino falecido, deve
ser indeferido o pedido de expedição de alvará formula-
do por terceiro, embora também condômino, porque a
extinção deve ser judicial na via própria. 

- Agravo de instrumento conhecido e provido para inde-
ferir a expedição de alvará autorizativo de alienação de
bem imóvel em condomínio. 

AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO CCÍÍVVEELL NN°°
11..00002244..0044..551155881177-77//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - AAggrraavvaannttee:: CClleeoonniiccee EEuussttááqquuiiaa ddee OOlliivveeiirraa
ZZiicchheerr - AAggrraavvaaddooss:: EEssppóólliioo ddee DDaavviidd ZZiicchheerr,, VViivviiaann
ZZiicchheerr ee oouuttrroo,, PPrriissttiinnee ZZiicchheerr - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCAAEETTAANNOO
LLEEVVII LLOOPPEESS

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Caetano Levi Lopes,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. -
Caetano Levi Lopes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço do recurso
porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. 

A agravante insurge-se contra a r. decisão inter-
locutória trasladada à f. 766-TJ e que manteve a decisão
anterior e pela qual foi deferida a expedição de alvará
para alienação de bem imóvel na ação de inventário do
primeiro agravado. A recorrente afirmou ter-se manifes-
tado em tempo oportuno e que teria havido falha da se-
cretaria do juízo ao não juntar nos autos, em tempo
hábil, petição que informava a discordância da inven-
tariante quanto à alienação do bem. Acrescentou que o
alvará foi requerido por Jotte Zucher, que, embora
condômino, não é parte no inventário.

Houve traslado de várias peças. Merece destaque
a certidão de f. 751-TJ, comprovando a intimação da
recorrente e dos demais herdeiros acerca do pedido de
alvará para venda do imóvel. Destaco, também, a cer-
tidão de f. 755-v.-TJ, intimando, novamente, a recorrente
para que se manifeste quanto ao referido requerimento.

Inventário - Bem imóvel - Alienação -
Condomínio - Extinção - Inviabilidade -

Discordância de herdeira

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de inventário.
Alienação de bem imóvel. Requerimento feito por ter-
ceiro. Discordância de herdeira. Extinção anômala de
condomínio inviável. Recurso provido. 

- A preclusão decorre do fato de não utilizar a parte da
faculdade processual no momento legal para o seu exer-
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Por fim, destaco a cópia de decisão judicial encaminha-
da com as informações (f. 790/791-TJ), noticiando a
existência de petição ainda não juntada aos autos. Estes
os fatos. 

Em relação ao direito, sabe-se que a preclusão
constitui instituto temporal que permite a marcha do
processo por encerrar suas etapas. A respeito esclarece
Humberto Theodoro Júnior, invocando Chiovenda, no
Curso de direito processual civil. 38. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, v. I, p. 478:

A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a
perda, extinção ou consumação de uma faculdade proces-
sual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinala-
dos por lei ao seu exercício. 
Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão
de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de
que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e
rapidez. 

Ora, conforme demonstrado, a agravante teve
várias oportunidades para se manifestar quanto à deter-
minação judicial, e não o fez no prazo assinalado.
Todavia, a própria Julgadora de primeiro grau reconhece
que, no dia 23.03.2010, foi entregue petição do serviço
de protocolo. Os autos foram conclusos em 06.04.2010
sem a juntada da referida petição. A verdade é que
havia, sim, uma petição aguardando vários dias para ser
juntada, e não o foi. A falha do serviço da secretaria
judicial é mais do que evidente. 

No que respeita à preclusão, entendo que não se
pode exigir extremo rigor formal na ação de inventário,
ainda mais quando se trata de estranha forma de extin-
guir condomínio pretendida pelo terceiro e em benefício
do qual o alvará foi expedido. Tenho que não é o caso
de preclusão. 

Quanto à decisão interlocutória em si, anoto que o
condomínio voluntário sobre bem imóvel, se divisível
este, poderá ser extinto por divisão amigável ou judicial.
Se indivisível, a extinção poderá ser voluntária mediante
adjudicação a um dos condôminos ou alienação a ter-
ceiro com a divisão do produto respectivo. Todavia, não
havendo unânime consenso, impõe-se a extinção judicial
com alienação em hasta pública. Eis, no caso de bem
indivisível, a lição de Caio Mário da Silva Pereira, f. 182: 

Quando a coisa for indivisível ou se tornar, pela divisão,
imprópria do seu destino, e os consortes não quiserem adju-
dicá-la a um só, indenizados os outros, será vendida. Em tal
caso, qualquer dos condôminos requererá a alienação com
observância do disposto no Código de Processo Civil, sendo
o bem vendido em hasta pública, na qual serão observadas
as preferências gradativas: o condômino em condições
iguais prefere o estranho; entre condôminos o que tiver na
coisa benfeitoria mais valiosa, e, não as havendo, o de
maior quinhão (Código Civil, art. 1.322). Praceado o bem,
e deduzidas as despesas, o preço será repartido na pro-
porção dos quinhões ou sortes. 

É evidente que não há como fazer todas essas veri-
ficações no inventário. O terceiro que requereu o alvará
deverá mesmo ir para as vias ordinárias, salvo se con-
seguir anuência unânime dos demais condôminos, o que
ainda não é o caso, diante da dissidência manifestada
pela agravante. 

Impõe-se concluir que tem pertinência a irresig-
nação. 

Com esses fundamentos, dou provimento ao agra-
vo de instrumento, reformo a decisão agravada e inde-
firo a expedição do alvará questionado. Determino que,
se já expedido e entregue, seja recolhido. 

Custas, pelos agravados. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AFRÂNIO VILELA e BRANDÃO TEIXEIRA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Corretor de seguros - Ato ilícito -
Responsabilidade solidária da seguradora - Art.

34 do Código de Defesa do Consumidor

Ementa: Ação de indenização. Ato ilícito do corretor de
seguros. Cadeia de consumo. Legitimidade passiva da
seguradora. 

- Segundo o CDC, em seu art. 34, a responsabilidade
da seguradora é solidária em relação aos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos que, em seu
nome, agenciam ou negociam contratos de seguro. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0099..554444110022-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: UUnniibbaannccoo AAIIGG
SSeegguurrooss SS..AA.. - AAppeellaaddoo:: ÉÉrriikkaa MMeelliissssaa GGoommeess ddee SSoouuzzaa
- LLiittiissccoonnssoorrttee:: NNoovvaa LLiimmaa AAddmm.. ee CCoorrrreettoorraa ddee SSeegguurrooss
LLttddaa.. - RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEEDDRROO BBEERRNNAARRDDEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência do Desembargador Osmando Almeida,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DE OFÍCIO, CONHECER PAR-
CIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. - Pedro
Bernardes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de ação de
indenização ajuizada por Érika Melissa Gomes de Souza



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 61-248, jul./set. 2010 243

em face de Nova Lima Adm. e Corretora de Seguros
Ltda. e Unibanco AIG Seguros e Previdência, em que o
MM. Juiz da causa, às f. 62/66, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial e condenou ambas as rés
solidariamente ao pagamento de R$1.029,96. 

Inconformada com a r. sentença, a AIG Seguros
interpôs apelação (f. 68/77), alegando que “há
divergência entre a relação do segurado com a segu-
radora e do segurado com o corretor de seguros, não
havendo que se falar em responsabilidade solidária
pelos erros cometidos pelo corretor de seguros”; que os
arts. 126 e 127 do Decreto-lei 73/66 e o art. 20 da Lei
4.594/64 determinam que o corretor responde pelos
erros que cometer; que restou confessada na inicial a
conduta errada do corretor; que o corretor não é pre-
posto da seguradora e lhe é vedado manter relação de
emprego ou ocupar cargo de direção nesta; que o cor-
retor é o intermediador do seguro representante do segu-
rado; que a seguradora é parte ilegítima passiva e “não
pode ser condenada a devolver um valor que sequer
recebeu”, visto que os prêmios pagos pela autora não
foram repassados à seguradora; que, nos autos, não
estão presentes os requisitos do dever de indenizar; que
também foi vítima dos atos do preposto da primeira
demandada; que “a recorrida poderia ter contatado a
seguradora, diligenciando sobre a comunicação recebi-
da de ausência de pagamento”; que não houve culpa,
não havendo que se falar em responsabilização. 

A apelada apresentou contrarrazões (f. 80/89),
alegando que se trata de relação de consumo, em que
há responsabilidade solidária da cadeia de fornecimen-
to; que não pode se esquivar da ocorrência de uma falha
do serviço oferecido pela seguradora ou por um agente
autorizado pela mesma; que é inequívoca a incidência
do art. 34 do CDC, ou seja, resta clara a responsabili-
dade por atos de representantes autônomos; que os arti-
gos citados no apelo não determinam responsabilidade
exclusiva do corretor, mas apenas dispõem que ele
responde por seus atos; que para o CDC é dispensável
a ocorrência de culpa, sendo necessário apenas o dano
e o nexo de causalidade. 

Preparo devidamente efetuado à f. 78. 
Preliminar de ofício - conhecimento parcial do

recurso. 
Preliminarmente, tenho que devem ser registradas

algumas considerações acerca das razões recursais. 
O recurso é próprio, tempestivo, encontra-se

preparado, contudo dele conheço parcialmente, por
total infringência à norma contida no art. 514, II, do
CPC. 

Data venia, não é de se conhecer do recurso que
se assemelha a mero protesto, sem a devida fundamen-
tação, onde indique o vício da decisão hostilizada, que
poderá ser relativo à justiça - error in judicando, ou
quanto ao procedimento - error in procedendo. 

Na verdade, como se pode constatar, o apelante,
irresignado com a r. decisão que não lhe foi favorável,
apresentou no prazo legal seu recurso, entretanto não
cuidou de embasá-lo com as razões e os motivos da dis-
cordância quanto à decisão de primeiro grau, não apon-
tando onde estaria sua irresignação contra o decisum.

Com efeito, restringiu-se a transcrever, ipsis litteris,
parte da contestação às f. 43/46, como pode ser visto às
f. 74/76, sem atacar diretamente a decisão, o que pode
ser constatado com a leitura comparativa das duas
peças. 

O único acréscimo que fez na apelação, em
relação à contestação, é a argumentação quanto à ile-
gitimidade passiva, que realmente atacou a sentença. 

O fato é que, quando da apresentação da contes-
tação, não havia sido proferida a sentença, motivo pelo
qual as razões de recurso não podem, em hipótese algu-
ma, ser idênticas às daquela contestação. 

Assim, entendo que inexistentes as razões recursais
propriamente ditas, visto que não cuidou o apelante de
informar, quanto ao mérito, ao Tribunal os motivos pelos
quais pretende a reforma da decisão, agindo em total
afronta aos princípios insculpidos no art. 514, II, do
CPC. 

A propósito, leciona Flávio Cheim Jorge que: 

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio,
resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge
contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida
em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar
exatamente quais são os errores in judicando e/ou errores in
procedendo que maculam a decisão monocrática. E mais:
deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e,
consequentemente, a necessidade de sua reforma. 
É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte inte-
grante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os
recursos são compostos por dois elementos: um de vontade
(elemento volitivo) e outro de razão (elemento ragionativo ou
descrittivo). O primeiro elemento corresponde à declaração
de desagrado para com a sentença e o segundo corres-
ponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a
esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sen-
tença. 
Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o con-
teúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento
volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de
primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quan-
to o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de
fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a
sentença (Apelação cível: teoria geral e admissibilidade. 2.
ed., p. 189/190). 

Nesse compasso, ensina Nelson Nery Júnior que: 

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não
pode ser conhecido (Código de Processo Civil comentado e
legislação processual civil extravagante em vigor. 6. ed., p.
855). 
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Com efeito, sem as razões, não há meios de se
saber qual foi a matéria devolvida para conhecimento do
Tribunal. Não pode haver apelação genérica, assim
como não se admite pedido genérico. Assim como o
autor delimita o objeto litigioso (lide) na petição inicial
(CPC, art. 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites em
que foi deduzido (CPC, art. 460), com o recurso de
apelação ocorre o mesmo fenômeno: o apelante deve
delimitar o recurso com as razões e o pedido de nova
decisão. 

Este é o entendimento adotado por este egrégio
Tribunal: 

Indenização - Recurso de apelação sem as razões de fato e
de direito para nova decisão - Inadmissibilidade. - À luz do
art. 514, II, o recurso de apelação há de trazer as razões de
fato e de direito para o pedido de nova decisão, sob pena
de não ser conhecido (TAMG - Apelação 0361220-0 - 4ª
CC - Rel. Juiz Domingos Coelho - j. em 12.06.2002). 

Revisão de contrato bancário. Confissão de dívida.
Apelação. Ausência de fundamentação. - Em apelação deve
a parte irresignada indicar os motivos pelos quais impugna a
sentença, atacando, de modo preciso, os fundamentos da
decisão recorrida, para convencimento do Órgão Colegiado
de 2º grau. Ausentes tais razões, não preenche o requisito do
inciso II do art. 514, do CPC, motivo pelo qual o recurso não
é conhecido [...] (TJRS - APC 70000589705 - 19ª C.Cív. -
Rel. Des. Carlos Rafael dos Santos Júnior - j. em
15.08.2000).

Apelação. Ação de indenização. Preliminar. Falta de funda-
mentação. Não conhecimento. [...] - As razões de recurso
devem conter os fundamentos fáticos e jurídicos que
alicerçam o pedido de revisão. - A mera remissão a outras
peças do processo não supre a exigência legal. [...] (TAMG
- Apelação: 0342756-3 - Órgão Julgador: Terceira Câmara
Cível - Relator: Caetano Levi Lopes - j. em 24.10.2001).

Portanto, tenho que o recurso deve ser conhecido
parcialmente, para examinar apenas a matéria relativa à
ilegitimidade passiva. 

Isso posto, conheço parcialmente do recurso e
passo a analisar somente a questão da ilegitimidade
passiva da seguradora. 

Ilegitimidade passiva. 
A meu sentir, o recurso não merece ser acolhido,

tendo em vista que a apelante tem legitimidade passiva
no presente caso. 

Isso porque: 

[...] 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 pre-
tensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o
conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado
com relação ao próprio direito de ação, de sorte que ‘a legi-
timidade não pode ser senão a titularidade da ação’
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito proces-
sual civil, I/57-58). 

Por sua vez, o CDC determina que: 

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão soli-
dariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo. (Parágrafo único do art. 7º do CDC.) 

O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente res-
ponsável pelos atos de seus prepostos ou representantes
autônomos. (Art. 34 do CDC.)

Assim é que o Código de Defesa do Consumidor,
ao incluir nos seus dispositivos as normas acima citadas,
pretendeu atribuir solidariedade a todos aqueles que
integram a cadeia de responsabilidade pelo fornecimen-
to do produto ou do serviço contratado e expressamente
incluiu nesta responsabilidade os atos dos prepostos ou
representantes autônomos. 

Segundo Cláudia Lima Marques: 

O parágrafo único do art. 7º traz a regra geral sobre a soli-
dariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços.
O art. 34 repete a idéia do sistema geral do direito civil, de
que o empregador é responsável pelos atos de seus prepos-
tos (art. 932, III, CC/02), mas inova ao visualizar uma
cadeia de fornecimento solidariamente responsável (todos e
cada um por todos) entre o preposto (com vínculo traba-
lhista) ou representante autônomo (sem vínculo trabalhista) e
o fornecedor principal de produto e serviço, ou organizador
da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O CDC
impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são
independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer
o produto e o serviço (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 2. ed. Ed. RT, p. 510). 

Portanto, é o caso de responsabilidade objetiva por
ato de outrem, sendo que o ato do preposto acarreta a
responsabilidade objetiva da pessoa sob cuja
direção/orientação se encontrar, pouco importando se
infringiu ou não o dever de vigilância. 

Compulsando os autos, verifica-se que o corretor
recebeu os cheques para o pagamento do seguro e não
os repassou à seguradora, matéria que se tornou incon-
troversa nos autos. 

Ora, foi a apelante que credenciou seu preposto a
receber os prêmios do seguro em seu nome, devendo
responder no polo passivo, como descrito supra. 

Sobre o tema leciona José Geraldo Brito Filomeno: 

Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples
colocação no mercado de determinado produto ou
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o
direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem
na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação
do mesmo produto no mercado ou então a prestação do
serviço. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 139.) 

Nesse sentido: 

Indenização. Corretor de seguro. Apropriação indevida do
valor pago pela segurada. Sociedades corretoras de seguro.
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Preponentes do autor do ilícito. Responsabilidade reconheci-
da. Seguradora. Responsabilidade solidária. Inteligência do
art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. - Responde
pelos prejuízos causados por preposto seu, a sociedade cor-
retora de seguro em benefício da qual eram angariadas as
propostas de seguro, conforme se extrai do art. 1.521, inciso
III, do Código Civil de 1916. V - O contrato de seguro está
sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, erigindo
a responsabilidade solidária da seguradora pelo dano
provocado ao segurado, em razão da atuação ilícita do cor-
retor, ex vi do art. 34 daquele mesmo diploma legal.
(Apelação Cível 2.0000.00.364029-5/000, Rel. Juiz
Osmando Almeida, j. em 25.02.03.) 

Ação ordinária. Indenização securitária. Legitimidade passi-
va da seguradora e da corretora (sócio). Proposta assinada
com consequente pagamento do prêmio. Culpa objetiva.
Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
- O contrato de seguro está protegido pelo Código de
Defesa do Consumidor, erigindo a responsabilidade
solidária da seguradora pelo dano provocado ao segurado
em razão da atuação ilícita do corretor, nos termos do arti-
go do referido texto legal. (Apelação Cível
2.0000.00.443724-7/000, Rel. Juiz Antônio Sérvulo, j. em
22.09.04.) 

Seguro. Ausência de repasse pela corretora.
Responsabilidade solidária da seguradora. CDC. Art. 34.
Culpa in eligendo. - A seguradora é responsável solidária
pelo pagamento da indenização devida à beneficiária da
apólice de seguro, ainda que a corretora não lhe tenha
repassado os prêmios quitados pelo contratante, nos termos
do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-
se de culpa in eligendo. (Apelação Cível
2.0000.00.495617-0/000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j.
em 25.10.05.) 
Seguro de veículos. Pagamento de prêmio a corretor
cadastrado. Desvio do valor pelo profissional de corretagem.
Inexistência de má-fé do segurado. Teoria da aparência.
Responsabilidade da seguradora. Danos materiais e morais
devidos. - A quitação do prêmio de seguro feito a corretor
cadastrado, quando inexistente má-fé do segurado, não
elide a responsabilidade da seguradora, se age com dolo o
profissional de corretagem. Aplicação da teoria da aparên-
cia, devendo arcar a seguradora com a indenização a título
de danos materiais e morais. (Apelação Cível nº 313.692-9,
Relatora: Maria Elza. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais.) 

Ação monitoria de cobrança. Contrato de seguro. Omissão
de informação de conhecimento do corretor. Teoria da
aparência. Responsabilidade solidária. Dever de indenizar.
Recurso provido. - O corretor que vende seguro em nome da
seguradora age em nome desta e, ainda que profissional
autônomo, não pode omitir fato anterior de que tinha
inequívoco conhecimento quando da contratação do prêmio
e que poderia influir no ato da indenização. Agindo com
culpa pela omissão, estende essa responsabilidade solidaria-
mente à seguradora em face da teoria da aparência e da
própria condição de representante da contratada que em seu
nome contratou. ‘O fornecedor do produto ou serviço é so-
lidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos’. Art. 34 do CDC. (TAPR, 3ª
Câmara Cível, Ap. 102264400, Rel. Juiz Jorge Massad, j.
em 1.4.97, p. em 18.4.97.) 

Ação de indenização. Contrato de seguro. Ausência de
repasse dos prêmios. Responsabilidade solidária da segu-
radora. Art. 34 do CDC. Voto vencido. - Deve-se considerar
responsável pelo pagamento da indenização do seguro o
corretor que recebeu os cheques relativos aos prêmios e não
os repassou à Corretora de Seguros. Com base no art. 34
do CDC, a seguradora é responsável solidária pelo paga-
mento da indenização devida à beneficiária do contrato de
seguro ainda que a corretora não lhe tenha repassado os
prêmios quitados pelo contratante, por tratar-se de culpa in
eligendo. Para que se possa falar em responsabilização sub-
jetiva, é de salutar importância a verificação dos requisitos
legais: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; nexo de
causalidade e dano. (Apelação Cível n° 1.0134.02.029577-
7/001 - Relator Des. Pereira da Silva - 10ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 29 de abril
de 2008).

Diante das considerações acima expostas, tenho
que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva, devendo ser negado provimento ao recurso. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos cons-
ta, nego provimento ao apelo. 

Custas deste recurso, pela apelante. 
Em síntese, para efeito de publicação (art. 506, III,

do CPC): 
-De ofício, conheceram parcialmente do recurso. 
- Negaram provimento. 
- Condenaram a apelante ao pagamento das cus-

tas recursais. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores TARCÍSIO MARTINS COSTA e JOSÉ
ANTÔNIO BRAGA. 

Súmula - DE OFÍCIO, CONHECERAM PARCIAL-
MENTE DO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Ação de cobrança - Policial militar - Aluno-apren-
diz - Averbação do tempo para efeito de aposen-

tadoria (reserva) e adicionais - Súmula 96 do
TCU - Requisitos atendidos - Art. 162 da Lei nº

5.301/69 - Aplicação - Recurso provido

Ementa: Apelação cível. Administrativo. Policial militar.
Aluno-aprendiz. Contagem de tempo para efeito de ina-
tividade e adicionais. Averbação. Direito configurado.
Recurso de apelação conhecido e provido. 

- De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a
Administração está vinculada a eles, portanto cabe ao
Judiciário o exame do motivo, sobre o seu aspecto legal. 

- Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço
público, o período de trabalho prestado na qualidade de
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aluno-aprendiz, em escola pública profissional, desde
que comprovada a retribuição pecuniária à conta do
orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de
alimentação, fardamento, material escolar e parcela de
renda auferida com a execução de encomendas para
terceiro. 

- Demonstrado que o militar prestou serviços na quali-
dade de aluno-aprendiz em escola pública estadual, tem
direito a averbar esse tempo, para fins de aposentadoria
e adicionais. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCÍÍVVEELL NN°° 11..00002244..0088..994422337700-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: WWaasshhiinnggttoonn LLuuiizz
PPeerreeiirraa - AAppeellaaddoo:: EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr::
DDEESS.. BBIITTEENNCCOOUURRTT MMAARRCCOONNDDEESS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidência da Desembargadora Teresa Cristina da
Cunha Peixoto, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. -
Bitencourt Marcondes - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Lucas Zandona Guimarães. 

DES. BITENCOURT MARCONDES - Sr.ª Presidente.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o ilustre
advogado e, após ter dado a devida atenção à sua sus-
tentação oral, passo a proferir meu voto. 

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Washington Luiz Pereira em face da sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Lílian Maciel Santos, da 2ª
Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte,
que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança
proposta em face do Estado de Minas Gerais. 

Requer a reforma da sentença, pois faz jus, nos ter-
mos da norma inserta no art. 162 do Estatuto de Pessoal
da Polícia Militar de Minas Gerais - Lei 5.301/69 - à
averbação, para efeito de transferência para reserva e
adicionais, do tempo em que permaneceu junto ao
Colégio Estadual Deodato Linhares, na qualidade de
aluno-aprendiz do curso de Habilitação Básica em
Saúde. 

Alega, conforme enunciado da Súmula 96 do
Tribunal de Contas da União, ser desnecessário que a
remuneração pelo serviço prestado se dê em dinheiro,

sendo iterativamente reconhecido pelos Tribunais que
basta o recebimento de alimentação e uniformes. 

Recurso recebido à f. 82. 
Contrarrazões apresentadas às f. 83/91. 
É o relatório. 
Conheço do recurso, pois presentes os pressupos-

tos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 
A - Do objeto do recurso. 
Pleiteia o apelante a reforma integral da sentença,

com a procedência da ação ordinária, porque, nos ter-
mos da norma inserta no art. 162 do Estatuto de Pessoal
da Polícia Militar de Minas Gerais - Lei 5.301/69 - faz jus
à averbação, para efeito de transferência para reserva e
adicionais, do tempo em que permaneceu junto ao
Colégio Estadual Deodato Linhares, na qualidade de
aluno-aprendiz do curso de Habilitação Básica em
Saúde. 

A il. Magistrada a quo julgou improcedente a ação,
sob os seguintes fundamentos, in verbis: 

[...] 
No mérito propriamente dito, a documentação acostada aos
autos certifica que o autor foi aluno do Colégio Estadual
Deodato Linhares no período de 1977 a 1979. Neste perío-
do, frequentou efetivamente curso de habilitação básica em
saúde (f. 67). 
Estes fatos são incontestes, por certo. Agora resta a inda-
gação se a natureza jurídica do vínculo do autor com a insti-
tuição era a de efetivamente a de aluno aprendiz. De acor-
do com o revogado Decreto 31.546/52, a definição do con-
trato de aprendizagem é: 
[...] 
Assim, há que se distinguir a situação de o autor estar estu-
dando, daquela em que ele está a aprender um ofício na
qualidade de aluno aprendiz. Desta forma, pela documen-
tação dos autos extrai-se que naquela instituição o autor
nunca teve vínculo de aluno aprendiz. Fez um curso técnico,
que não se confunde com aquela situação, já que não houve
a devida contraprestação pecuniária pelo trabalho naquela
condição especial. 
Inexiste nos autos qualquer prova de que o colégio em
questão era reconhecido pelo Senai ou o Senac, como curso
profissionalizante, com a característica do vínculo do contra-
to de aprendizagem. 
[...]. 

B - Do motivo do indeferimento administrativo. 
Conforme se depreende dos documentos acosta-

dos à exordial, notadamente os de f. 18 e 28, o motivo
do indeferimento administrativo do pedido do apelante
junto à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi não
preencher os requisitos previstos na Súmula nº 96 do
Tribunal de Contas da União. 

Dispõe o enunciado da referida súmula: 

Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço
público, o período de trabalho prestado, na qualidade de
aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que
comprovada a retribuição pecuniária à conta do
Orçamento, admitindo-se como tal o recebimento de ali-
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mentação, fardamento, material escolar e parcela de renda
auferida com a execução de encomendas para terceiros. 

Desse modo, de acordo com a teoria dos motivos
determinantes, a Administração está vinculada a eles,
portanto, cabe ao Judiciário o exame do motivo, sobre o
seu aspecto legal. 

A respeito do assunto, ensina Celso Antônio
Bandeira de Mello: 

os motivos que determinam a vontade do agente, isto é, os
fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a va-
lidade do ato. Sendo assim, a invocação de ‘motivos de fato’
falsos, inexistentes, ou incorretamente qualificados vicia o
ato mesmo quando, conforme já o disse, a lei não haja esta-
belecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a
prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos
que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente
imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se
estes realmente ocorreram e o justificavam (Curso de direito
administrativo, p. 184).

Seabra Fagundes, quando da 1ª edição do
Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, já
afirmava que o motivo do ato administrativo faz parte de
sua configuração legal e a verificação dele está incluída
na análise da legalidade (p. 118, nota 7).

Odete Medauar ensina que um dos aspectos mais
marcantes no controle jurisdicional diz respeito à
averiguação dos fatos, citando Vitor Nunes Leal, 

apurar se realmente ocorreu um fato, sem o qual o ato não
poderia ser praticado, não equivale a dizer se aquele motivo
era razoável ou não, mas apenas se era verdadeiro. Se era
falso o motivo, isto é, se o fato real pressuposto por lei não
ocorreu, o ato não pode subsistir, é ilegal, porque baseado
em falsa causa (MEDAUAR, Odete. Controle da administra-
ção pública. RT, 1993, p. 177).

Assim, no caso concreto, cabe o exame da legali-
dade do indeferimento pelos motivos esposados, quais
sejam, que o serviço seja prestado em entidade de direi-
to público e que a retribuição ocorra à conta do orça-
mento, pois presentes esses requisitos, a averbação do
tempo como aluno-aprendiz, seja para efeito de inativi-
dade, seja para o cômputo de adicionais, é admitida
pela Administração. 

Conforme já decidi em outros processos, como Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, tenho que
o motivo da negativa da averbação do tempo de serviço
parte de premissa equivocada, pois o simples fato de o
apelante, conforme teor das certidões juntadas às f. 15 e
67, permanecer na escola 24 horas por dia, durante 365
dias no ano, recebendo ensino, educação, profissiona-
lização, livros, alimentação e total assistência para segu-
rança de sua formação integral, bem como frequentar
aulas teóricas e participar das atividades práticas inte-
grantes do currículo escolar, que consistem em trabalho

de aprendizado profissional atinente à saúde básica,
configura não só o vínculo, mas a contraprestação in
natura provinda de recursos do orçamento do Estado, o
que lhe dá direito a contar o tempo de aluno aprendiz
não só para fins de aposentadoria como para adicionais. 

Nesse sentido, transcrevo excerto da declaração de
f. 15, que muito bem elucida a questão, in verbis:

Declaramos para os devidos fins que o Curso realizado pelo
aluno Washington Luiz Pereira, no período de 01 de janeiro
de 1977 a 31 de dezembro de 1979, contando o tempo efe-
tivo de três anos em que permaneceu estudando, matricula-
do e exercendo a atividade de aprendiz do Curso
Profissionalizante - Técnico em Saúde - e que o funciona-
mento do curso deste estabelecimento de ensino era re-
gistrado por rubrica própria, fazendo parte do orçamento da
União (Estadual), assim como recebimento de alimentação e
material escolar, segundo o artigo 80, inciso III, e Decreto nº
2.479/79, de 8 de março de 1979 e Súmula nº 96, de 9 de
dezembro de 1993, publicada no DO de 3 de janeiro de
1995. 

Dessa forma, demonstrado que o apelante prestou
serviços na condição de aprendiz no período compreen-
dido entre 01.01.77 e 31.12.79, recebendo remune-
ração à conta do orçamento, faz jus à averbação do
referido tempo para efeito de inatividade e quinquênios,
em consonância com a norma inserta no artigo 162 da
Lei 5.301/69 - Estatuto dos Servidores Públicos Militares
de Minas Gerais:

Art. 162. Na contagem do tempo de serviço para efeito de
inatividade e quinquênios, computar-se-á, integralmente, o
tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos
Municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da
União e dos Estados, bem como em outras repartições esta-
duais.

Em casos semelhantes, decidiu recentemente a 7ª
e a 2ª Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis: 

Ementa: Ação ordinária. Aluno-aprendiz. Contagem do
tempo exercido nessa condição como tempo de serviço
público. Entidade paraestatal. Contraprestação.
Desnecessidade. - A Lei Estadual 5.301/69 não exige, para
que se compute como tempo de serviço público que tenha
sido prestado a pessoa jurídica de direito público e que
tenha havido contraprestação por parte do Poder Público,
admitindo expressamente a contagem do tempo prestado
para paraestatais. - Demonstrado que o autor prestou
serviços na qualidade de aluno-aprendiz, tem direito a aver-
bar esse tempo, para fins de aposentadoria e adicionais. -
Sentença confirmada, no reexame necessário. - Recurso vo-
luntário prejudicado (Apelação Cível/Reexame Necessário n°
1.0024.07.442142-1/001, 7ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª
Heloísa Combat, j. em 07.04.2008). 

Ementa: Apelação cível. Militar. Averbação de tempo de
serviço. Aluno-aprendiz. Senai. Possibilidade. Art. 162 da Lei
nº 5.301/69. Procedência. Manutenção. - O policial militar
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tem direito à averbação do tempo de serviço prestado na
condição de aluno-aprendiz do Senai para adicionais e
aposentadoria, conforme preceitua o disposto no art. 162 da
Lei nº 5.301/69 (Apelação Cível n° 1.0701.08.216724-
1/001 - 2ª Câmara Cível, Des. Afrânio Vilela, j. em
12.01.2010). 

Ementa: Administrativo. Policial militar. Aluno-aprendiz.
Contagem de tempo para fins de percepção de vantagens e
direitos próprios do cargo. Averbação. Direito consagrado
na legislação vigente. Procedência parcial do pedido.
Reforma do julgado. - A legislação aplicável consagra ple-
namente o direito à averbação do tempo de serviço presta-
do como aluno-aprendiz junto ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Senai, visto que profissionalizante,
havendo contraprestação pelo serviço prestado, na forma de
uniformes, alimentação e material didático. Revela-se legíti-
ma a percepção pelo requerente de todas as vantagens e
direitos que deixou de perceber do Estado de Minas Gerais
em face do indeferimento de seu requerimento administrati-
vo, impondo-se a reforma parcial do julgado monocrático
para que sejam garantidos àquele o pagamento de todas as
diferenças salariais, benefícios e promoções, referentes à
averbação em discussão (Apelação Cível n°
1.0024.08.954861-4/001, 7ª Câmara Cível, Rel. Des.
Edivaldo George dos Santos, j. em 01.12.2009). 

No mesmo contexto a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: 

Previdenciário. Averbação de tempo de serviço. Aluno-
aprendiz. Escola profissionalizante. Decreto-lei nº 4.073/42,
art. 1º. Art. 58, inciso XXI, do Decreto 611/92. - O período
trabalhado como aluno-aprendiz em escola técnica federal
pode ser computado para fins de complementação de tempo
de serviço, objetivando fins previdenciários, em face da
remuneração recebida. - Inteligência do art. 58, inciso XXI,
do Decreto 611/92. - Recurso conhecido e provido (STJ:
REsp nº 511566/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u., DJ de 10.08.2004, p. 330). 

Previdenciário. Averbação de tempo de serviço. Escola
agrotécnica federal. Aluno-aprendiz. Documento idôneo e
autêntico. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes. 
I - Consoante entendimento pacificado deste Superior
Tribunal de Justiça, conta-se como tempo de serviço, para
fins previdenciários, o período de trabalho prestado na qua-
lidade de aluno-aprendiz em Escola Técnica Federal, desde
que comprovada a retribuição pecuniária à conta do orça-
mento. Precedentes. 
II - In casu, o impetrante, por meio de documento idôneo -
que em nenhum momento teve sua autenticidade questiona-
da no processo, comprovou a sua condição de aluno-apren-
diz de escola técnica federal, remunerado à conta do orça-
mento da União. 

III - Agravo interno desprovido (AgRg no Recurso Ordinário
em MS nº 15.522 - RS (2002/0129799-5), 5ª Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp, j. em 11.03.2003). 

Assim, merece reforma a sentença, para que seja
julgado procedente o pedido formulado pelo autor. 

II - Conclusão. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de

apelação, para julgar procedente a ação e determinar a
averbação do tempo de serviço prestado pelo autor na
qualidade de aluno-aprendiz, para efeito de inatividade
e adicionais, bem como condenar o Estado ao paga-
mento das diferenças de vencimentos a que tem direito,
observada a prescrição das parcelas anteriores a março
de 2003, tudo devidamente corrigido e acrescido de
juros de mora, na forma do art. 9.494/97 - observada,
a partir de 29.06.2009, a alteração promovida pela Lei
nº 11.960/09 -, estes a contar da citação. 

Condeno o apelado ao pagamento da verba
honorária, que fixo em 10% sobre o valor da conde-
nação. 

É como voto. 

DES. FERNANDO BOTELHO - Sr.ª Presidente.
Registro ter ouvido, com atenção, a sustentação oral que
da tribuna acaba de proferir o Dr. Lucas Zandona
Guimarães, que falou pelo apelante. 

Acompanho o Relator em seu judicioso voto. 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Sr.ª Presidente.
Também cumprimento o ilustre advogado, a cuja defesa
oral dei a devida atenção. 

A matéria, conquanto não seja nova, merece um
exame de cada caso de per se, uma vez que são os fatos
trazidos à consideração que configuram, ou não, a
condição de aluno-aprendiz, para fins de computação
de tempo de serviço público pela parte requerente. 

No caso, acompanho o em. Relator, cujo raciocínio
conclui pela existência do direito propugnado, e apenas
ressalvo exatamente que, em situações fáticas outras, já
tive oportunidade de chegar a conclusão distinta. 

Assim, também provejo o recurso, na esteira do
voto do em. Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Jurisprudência Criminal

A decisão foi mantida em juízo de retratação, 
f. 231. 

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça. 
É o relatório. 
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
Sem preliminares. 
A celeuma reside no decote da qualificadora do

motivo fútil. Entretanto, examinando detidamente os
autos, entendo que agiu com acerto o d. Magistrado
sentenciante. 

De fato, as provas colacionadas não permitem a
conclusão de que o suposto autor do homicídio tenha
agido motivado pela futilidade. 

Com efeito, tem-se que fútil é o motivo insignifi-
cante, manifestamente desproporcional à gravidade do
fato. Contudo, não se pode confundir, como se pretende,
ausência de motivo com motivo fútil. 

O crime, a meu ver, tem sempre uma motivação.
Não obstante desconhecer a razão que levou o recorri-
do, em tese, a cometer o homicídio, não autoriza a
incidência da qualificadora. 

In casu, verifico que todas as testemunhas inquiri-
das são uníssonas em afirmar que desconhecem o moti-
vo que teria levado o recorrido a praticar o delito que lhe
é imputado. Ademais, o próprio pronunciado, apesar de
confessar o homicídio, não aponta a causa, se atendo
em dizer que se tratava de uma brincadeira. 

Pois, manifestamente improcedente mostrou-se a
qualificadora do motivo fútil, haja vista que os elementos
probatórios não identificaram a razão que ensejou o
crime. E não se pode dizer que a inexistência de razão
aparente caracteriza a qualificadora: 

Como é sabido, fútil é o motivo insignificante, apresentando
desproporção entre o crime e sua causa moral. Não se pode
confundir, como se pretende, ausência de motivo com futili-
dade. Assim, se o sujeito pratica o fato sem razão alguma,
não incide essa qualificadora, à luz do princípio da reserva
legal (STJ, Resp. 769651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma,
DJ 15.5.2006). 

Ante tais considerações, nego provimento ao recur-
so, mantendo íntegra a r. decisão guerreada. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e RUBENS GABRIEL
SOARES. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO. 

. . .

Homicídio - Ausência de motivo - Motivo fútil -
Inconfundibilidade - Sentença de pronúncia -

Decote da qualificadora - Possibilidade

Ementa: Recurso em sentido estrito. Penal. Sentença de
pronúncia. Ausência de motivo que não se confunde
com futilidade. Decote de qualificadora. Possibilidade.
Recurso não provido.

- A qualificadora deve ser decotada quando manifesta-
mente improcedente. 

- Impossível equiparar-se a ausência de motivo ao moti-
vo fútil, entendido como insignificante, desproporcional. 

RREECCUURRSSOO EEMM SSEENNTTIIDDOO EESSTTRRIITTOO NN°° 11..00002244..0033..-
000011660011-88//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee -
RReeccoorrrreennttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - RReeccoorrrriiddoo:: ÁÁttiillaa FFrraannççaa AArrrruuddaa - RReellaattoorr:: DDEESS..
FFUURRTTAADDOO DDEE MMEENNDDOONNÇÇAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Júlio César
Lorens, 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, 24 de agosto de 2010. - Furtado
de Mendonça - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito, com suporte no art. 581, IV,
do CPP, insurgindo o Ministério Público contra a r.
decisão de f. 215/218, que pronunciou Átila França
Arruda como incurso nas sanções do art. 121, caput, do
Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo
Tribunal do Júri. Contudo, o il. magistrado a quo, enten-
dendo que a ausência de motivo não poderia ser con-
fundida com motivo fútil, decotou a qualificadora pre-
vista no § 2º, inciso II, daquele artigo. 

Intimações regulares, f. 218 e 226.
Pleiteia o recorrente, f. 228/230, o reconhecimen-

to da qualificadora: motivo fútil. Assevera que não existe
diferença substancial entre motivo fútil e ausência de
motivo. 

Em contrarrazões, o pronunciado pleiteia a
manutenção do r. decisum. 
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Crime de trânsito - Art. 302 do Código de
Trânsito Brasileiro - Homicídio culposo na direção
de veículo automotor - Culpa exclusiva da vítima
- Prova - Ausência - Responsabilidade do condu-

tor comprovada - Absolvição - Inviabilidade -
Perdão judicial - Hipótese excepcional - Não

ocorrência - Aplicação de pena - Necessidade -
Caráter retributivo e preventivo - Suspensão da

habilitação para dirigir - Prazo - Proporcionalidade
com a pena corporal - Não observância -

Redução imposta

Ementa: Apelação criminal. Crime de trânsito. Art. 302
do CTB. Trabalhadores transportados na carroceria do
caminhão. Homicídio culposo. Culpa exclusiva da vítima
não comprovada. Suspensão da habilitação para dirigir.
Princípio da proporcionalidade. Penalidade reduzida.
Inobservância de dever objetivo de cuidado. Perdão judi-
cial. Descabimento na hipótese.

- Age com culpa o motorista que se aventura a trans-
portar trabalhadores na carroceria aberta do caminhão,
por sobre a carga de carvão, sem fornecer-lhes qualquer
segurança.

- O perdão judicial deve ser reservado àqueles casos
excepcionais em que as consequências do fato se apre-
sentam tão devastadoras para o infrator, que qualquer
sanção penal seria inócua, mas não na hipótese em que
o réu nem sequer demonstra senso de responsabilidade
pelo ilícito praticado.

- Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo
patamar legal, a pena de suspensão da habilitação não
deve ser fixada além da pena-base do art. 293, caput,
da Lei 9.503/97, por força do princípio constitucional da
proporcionalidade.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00556688..0066..000011779966-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSaabbiinnóóppoolliiss - AAppeellaannttee:: LLaaéérrcciioo JJoorrggee
SSiimmõõeess - 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, sob a Presidência do Desembargador José
Antonino Baía Borges, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. - Renato
Martins Jacob - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. RENATO MARTINS JACOB - Laércio Jorge
Simões interpôs recurso de apelação em face da
respeitável sentença de f. 137/144, 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 iras do art. 302, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro, fixando a reprimenda de
02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, bem
como a suspensão do direito de conduzir veículo auto-
motor pelo mesmo prazo.

Verificando o cumprimento dos requisitos do art.
44 do Código Penal, o douto Juízo a quo substituiu a
pena carcerária por duas restritivas de direitos, consis-
tentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Nas razões recursais de f. 150/166, a douta defe-
sa alega que o evento ocorreu por culpa exclusiva da víti-
ma, sendo que, ao contrário do que entendeu o douto
Juízo a quo, o simples fato de estar transportando pes-
soas na carroceria do caminhão não é suficiente para
comprovar a culpa do réu. Nesse ponto, assevera que
“não se espera que alguém que está sendo transportado
na carroceria de um caminhão cubra-se totalmente com
sacos de carvão e venha a dormir com o veículo em
movimento”, razão pela qual não pode se imputar
nenhuma responsabilidade ao réu, pois ele confiava que
a vítima buscaria se acomodar de maneira segura na
caçamba.

Prossegue argumentando que a pena de suspensão
da habilitação foi aplicada de maneira desproporcional,
tendo sido fixada muito além do mínimo patamar previs-
to no art. 293 do Código de Trânsito, sem qualquer jus-
tificativa para tanto.

Ao final, pugna pela absolvição, ou, sucessiva-
mente, a redução do prazo de suspensão da CNH para
o mínimo legal, ou, finalmente, o benefício do perdão
judicial, pois a vítima não era apenas um colega de tra-
balho do réu, mas seu amigo de vários anos, o que torna
desnecessária a repreensão estatal, pois ele “já carrega
consigo o peso pelo resultado mais gravoso”.

Em contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça
rebateu os argumentos recursais e pugnou pela reforma
da sentença apenas para que seja decotada da conde-
nação a suspensão da habilitação ou reduzido seu prazo
de duração para o mínimo patamar legal (f. 168/176).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se às f. 181/186, opinando pelo parcial provimento do
apelo, para que seja reduzida a pena de suspensão da
carteira de habilitação do réu.

A denúncia foi recebida em 18.10.2006 (f. 38),
sendo publicada a sentença condenatória em
27.01.2010 (f. 144 v.). Nenhuma preliminar foi arguida
e também não vislumbro nenhuma outra questão que
possa ser reconhecida de ofício.
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Conheço do recurso, porque presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

O apelante foi denunciado por infração ao art.
302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, porque no
dia 08.07.2004, enquanto conduzia o caminhão
Mercedes-Benz, placa CVP-9353, pela rodovia que
interliga as cidades de Serro e Sabinópolis, culposa-
mente, deu causa à morte de Fábio Marciano Rosa.

Segundo a vestibular acusatória, o denunciado
transportava carvão e também levava trabalhadores no
compartimento de carga do caminhão, dentre eles, a víti-
ma, que, no momento do acidente, estava dormindo e
sofreu uma queda, falecendo em virtude das lesões
sofridas.

A materialidade encontra-se estampada no exame
de corpo de delito indireto (f. 26) e na certidão de óbito
(f. 27). A autoria também é inconteste, uma vez que o
acusado confirmou ser ele o condutor do veículo no qual
a vítima estava sendo transportada (f. 20, 53/54).

Cinge-se a controvérsia, portanto, com relação ao
elemento normativo, ou seja, se há provas de que o réu
agiu com culpa no acidente, ou se, na verdade, o fatídi-
co evento se deu por culpa exclusiva da vítima e, nesse
aspecto, não vejo como dar guarida ao inconformismo
recursal.

Analisei detidamente todos os documentos acosta-
dos aos autos, li e reli todos os interrogatórios e depoi-
mentos das testemunhas e não me convenci da presença
de circunstância que permita concluir que o fatídico
evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo que,
ao revés, todas as evidências apontam a responsabilida-
de do apelante.

Não ignoro que testemunhas relatam - e a própria
peça inicial reconhece - que a vítima dormia no momen-
to do acidente, mas desse fato não é possível extrair a
conclusão de que ela foi responsável pelo que lhe ocor-
reu, pois o conjunto probatório demonstra que ela esta-
va sendo transportada de maneira totalmente irrespon-
sável, viajando na caçamba de um caminhão, sobre
uma carga de carvão, sem o mínimo de segurança.

Tal circunstância, inegavelmente, tem vinculação
direta com o fatídico evento, pois, se estivesse sendo
transportada dentro da cabine do caminhão, certamente
não teria despencado pela estrada, ainda que dormisse
por horas.

O próprio acusado admite que até certa altura a
vítima viajava na cabine do caminhão, mas, tão logo
estacionou o veículo em um posto de gasolina, para reti-
rar algumas ferramentas, Fábio desceu da cabine e subiu
na carroceria, in verbis:

[...] que, quando saíram do Córrego Corrente Canoas, vie-
ram com o declarante na boleia do caminhão os ajudantes
Fábio, Cláudio, Geraldinho, os demais ajudantes em cima
da carroceria, é de costume dos ajudantes de carvão andar
em cima da carga; que, no dia 08.07.04, por volta das

4h30, na cidade do Serro, o declarante pegou seus aju-
dantes no local de costume para retornarem a Sabinópolis e
terminar a carga de carvão; que entraram na cabine do
caminhão os ajudantes Fábio, Cláudio e Geraldinho, e os
outros ajudantes subiram em cima da carga; que, após, o
declarante parou na saída da cidade do Serro para retirar
algumas ferramentas do caminhão e colocar em outro cami-
nhão de sua propriedade, que, nesse momento, Fábio
desceu da cabine do caminhão e subiu na carroceria do
caminhão; que o declarante saiu da cidade do Serro e veio
em direção a Sabinópolis (f. 20/20v., confirmado à f. 53).

Vale a pergunta: se a vítima até então estava den-
tro da cabine - e, portanto, havia ali espaço para ela ser
transportada - por que o acusado, ainda assim, permitiu
que ela fosse para a carroceria, mesmo sabendo que
não estaria segura ali?

Sim, pois não é crível que o réu, um experiente
motorista, não conseguiu perceber que a vítima poderia
se acidentar gravemente ao ser transportada daquela
forma, pois viajaria, literalmente, se equilibrando sobre a
carga de carvão.

Outrossim, viajando àquela hora da madrugada,
era perfeitamente previsível que o pobre trabalhador
poderia acabar dormindo e, consequentemente, sofren-
do a queda do caminhão. Porém, mesmo assim, o réu se
aventurou a transportá-lo perigosamente.

Ao tentar se justificar, o denunciado se agarrou à
pífia alegação de que o transporte de trabalhadores na
caçamba era costumeiro na região, o que, entretanto,
não elide sua culpa no evento, pois o costume (diga-se
de passagem, um péssimo costume) não afasta o dever
do motorista de sempre agir com prudência e cautela,
devendo constantemente observar se a carga está bem
acomodada, se o seu veículo está em boas condições, se
os passageiros estão corretamente acomodados etc.

Noutras palavras, não é o simples hábito de trans-
portar trabalhadores de maneira irregular que torna cor-
reta e sem riscos a referida conduta; e mais, tal fato ape-
nas confirma a negligência de diversos outros motoristas
que, tal como o réu, se arriscam diariamente a trans-
portar humildes trabalhadores em péssimas condições,
ignorando não apenas um dever objetivo de cuidado,
mas, sobretudo, o valor da vida humana.

Tamanho é o perigo desse lamentável hábito, que
o próprio art. 230, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro, pune administrativamente aquele que estiver
“transportando passageiros em compartimento de carga,
salvo motivo de força maior, com permissão da autori-
dade competente e na forma estabelecida pelo
Contran”.

Ao contrário do que alega a ilustrada defesa, não
se trata de presumir a culpa do denunciado em razão de
uma simples infração de trânsito, mas, sim, de verificar
que o acusado, de maneira culposa, colocou a vítima
numa situação de perigo expressamente coibida pelo
legislador pátrio.
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Desejasse o réu insistir no transporte de traba-
lhadores daquela forma, deveria, no mínimo, realizar
algum procedimento de cautela para amenizar os riscos
de sua conduta, o que no caso não ocorreu.

Não há nos autos nenhuma notícia de que a vítima
estivesse utilizando equipamentos de proteção ou algum
gancho que o prendesse à carroceria do caminhão,
enfim, algo que demonstrasse que o motorista realmente
tentou agir com prudência para evitar o resultado
danoso.

Todavia, o que se vê no caso é exatamente o con-
trário. Depois que a vítima se acomodou sobre a carga
do caminhão, o apelante continuou a dirigir o caminhão
como se nada anormal estivesse acontecendo e, de tão
distraído que estava, nem mesmo percebeu o momento
em que o infeliz despencou do caminhão (sendo largado
na estrada como se fosse um objeto qualquer), dando
falta da vítima apenas quando já havia chegado a seu
destino.

Ironicamente, a única “proteção” que os traba-
lhadores gozavam eram sacos de carvão vazios, que eles
vestiam apenas para tentar apartar o frio. Uma vez na
carroceria do caminhão, restava aos trabalhadores ape-
nas tentar se agarrar, de qualquer modo, na corda que
amarrava os carvões ao caminhão (frise-se, apenas a
carga e não as pessoas que ali estavam). O seguinte tre-
cho do depoimento da testemunha Carlos Roberto da
Silva, que estava próximo à vítima, bem reflete a situ-
ação:

Fábio era muito brincalhão, alegre, que todos gostavam
dele; o declarante acredita que o Fábio também dormiu; que
o declarante colocou um saco na cabeça, porque o frio esta-
va muito, mas ficou segurando na corda que estava amar-
rando a carga; que Fábio também estava com um saco de
carvão na cabeça até a cintura e outro saco dos pés à cin-
tura; que Fábio estava mais ou menos no meio da carroce-
ria e o declarante estava no meio da carga, porém do lado
contrário ao que Fábio estava; que dormiram; que o decla-
rante acredita que Fábio dormiu, e não estava segurando a
corda e, na curva, o mesmo caiu do caminhão, pois não
teve nenhum grito (f. 19).

Não vejo, pois, como discordar da conclusão do
nobre Sentenciante, cujas palavras peço vênia para subs-
crever integralmente:

Destarte, tenho por provada a culpa do acusado no evento
morte da vítima Fábio Marciano, consistente em sua ne-
gligência com a segurança deste, possibilitando seu trans-
porte em local inapropriado, qual seja a carroceria aberta de
seu caminhão Mercedes-Benz, especialmente em cima de
uma carga de carvão, em trajeto perigoso e com curvas si-
nuosas, sem qualquer possibilidade de a vítima encontrar
aponto enquanto era conduzida, sendo que um acidente
nessas condições era totalmente previsível e provável. Por
fim, emerge induvidoso o nexo de causalidade entre o si-
nistro e a morte da vítima, uma vez que, em razão da queda
do caminhão, é que veio a óbito enquanto era encaminha-
da para atendimento em hospital de outra cidade (f. 141).

Portanto, com renovada vênia, não há o menor
espaço para a pretendida absolvição, assim como tam-
bém não vislumbro como conceder ao réu o benefício do
perdão judicial, já que tal benesse deve ser reservada
somente àquelas hipóteses excepcionais em que as con-
sequências do fato se apresentam tão devastadoras para
o infrator, que qualquer sanção penal seria inócua. Ou
seja, quando se vê, claramente, que o perdão pode aju-
dar na reeducação do indivíduo mais do que a aplicação
da sanção penal.

Essa não me parece ser a hipótese dos autos,
porque não há nada que leve à conclusão de que o réu
se sente psicologicamente penalizado por sua conduta, a
demonstrar que a incidência da sanção penal configu-
raria uma apenação desnecessária; a rigor, ele nem
sequer admite alguma responsabilidade no evento,
acreditando que o fatídico acidente se deu por culpa
exclusiva da vítima.

Nesse contexto, a pena me parece ser necessária,
não apenas pelo caráter retributivo da sanção (afinal, o
réu ceifou a vida de uma pessoa), mas, também, pelo
caráter preventivo, fazendo com que ele se conscientize
sobre seus atos, evitando que atitudes semelhantes ve-
nham a se repetir.

A pena carcerária já foi aplicada no mínimo legal,
no regime mais brando, e já substituída por penas restri-
tivas de direitos, não havendo o que se alterar.

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação
merece um ligeiro reparo, porque o douto Juízo a quo
aplicou, automaticamente, o mesmo prazo da pena pri-
vativa de liberdade, deslembrando-se, contudo, que a
penalidade do art. 293, caput, do Código de Trânsito,
também deve submeter ao princípio da proporcionali-
dade e observar o grau de culpabilidade do agente.

Assim, se a pena privativa de liberdade foi fixada
no menor patamar legal, não há motivos para que a sus-
pensão da habilitação seja fixada em lapso superior ao
mínimo previsto, que é de apenas 02 (dois) meses.

Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

Diante do reconhecimento da inexistência de condições des-
favoráveis ao réu, a suspensão da habilitação para dirigir
deve ser fixada em seu mínimo legal, seguindo a reprimenda
corporal, que restou estabelecida também no seu patamar
mínimo (REsp 489739/SP - Rel. Min. Gilson Dipp - DJ de
25.08.2003, p. 362).

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, reconhecidas
como favoráveis as circunstâncias do art. 59 do Código
Penal, tanto que a pena pelo crime de homicídio culposo na
direção de veículo automotor foi fixada no piso legal, a pena
de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
deve, também, ser fixada em seu mínimo. Precedentes do STJ
(REsp 824234/DF - Rel.ª Min.ª Laurita Vaz - DJ de
02.10.2006, p. 311).

Mercê de tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso, tão somente para reduzir a pena de
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suspensão da habilitação para 02 (dois) meses, manten-
do, quanto ao mais, a r. sentença hostilizada.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e MATHEUS
CHAVES JARDIM.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

tença de f. 105/111, que julgou procedente a exordial
acusatória e o condenou nas determinações do art. 155,
§§ 1º e 4º, II, na forma do art. 71, ambos os dispositivos
do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
em regime aberto, sendo a privativa de liberdade substi-
tuída por duas restritivas de direitos (prestação de
serviços e pena pecuniária).

A condenação se deve ao fato de que o acusado
juntamente com Antônio Gilberto de Oliveira subtraíram
coisa alheia móvel da vítima Luiz Carlos Gomes Facco,
na madrugada do dia 05.08.2002. Os bens furtados
estavam nas fazendas do ofendido, em um local tranca-
do, mas Antônio sabia onde ficava a chave, pois teria
trabalhado certo tempo para a vítima. O maquinário fur-
tado foi avaliado em R$1.980,00 (um mil novecentos e
oitenta reais).

Inconformado com a condenação, o apelante
alega que não pode incidir sobre o caso a majoração do
repouso noturno, uma vez que não dormia ninguém na
propriedade.

Pretende o decote da causa de aumento relativa ao
abuso de confiança, uma vez que na verdade quem tra-
balhava na fazenda da vítima era seu comparsa, e não
o apelante, situação que atrai a majoração apenas para
o outro réu.

Pede a redução da pena, pois a condenação deve
se dar no mínimo em relação ao delito previsto no art.
155 do Código Penal (f. 130/133).

Contrarrazões às f. 135, pugnando pela
manutenção do decisum.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça, instada a
se manifestar, pronunciou-se no sentido do conhecimen-
to e do não provimento do recurso (f. 145/148).

Conheço do recurso, presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo
auto de apreensão (f. 17), auto de avaliação (f. 18) e
termo de restituição (f. 21).

A autoria é induvidosa, pois fora confessada pelo
recorrente tanto na fase judicial quanto na fase inquisito-
rial. As provas dos autos levam à conclusão de que o
apelante é o autor do furto apurado nos autos, ficando
afastada a tese do brocardo in dubio pro reo.

No seu interrogatório, disse o réu (f. 61): “Que são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia, [...]”.

A vítima também atestou que fora furtado nos
moldes de suas declarações de f. 99.

Todos os caminhos levam a crer que o agente prati-
cou a conduta delituosa apurada nos autos. Dessa
forma, não resta dúvida sobre a autoria e a materiali-
dade do delito praticado pelo acusado.

Não há, nos autos, nada capaz de desacreditar a
prova obtida na fase policial e judicial, até porque a con-
duta do recorrente se harmoniza perfeitamente com o

Furto qualificado - Repouso noturno -
Inexistência de pessoas dormindo no local -

Irrelevância - Abuso de confiança - Qualificadora
- Extensão ao corréu

Ementa: Furto qualificado. Repouso noturno e abuso de
confiança. Decote das qualificadoras. Impossibilidade.
Prova obtida na fase policial e judicial em harmonia com
o contexto fático. Delito configurado. Recurso não provido.

- O Código Penal visa única e exclusivamente a assegu-
rar a propriedade móvel contra maior precariedade de
vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas
para o repouso durante a noite, sendo desnecessária a
presença de pessoas dormindo no local do furto. 

- Considerando que a confiança depositada pela vítima
no comparsa do réu facilitou a conduta de ambos os
autores, a majoração pelo abuso de confiança deve
incidir sobre todos, indistintamente.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00001122..0055..000022770088-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee AAiiuurruuooccaa - AAppeellaannttee:: AAnnddrréé VVaazz PPiinnttoo -
AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
CCoorrrrééuu:: AAnnttôônniioo GGiillbbeerrttoo ddee OOlliivveeiirraa - RReellaattoorr:: DDEESS..
DDOOOORRGGAALL AANNDDRRAADDAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Eduardo
Brum, 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, 29 de setembro de 2010. -
Doorgal Andrada - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de apelação
criminal interposta por André Vaz Pinto em face da r. sen-
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contexto probatório, estando a merecer total credibili-
dade a prova colhida em seu desfavor.

A condenação não se sustenta apenas nas palavras
do acusado, mas também no depoimento da vítima e na
prova documental acostada.

Sobre o caso deve incidir a majoração referente ao
repouso noturno.

Apesar de existir divergência entre doutrina e
jurisprudência com relação ao lugar em que o crime foi
praticado durante o repouso noturno, para incidir a
majorante disposta no § 1º do art. 155 do CP, bem como
se há necessidade ou não de haver pessoas repousando
no momento do delito, coaduno com a posição aventa-
da na sentença.

O Código Penal visa única e exclusivamente a
assegurar a propriedade móvel contra maior pre-
cariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento
das pessoas para o repouso durante a noite.

Dessa forma, independentemente de ter sido o
crime com a presença de pessoas dormindo no local, o
legislador procurou resguardar o bem móvel quando
este se encontra mais vulnerável, ou seja, durante o
repouso noturno, sem a devida vigilância da vítima, pre-
vendo, portanto, sanção mais severa.

Nesse sentido, entende o STJ:

Penal. Recurso especial. Furto qualificado. Causa especial de
aumento. Repouso noturno. Estabelecimento comercial.
Impossibilidade. I - Incide a majorante prevista no art. 155,
§ 1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive
para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precedentes). II - Entretanto, a causa especial de aumento
de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóte-
ses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qua-
lificado (Precedente). (REsp 940245 / RS Recurso Especial
2007/0075823-1 Relator: Ministro Felix Fischer (1109).
Órgão Julgador T5 - Quinta Turma. Data do julgamento
13.12.2007.)

Também vejo ser o caso de fazer incidir a exaspe-
ração da pena pelo abuso de confiança.

Através do conhecimento por parte do recorrente
de que Antônio Oliveira tinha ciência de onde ficava a
chave da casa de ferramentas/máquinas, o furto se deu
com maior facilidade, ou seja, o apelante valeu-se da
confiança depositada em Antônio Oliveira para facilitar
o furto que também traria proveito ao apelante.

Dessa forma, o acusado se favoreceu da confiança
depositada no seu comparsa, motivo pelo qual também
deve ser punido com base na causa de agravamento da
pena. O apelante foi o mentor do delito e fez uso das
informações que seu comparsa obtinha.

No sentido de demonstrar o que foi acima expos-
to, surge a informação de Antônio Oliveira (comparsa do
apelante), em seu interrogatório (f. 15): 

Que em certo dia foi procurado por André Tapete, o qual
convidou o declarante para furtar a referida fazenda; [...] que
foi André Tapete quem decidiu quais os materiais que seriam
subtraídos.

Diante disso, considerando que a confiança
depositada pela vítima no comparsa do réu facilitou a
conduta de ambos, a majoração deve incidir sobre
todos, indistintamente.

Portanto, restou devidamente comprovado que o
apelante, abusando da confiança que era depositada no
seu comparsa, aproveitou-se do livre acesso às dependên-
cias da fazenda para praticar a subtração dos bens.

Assim, uma vez comprovado que o acusado e seu
comparsa ultrapassaram os limites que o vínculo de con-
fiança permitia para praticar a subtração, impossível se
mostra o acolhimento do pleito de decote da referida
qualificadora.

Sobre a dosimetria das penas, não merece razão a
afirmação da defesa. O juízo monocrático agiu com
acerto. As circunstâncias judiciais foram devidamente
analisadas, sopesando a condição do agente e as cir-
cunstâncias do crime. Ao julgador de primeira instância,
que tem maior contato com o caso e com a prova, fica
mais aconselhável a fixação das penas, pois consegue
analisar com maior proximidade a condição do autor do
crime, considerando-se o fato de que a conduta foi
enquadrada no art. 155, §§ 1º e 4º, II, ambos os dis-
positivos do CP.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da defe-
sa, mantendo a sentença recorrida nos termos do pre-
sente voto.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HERBERT CARNEIRO e EDUARDO BRUM.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Apropriação indébita circunstanciada -
Absolvição - Impossibilidade - Crime caracteriza-

do - Autoria e materialidade comprovadas -
Animus rem sibi habendi - Apossamento de valo-

res - Venda de sacas de café pertecentes às 
vítimas - Conduta dolosa demonstrada

Ementa: Apelação criminal. Apropriação indébita
circunstanciada. Crime caracterizado. Autoria e materi-
alidade comprovadas. Animus rem sibi habendi.
Apossamento de valores referentes à venda de sacas de
café pertencentes às vítimas.
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- Pratica o delito de apropriação indébita circunstancia-
da (art. 168, § 1º, inciso III, CP) o réu que, na qualidade
de corretor, recebe sacas de café de pequenos produ-
tores rurais e, após vendê-las a terceiros, não repassa os
valores apurados a quem de direito, deles se apropriando.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00443322..0044..000055229999-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee MMoonnttee SSaannttoo ddee MMiinnaass - AAppeellaannttee:: VVaannddeerrlleeii
GGaarrcciiaa ddee OOlliivveeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - 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, sob a Presidência do Desembargador José
Antonino Baía Borges, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2010. - Beatriz
Pinheiro Caires - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - A respeitável
sentença de f. 423/427 condenou Vanderlei Garcia de
Oliveira como incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do
Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 ano, 06 meses
e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aber-
to, mais pagamento de 13 dias-multa, substituída a pri-
vativa de liberdade por restritivas de direito, porque,
segundo a acusação, por nove anos, na condição de
proprietário da empresa de armazenagem de café
denominada “Armazéns Gerais Mocafé”, angariou a
confiança de pequenos produtores, passando a receber
deles, em depósito, as safras de café e, mediante procu-
ração, administrava e negociava os grãos estocados,
sem repassar aos produtores o que lhes era devido,
apropriando-se indevidamente dos valores, causando
prejuízos às vítimas.

Inconformado, apelou o sentenciado, postulando a
absolvição, alegando, em síntese, não ter agido com
dolo.

Com as contrarrazões, subiram os autos e, nesta
Instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório resumido.
Conheço do recurso, presentes os requisitos legais

de admissibilidade.
A absolvição pretendida pelo apelante não é pos-

sível. As provas de sua culpabilidade foram bem exami-
nadas pela MM. Juíza a quo, e, diante delas, a conde-
nação do denunciado realmente se impunha.

Segundo consta dos autos, o réu, proprietário de
um armazém destinado à estocagem e corretagem de
café, recebia as safras de pequenos produtores rurais.
Embora, em princípio, efetuasse o pagamento aos pro-
dutores das sacas de café deles recebidas e por ele co-
mercializadas, a partir de determinado momento, deixou
de assim proceder, apropriando-se dos valores respec-
tivos e não os repassando aos agricultores, que sofreram
prejuízo.

Os fatos são incontroversos, pois foram confessa-
dos pelo apelante, que, nas duas oportunidades em que
foi ouvido (f. 309/311 - 377/378), admitiu a apropria-
ção dos aludidos valores. São suas as palavras:

[...] quando montou os armazéns para estocar café, possuía
um capital de giro para comprar café e, em face da procura
de pequenos agricultores para produção de lavoura de café,
muitas vezes emprestou dinheiro a esses pequenos produ-
tores para bancarem a produção, no compromisso verbal de
que, quando se vencesse a dívida (empréstimo), pagariam
em espécie ou com o produto (café); ocorre que muitos dos
produtores que pegaram dinheiro não honraram seus com-
promissos, e, por conta disso, acabou tendo necessidade de
vender produtos que tinha em estoque, pertencentes a vários
produtores, com a intenção de repor após o recebimento dos
empréstimos e restituir àqueles de quem teve de utilizar o
café; que, entretanto, decorrido algum tempo, as dívidas
acumularam e acabou não recebendo recursos suficientes
para cobri-las (f. 378).

A confissão do apelante encontra forte ressonância
no contexto probatório, máxime nas declarações
prestadas pelas vítimas (f. 09/10, 11/12, 43/44, 50/51,
59, 60, 121/122, 124/125, 133/134, 170, 182/183,
187/188, 213/214, 218/219, 224/225, 274/275,
279, 280/281, 284/285, 289/290, 292/292, 294,
295, 297/298, 299/300, 301/302, 303/304, 395,
396).

Apenas para ilustrar, transcrevo os seguintes tre-
chos das declarações prestadas em Juízo por Donizete
José da Silva e Sebastião Nunes Barbosa, que foram
lesados pelo acusado. Vejamos:

[...] eu era um ‘cooperado’ dos Armazéns Gerais Mocafé, de
propriedade de Vanderlei Garcia de Oliveira e todo o café
que eu produzia, eu lá depositava, sendo certo que ia
vendendo aos poucos para saldar minhas despesas.
Trabalhei com o autor por dois ou três anos e nunca tive
problemas com o mesmo, mas, por ocasião dos fatos, eu
cheguei à empresa do mesmo e a vi fechada, ficando saben-
do que ele tinha deixado a cidade para local desconhecido.
Meu prejuízo foi de quinze sacos de café que estavam
depositados na empresa do denunciado e foi o prejuízo que
sofri [...] (f. 395 - depoimento de Donizete José da Silva).

[...] eu sou um pequeno lavrador e produtor de café, e toda
minha produção era depositada no armazém do acusado.
Eu assim procedi por quase três anos e nunca tive problemas
nos negócios que fazia com o acusado. Contudo, por
ocasião dos fatos, quando fui ao armazém para fazer o
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negócio, o encontrei fechado e aí fiquei sabendo que o acu-
sado havia saído da cidade e dado prejuízo para as pessoas
que na empresa dele depositavam café. Eu perdi por volta de
quarenta e três sacas de café, e esse foi o meu prejuízo total
[...] (f. 396 - depoimento de Sebastião Nunes Barbosa).

Consoante lição de Mirabete, “a confissão, livre,
espontânea e não posta em dúvida por qualquer ele-
mento dos autos é suficiente para a condenação,
máxime quando corroborada por outros elementos”
(Código de Processo Penal interpretado, 9. ed., p. 540).

Não existem dúvidas, portanto, de que o apelante
se apropriou de dinheiro pertencente a diversos produ-
tores rurais, quantia que tinha a posse em razão da
venda de sacas de café que estes lhe haviam repassado
para que as revendesse.

Em caso semelhante, já se decidiu: “Caracteriza o
delito do art. 168, § 1º, III, do CP, a conduta do agente
que, recebendo quadros e gravuras de pintor famoso
para expor e vender, deixa de restituir as obras e prestar
contas das que vendeu” (JUTACRIM 91/341).

A alegação no sentido de que o réu não agiu com
dolo não merece guarida, na medida em que ele se
apropriou de valores pertencentes a terceiros, não os
restituindo.

O argumento do acusado no sentido de que ten-
cionava restituir os valores apropriados não restou
demonstrado, pois encontra-se isolado nos autos, inexis-
tindo provas de que tenha procurado as vítimas com o
objetivo de negociar as dívidas que tinha com elas. Ao
contrário, a conduta dolosa do réu ficou claramente
patenteada, pois, logo após a descoberta dos fatos, ele
empreendeu fuga.

Na verdade, o que ficou inequivocamente compro-
vado foi a existência de animus rem sibi habendi por
parte do réu, não servindo de justificativa para a sua
conduta as dificuldades financeiras por ele enfrentadas,
na medida em que as vítimas, pequenos produtores
rurais, nada tinham a ver com tais dificuldades.

Portanto, a condenação, nos termos em que foi
proferida, era mesmo de rigor, pois pratica o delito de
apropriação indébita circunstanciada (art. 168, § 1º,
inciso III, CP) o réu que, na qualidade de corretor, recebe
sacas de café de pequenos produtores rurais e, após
vendê-las a terceiros, não repassa os valores apurados a
quem de direito, deles se apropriando.

Ao impulso de tais razões, nego provimento ao
recurso.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES RENATO MARTINS JACOB e MATHEUS
CHAVES JARDIM.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Resistência - Desacato - Prova - Delitos pratica-
dos em contextos diferentes - Concurso material
- Absorção - Impossibilidade - Condenação pelos

dois crimes

Ementa: Apelação criminal. Resistência e desacato.
Provas suficientes. Condenação mantida. Absorção.
Impossibilidade. Delitos praticados em diferentes contex-
tos. Recurso não provido.

- Estando demonstrado pelas palavras da vítima e das
testemunhas presenciais que o agente se opôs à exe-
cução de ato legal de policial militar e, posteriormente,
quando já no interior da viatura, o desacatou, não se
pode falar em absolvição.

- Tendo sido o delito de desacato praticado em momen-
to bem posterior à resistência, quando ela já estava con-
sumada, impossível a aplicação da absorção, devendo
ser mantidas as condenações pelos dois crimes, em con-
curso material.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00330033..0088..000088227733-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee IIgguuaattaammaa - AAppeellaannttee:: WWaallyyssoonn GGeerraallddoo
MMaarrttiinnss - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLBBEERRTTOO DDEEOODDAATTOO NNEETTOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Ediwal
José de Morais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2010. - Alberto
Deodato Neto - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de
recurso de apelação interposto por Walyson Geraldo
Martins contra a sentença de f. 227/234, que o conde-
nou como incurso nas sanções dos arts. 331 e 329, c/c
o art. 69, caput, todos do CP, às penas definitivas de 08
(oito) meses de detenção, em regime aberto, operada a
substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 23.02.2008, aproxi-
madamente às 4h30, policiais militares compareceram à
boate “Megadance”, localizada na Praça do Vila, Rua
13, n° 50, Centro, Iguatama/MG, para determinar que o
proprietário abaixasse o volume do som, que estava
muito alto.
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No entanto, observaram que Walyson e Anderson
Venâncio Coelho trocavam agressões no interior do
recinto e resolveram apartá-los, quando então o
apelante passou a agredir o policial militar Geovane
Lopes da Silva, sendo necessário o uso de algemas e téc-
nicas de imobilização para contê-lo.

Após, já dentro da viatura, quando era conduzido
ao hospital local, o apelante, ainda, desacatou o militar,
proferindo palavras de baixo calão, tal como: “vagabun-
do, vou te pegar, vou te matar, seu jiu-jitsu é de merda”.

Intimações regulares, f. 236/v. e 240.
Pleiteia o apelante, razões de f. 244/253, sua

absolvição, por insuficiência de provas, e, alternativa-
mente, a absorção do delito de desacato pelo crime de
resistência.

Em contrarrazões, f. 254/257, o Parquet pede o
conhecimento e não provimento do recurso, ao que
aquiesce a d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 263/270.

É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissibilidade e processamento.
Sem preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofí-

cio.
Pretende o apelante a sua absolvição, ao argu-

mento de que não foram produzidas provas suficientes
da prática dos delitos de desacato e resistência.

Sem razão, contudo.
Não obstante a sua negativa, as provas dos autos

demonstram de forma cabal que o apelante efetivamente
resistiu à ação policial, a qual pretendia acabar com a
briga em que estava envolvido, mediante violência, além
de, depois, já dentro da viatura, ter proferido xingamen-
tos ao policial militar Geovane Lopes da Silva,
desacatando-o.

Geovane, à f. 70, confirmou que, no momento em
que interveio na briga, levou um chute do apelante.

Na fase policial, ele ainda contou que,

[...] após entrar na viatura, Walyson passou a desacatar e
ameaçar o declarante com os seguintes dizeres:
‘Vagabundo, vou te pegar, vou te matar, seu jiu-jitsu é de
merda’ [...] (f. 30/31).

Os policiais militares que também estavam no local
confirmaram os fatos relatados pela vítima.

Vantuil José Izidoro, em juízo, f. 68, confirmou inte-
gralmente o depoimento prestado na delegacia, onde
relatou:

[...] dois indivíduos (Anderson e Walyson) estavam trocando
agressões no interior do recinto; que o depoente segurou
Anderson, que não resistiu em momento algum; que
Walyson partiu para cima do Cabo Geovane, agredindo-o,
sendo que André prestou apoio ao mesmo; que, devido ao
estado de exaltação de Walyson, foi necessário o uso de
algema e técnicas de imobilização para contê-lo [...]; que, já
dentro da viatura, Walyson gritava os seguintes dizeres:

‘vamos nós dois, mano a mano, com esse jiu-jitsu de merda,
vou te pegar, vagabundo’, e outras palavras de baixo calão
[...] (f. 26/27).

Por sua vez, o miliciano André Alves de Souza con-
tou que “o acusado resistiu à prisão, tentando agredir o
Cabo Geovane”, confirmando ainda ter ouvido “o acu-
sado xingar o policial Geovane, chamando-o de
vagabundo e dizendo que iria pegá-lo” (f. 69).

Ao contrário do que sustenta o apelante, o depoi-
mento dos policiais não está isolado nos autos, tendo a
testemunha Agostinho Rogério dos Reis confirmado que
o apelante realmente resistiu à prisão, impedindo que os
militares lhe colocassem a algema.

Além disso, o fato de as demais testemunhas não
terem presenciado o momento em que o apelante
agrediu o militar Geovane não tem maior relevância, já
que elas afirmaram que somente perceberam o que esta-
va ocorrendo quando os policiais já estavam retirando
Walyson, preso, do local (f. 67, 72 e 73).

O mesmo se pode dizer acerca dos xingamentos
proferidos pelo apelante, que se deram no interior da
viatura policial, onde ninguém, fora os policiais, poderia
mesmo tê-los presenciado.

Dessa forma, não há dúvidas de que Walyson se
opôs ao ato legal do policial militar Geovane, mediante
violência, e, posteriormente, o desacatou, agredindo-o
com palavras ofensivas, não havendo que se falar, pois,
em absolvição.

Ressalte-se ser irrelevante para a caracterização do
delito de desacato o ânimo do apelante, pois seu even-
tual nervosismo não lhe dá o direito de ofender fun-
cionário público, no exercício de sua função.

Também não procede o pedido de absorção do
delito de desacato pelo crime de resistência.

As condutas não foram praticadas em um mesmo
contexto, sendo certo que as palavras de baixo calão
proferidas se deram em momento bem posterior à
resistência oposta pelo apelante, após a sua con-
sumação, quando as partes já se encontravam dentro da
viatura policial.

Assim, não se pode falar que o desacato foi meio
necessário ou fase de realização da resistência.

Portanto, não merece qualquer reparo a r. sentença
combatida, nem mesmo quanto às penas, fixadas no
mínimo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS e EDIWAL
JOSÉ DE MORAIS.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Estelionato - Empréstimo - Aquisição de veículo
automotor - Alienação fiduciária - Gravame -

Venda a terceiro - Busca e apreensão -
Financiamento quitado - Não cabimento - Dolo -

Prova - Ausência - Princípio da presunção de
inocência e do in dubio pro reo - Absolvição -

Necessidade

Ementa: Estelionato. Ausência de dolo antecedente.
Absolvição. Possibilidade. Ilícito civil.

- Restando incontroverso que o inadimplemento do con-
trato comercial se deu apenas em razão de desacertos
financeiros da agente, inexistindo provas de que tenha se
valido de engodo preordenado, visando obter indevida
vantagem econômica, impõe-se a sua absolvição quan-
to ao delito de estelionato previsto no caput do art. 171
do Código Penal, pois tal conduta configura mero ilícito
civil.

- Recurso provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00008833..0077..000099666677-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBoorrddaa ddaa MMaattaa - AAppeellaannttee:: SSeellmmaa AAddrriiaannaa
ddaa SSiillvvaa - 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
Gerais, sob a Presidência da Desembargadora Jane
Silva, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2010. - Antônio
Armando dos Anjos - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS -
Perante o Juízo da Comarca de Borda da Mata, Selma
Adriana da Silva, alhures qualificada, foi denunciada
pela prática de crime previsto no art. 171, inc. I, do
Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia de f. 02/03
que, no dia 05.09.2003,

Selma Adriana da Silva efetuou um empréstimo com a
OMNI S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, no valor
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), visando à
aquisição de um veículo Fiat/Elba CSL 1.6, ano 1989, cor
bege, placa GMY-8839, com gravame de alienação
fiduciária sobre o bem.

Narra ainda a denúncia que

[...] a denunciada pagou apenas algumas parcelas do finan-
ciamento, estando inadimplente desde 05.10.2005. A
empresa OMNI S.A. entrou com ação de busca e apreensão
nesta comarca, ocasião em que foi verificado pelo oficial de
justiça que a denunciada não mais mantinha o veículo em
seu poder, alienando-o para terceiros.

Regularmente processada, ao final, sobreveio a
sentença de f. 63-68, julgando procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando a ré Selma Adriana da Silva
pela prática do delito previsto no art. 171, inc. I, do
Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, gradua-
dos no mínimo legal.

Inconformada com a r. sentença condenatória,
apelou a ré (f. 71). Em suas razões recursais (f. 78/86),
pugna a defesa pela absolvição da ré, ao argumento de
que o fato em apuração se trata de mero ilícito civil, não
podendo, pois, ser responsabilizada criminalmente.
Alternativamente, busca a redução das reprimendas apli-
cadas, a alteração do regime inicial de cumprimento da
pena, a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público apresentou a sua con-
trariedade (f. 87/89), batendo-se pelo desprovimento do
recurso apresentado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra do culto Procurador de Justiça, Dr. Mariano
Guimarães Sepúlveda (f. 95/101), manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, alteran-
do-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal,
além da isenção do pagamento das custas processuais.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do recurso apresentado.
Não foram arguidos questionamentos preliminares,

e, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade
que deva ser sanada de ofício, passo ao exame do méri-
to do recurso.

Como visto alhures, pugna a defesa pela
absolvição da ré, ao argumento de que o fato em apu-
ração trata de mero ilícito civil, não podendo, pois, ser
responsabilizada criminalmente. Alternativamente, busca
a redução das reprimendas aplicadas, a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos e a isenção das
custas processuais.

Diante da minuciosa análise dos autos, em con-
fronto com a pretensão recursal e com as manifestações
ministeriais de ambos os graus, pedindo respeitosas
vênias à il. Magistrada sentenciante, a meu ver, razão
assiste à defesa em seu pleito absolutório, pois não há
provas suficientes para embasar a condenação imposta;
se não, vejamos.
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Com efeito, as provas produzidas ao longo da
instrução criminal comprovam que o fato em apuração,
em verdade, trata de um mero desacordo comercial,
tendo em vista a ausência de recursos financeiros da ré
para arcar com o pagamento do financiamento anterior-
mente assumido.

A própria acusada, em seu depoimento prestado
em juízo (f. 37/38), confirma que firmou contrato de
financiamento junto à empresa OMNI S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento no valor de R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais), com o intuito de adquirir um
automóvel, sendo que, por não ter condições de pagar
as parcelas do referido financiamento, teve de revender
o veículo a terceiros, nos seguintes termos:

[...] que trabalha como costureira por conta própria em casa;
que a depoente não estava podendo pagar as parcelas do
financiamento e falava que queria vender o carro, e um
amigo dela, de Pouso Alegre, arrumou um comprador de
nome Ricardo; que a depoente queria vender o veículo para
ele continuar a pagar as parcelas; que Ricardo repassou o
veículo para uma pessoa desconhecida da depoente, e esta
voltou a repassar para outro, cujo nome a depoente não
sabe, mas mora na cidade de Campanha; que o rapaz de
nome Mateus, que trabalha na financeira, sabe onde se
encontra o veículo e tem todos os dados do possuidor; que
a depoente fez acordo com a financeira com relação ao
pagamento do débito; que o possuidor assumiu a obrigação
de pagar e somente ficou sem liquidar a última, de R$
160,00; que a depoente somente tem comprovante do
pagamento da primeira parcela no valor de R$ 500,00, e o
referido Mateus tem os comprovantes dos pagamentos das
demais; que Mateus falou para a depoente que o possuidor
não conseguiu pagar a última parcela, porque uma
enchente destruiu a casa dele, mas que ele iria pagar; que,
se ele não pagar, a depoente fará a liquidação da dívida
[...].

Ora, diante do depoimento acima transcrito e das
demais provas dos autos, não se verifica que a acusada
tenha agido com a intenção de causar prejuízos a ter-
ceiros, sobretudo em razão de ter vendido o veículo a
terceiros, informando-o sobre a sua alienação fiduciária,
não havendo que se falar, inclusive, em fraude.

Aliás, o novo adquirente do veículo não foi ouvido
nos autos, sendo impossível dizer que o mesmo foi
induzido a erro pela acusada, com o intuito de revender
veículo alienado fiduciariamente, de modo a causar pre-
juízo à financeira.

Sobre a distinção entre fraude civil e fraude penal,
disserta Cezar Roberto Bittencourt:

Nélson Hungria estabeleceu a seguinte distinção entre ilícito
penal e ilícito civil: ‘Ilícito penal é a violação da ordem jurídi-
ca, contra a qual, pela sua intensidade ou gravidade, a
única sanção adequada é a pena, e ilícito civil é a violação
da ordem jurídica, para cuja debelação bastam as sanções
atenuantes da indenização, da execução forçada ou, in natu-
ra, da restituição ao statu quo ante, da breve prisão coerciti-
va, da anulação do ato etc’. Comercializar é a arte de nego-

ciar, de tirar vantagem econômica do negócio ou qualquer
transação que se realize; esse aspecto encerra um jogo de
inteligência, de astúcia, uma espécie de brincadeira de
esconde-esconde, donde resultou a expressão popular de
que ‘o segredo é a alma do negócio’. Em outros termos, é
normal, nas transações comerciais ou civis, certa dose de
malícia entre as partes, que, com habilidade, procuram ocul-
tar eventuais deficiências de seu produto para, assim, realizar
um negócio mais lucrativo ou vantajoso. Não era outro o
entendimento de Magalhães Noronha (Direito penal, v. 2, p.
380), que reconhecia: ‘se assim não fosse, raro seria o
negócio ou a transação em que se não divisaria fraude
punível, pois, neles, são frequentes os pequenos ardis, os
ligeiros artifícios, os leves expedientes visando a resultado
rendoso’.
Atos maliciosos de comércio não se confundem com a burla
fraudulenta.
A questão fundamental é, afinal, quando essa malícia ou
habilidade ultrapassa os limites do moralmente legítimo para
penetrar no campo do ilícito, do proibido, do engodo ou da
indução ao erro. Na verdade, a ilicitude começa quando se
extrapolam os limites da ‘malícia’ e se utilizam o engano e o
induzimento a erro para obtenção de vantagem, em prejuízo
de alguém. No entanto, nessas circunstâncias, se estiver ca-
racterizado o engano, a burla, ainda assim pode configurar-
se não mais que a fraude civil, que terá como consequência
a anulação do ‘contrato’, com as respectivas perdas e
danos. Heleno Fragoso (Lições de direito penal, v.1, p. 446)
destaca um exemplo muito elucidativo: ‘Se alguém vende um
automóvel, silenciando sobre defeito essencial (por exemplo:
quebra da transmissão), isto será uma fraude civil, que anu-
lará o contrato. Se alguém, todavia, vende um automóvel
sem motor, iludindo o adquirente, praticará um estelionato,
ou seja, uma fraude penal’. Com efeito, atos maliciosos de
comércio que não atingem o nível de burla, embora irregu-
lares, não constituem estelionato, para o qual é insuficiente
a habitual sagacidade do mundo dos negócios.
Critérios para distinguir fraude civil e fraude penal.
Como se distingue a fraude civil da fraude penal? Há dife-
rença essencial entre uma e outra? Existem critérios seguros
para apurá-la? Doutrina e jurisprudência por longo tempo
debateram-se na tentativa de encontrar critérios seguros que
permitissem detectar a distinção entre as espécies ou
natureza da fraude. Carmignani, retrocedendo à concepção
romana, afirmou que na fraude penal deveria existir grande
perversidade e impostura. A famosa teoria mise-en-scène,
atribuída a um autor alemão, foi desenvolvida pelos france-
ses e recepcionada por Carrara (§ 2.344). Para os defen-
sores desta concepção, a fraude civil pode revestir-se de sim-
ples mentira ou silêncio, enquanto a fraude penal exigiria
determinada artificiosidade para ludibriar a vítima. Essa teo-
ria também perdeu a atualidade e adeptos, pois a distinção
da natureza da fraude não reside apenas no meio ou modo
de execução.
Após demorada enumeração de teorias, Nélson Hungria
(Comentários ao Código Penal, v. 7, p. 191) acaba con-
cluindo: ‘O critério que nos parece menos precário é o que
pode ser assim fixado: há quase sempre fraude penal quan-
do, relativamente idôneo (sic) o meio iludente, se descobre,
na investigação retrospectiva do fato, a ideia preconcebida,
o propósito ab initio da frustração do equivalente econômi-
co. Tirante tal hipótese de ardil grosseiro, a que a vítima se
tenha rendido por indesculpável inadvertência ou omissão
de sua habitual prudência, o inadimplente preordenado ou
preconcebido é talvez o menos incerto dos sinais orienta-
dores na fixação de uma linha divisória nesse terreno con-
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testado da fraude [...]’ (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal comentado, 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 541).

A propósito, sobre o assunto, confira-se a orientação
jurisprudencial deste eg. Tribunal:

Recurso em sentido estrito. Crime contra o patrimônio.
Estelionato. Ausência de elemento subjetivo. Absolvição.
Necessidade. Para configuração do crime de estelionato,
além dos elementos explícitos no art. 171 do CP, deve tam-
bém estar presente o elemento subjetivo, qual seja o dolo.
Na ausência deste na conduta do agente, não há que se
falar em crime, mormente quando o fato constitui mero
inadimplemento comercial, ficando a cargo da esfera cível
dirimir a quaestio (TJMG, 5ª Câmara Criminal, RSE nº
1.0686.04.135915-5/001, Rel.ª Des.ª Maria Celeste Porto,
v.u., j. em 06.02.2007; pub. no DOMG de 06.03.2007).

Estelionato. Emissão de cheque sem provisão de fundos.
Ausência de comprovação do dolo antecedente da agente.
Não configuração do tipo penal. Ilícito civil. Absolvição.
Recurso provido. A emissão de cheque pós-datado sem fun-
dos, por não caracterizar fraude, exclui a conduta de este-
lionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque,
prevista no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal. Não
se comprovando o dolo e a fraude empregada pela agente,
na emissão de cheque sem provisão de fundos, impõe-se a
sua absolvição do delito de estelionato, previsto no art. 171,
§ 2º, inciso VI, do Código Penal, configurando mero ilícito
civil, e não ilícito penal (TJMG, 5ª Câmara Criminal, Ap. nº
1.0016.02.021182-3/001, Rel. Des. Pedro Vergara, v.u., j.
em 20.01.2009; pub. no DOMG de 02.02.2009).

Penal. Estelionato. Fraude no pagamento por meio de
cheque. Cheque pós-datado. Fato atípico. Falta de dolo
específico. Absolvição. Necessidade. Recurso provido.
Impõe-se a absolvição do agente se não restaram compro-
vados o dolo e a fraude empregada por ele para obter van-
tagem ilícita da vítima, sendo o fato mero ilícito civil carac-
terizado pela emissão de cheques que não foram devida-
mente compensados (TJMG, 2ª Câmara Criminal, Ap. nº
1.0155.04.006252-5/001, Rel. Des. José Antonino Baía
Borges, v.u., j. em 08.10.2009; pub. no DOMG de
30.10.2009).

Como se não bastasse, o Órgão Ministerial não
comprovou, de forma inequívoca, os fatos imputados na
exordial e a presença de dolo na conduta da acusada
para manter ou induzir a vítima em erro, sendo tal ele-
mento imprescindível para a configuração do delito que
lhe fora imputado, tendo esta inadimplido o contrato
apenas por problemas financeiros.

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Delmare
Pires Ribeiro Júnior (f. 57), alega que a própria acusada
informou o paradeiro do veículo adquirido, tendo o pos-
suidor deste apresentado todos os documentos referentes
à quitação do financiamento, razão pela qual deixou de
proceder à apreensão do bem, contando com a anuên-
cia do preposto do banco credor, verbis:

[...] que as informações sobre a venda do veículo foram

fornecidas pela própria acusada ao depoente; que posterior-
mente em cumprimento a outro mandado judicial o
depoente localizou o veículo Elba na cidade de Pouso Alegre
na posse de terceiro, porém foram apresentados ao
depoente todos os documentos referentes à quitação do
financiamento; que o preposto do banco credor acompa-
nhou o depoente durante o cumprimento da diligência, e
diante da documentação apresentada pelo possuidor do
bem, o próprio preposto comunicou ao depoente que não
era preciso dar continuidade à busca e apreensão do veícu-
lo [...] (f. 57).

Na verdade, competia ao Ministério Público, de
forma cabal, provar o alegado, pois, de acordo com o
disposto no art. 156, primeira parte, do Código de
Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem
a fizer [...]”. A propósito, sobre o assunto, preleciona
Mirabete:

Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a
parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um
fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova
da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre
inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo
penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao
acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da
autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumen-
to da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado
cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, cul-
pabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que
impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de
diminuição da pena etc.), ou benefícios penais (MIRABETE,
Julio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 11.
ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 474-475).

Portanto, não havendo prova segura para embasar
a condenação, “é preferível absolver um culpado que
condenar um inocente, uma vez que, para se absolver,
não é necessária a certeza da inocência, bastando
somente a dúvida quanto à culpa”, razão por que, em
obediência aos princípios da presunção de inocência e
do in dubio pro reo, impõe-se decretar a absolvição da
apelante, pois no juízo penal, dúvida e ausência de
prova são coisas equivalentes.

Dessarte, restando incontroverso que os fatos nar-
rados na exordial se devem exclusivamente a um mero
desacordo comercial entre as partes, inexistindo provas
de que a denunciada tenha se valido de engodo preor-
denado, visando obter indevida vantagem econômica,
impõe-se a sua absolvição quanto ao estelionato.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos
autos consta, meu voto é no sentido de se dar provimen-
to ao recurso defensivo, absolvendo a ré Selma Adriana
da Silva quanto ao delito imputado na peça de
acusação, determinando que se cancelem todos os re-
gistros cartorários referentes a este processo.

Custas, ex lege.
É como voto.
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Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JANE SILVA e ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Narra a inicial que naquela data, sem a devida
autorização ambiental, teria o agente, na qualidade de
proprietário daquela área rural, queimado a vegetação
ali existente conforme laudos técnicos juntados ao feito. 

Decorrida a instrução, restou o imputado condena-
do nas iras do art. 41 da Lei nº 9.605 de 1998, fixadas
as penas em dois anos de reclusão, regime inicial aber-
to, operada a substituição, além de trinta dias-multa,
tudo conforme sentença de f. 115/122. 

Apela a Defesa (razões de f. 136/141), sustentan-
do que o acusado não se encontrava no local na data do
crime, não existindo provas concretas de seu envolvi-
mento no fato, além de não constituir a vegetação
queimada floresta, pelo que requer a absolvição, protes-
tando, alternativamente, pela suspensão condicional da
pena, consoante permissivo previsto na própria legis-
lação ambiental. 

Contrarrazões ministeriais às f. 144/147. 
Opina a douta Procuradoria de Justiça pelo

desprovimento do recurso, nos termos do parecer de 
f. 148/152. 

O réu foi devidamente intimado do julgado (f. 123). 
O recurso deve ser conhecido, pois atende a seus

pressupostos de admissão. 
Não há nulidades a serem declaradas, enquanto a

materialidade é atestada pelos documentos de f. 09/10,
50/51 e 58. 

Em relação à autoria, constatamos que padecem
realmente dúvidas acerca da imputação que ora recai
sobre o agente. 

A prova material trazida aos autos indica, com
certa precisão, que o fogo que incendiou boa parte da
área rural da Fazenda Boa Vista se iniciou naquele
mesmo terreno, mitigando a alegação trazida em
autodefesa de que a queimada partiu de ponto diverso,
exterior ao terreno do réu. 

Nesse sentido, por exemplo, o laudo pericial de f.
58, em que há conclusão de que o fogo esteve confina-
do no imóvel do imputado, “sendo nula a possibilidade
de que seu início tenha ocorrido em áreas vizinhas” 
(f. 58). 

Contudo, daí fazer-se juízo certo da culpabilidade,
imputando ao agente a ação de “provocar incêndio”,
narrativa do tipo penal, há grande distância. 

Com efeito, além da mencionada negativa do
agente (interrogatórios às f. 11 e 70/71), constatamos
que inexistem provas de que tenha sido ele aquele a pôr
fogo no lugar. 

Há presunções da responsabilidade penal, como o
desmatamento anterior promovido naquela área, atribuí-
do e admitido pelo agente, e o aludido início do fogo
justamente na propriedade do acusado. 

Sem embargo, em momento nenhum dos autos
temos prova certa de autoria, podendo o fogo ter sido

Crime contra a flora - Provocação de incêndio em
floresta - Autoria - Ausência de prova -

Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Crime contra a flora.
Incêndio em floresta. Provocação. Autoria não determi-
nada. Ausência de provas suficientes de que tenha sido
o proprietário da área queimada. Absolvição lançada.
Apelo provido. 

- Não determinada com exatidão a autoria de incêndio
provocado em área florestal, inviável imputar-se a res-
ponsabilidade penal ao denunciado simplesmente por se
tratar do proprietário da área queimada, sob pena de
responsabilização objetiva. 

Apelo provido para absolver o réu. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00228800..0055..001100008844-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee GGuuaannhhããeess - AAppeellaannttee:: VViinníícciiuuss GGoonnççaallvveess
MMaaggaallhhããeess - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDIIWWAALL JJOOSSÉÉ DDEE MMOORRAAIISS 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Ediwal
José de Morais , incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. - Ediwal
José de Morais - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDIWAL JOSÉ DE MORAIS - A presente ação
penal foi aviada em detrimento de Vinícius Gonçalves
Magalhães, réu processado sob a acusação de crime
contra a flora, infração penal apurada na Comarca de
Guanhães, neste Estado. 

Segundo a denúncia, recebida em 13.09.2007 (f.
65), o imputado teria provocado incêndio em área rural
da região (Fazenda Boa Vista), queimando cerca de dez
hectares, danificando floresta em estágio inicial, delito
que teria sido perpetrado em 07.12.2004. 
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ateado por terceiros, ainda que dentro da propriedade
do réu Vinícius, inexistindo testemunha acerca do acon-
tecido. 

Aqueles que perceberam a existência de incêndio
na vegetação da região viram a queimada quando esta
já estava em estágio avançado, atingindo diferentes
áreas da região, não se podendo precisar quem colocou
fogo ali. 

Por outro lado, até mesmo policiais que atuaram
na fiscalização noticiam que o réu não estaria naquele
lugar no momento de sua chegada, tratando-se de
imputado que geralmente não permanecia naquela
área, pois tinha residência no perímetro urbano, não se
descartando a possibilidade de que o incêndio tenha
sido iniciado por comportamento de terceiro. 

Como pelo local passa estrada frequentada por
diferentes usuários, costumeiros em fazer fogo naquele
ambiente, possível, ao menos em tese, que o incêndio
tenha se dado mediante comportamento de pessoa
diversa, o que torna incerta a autoria do fato. 

Repare-se como diferentes elementos de convicção
põem em dúvida a autoria quanto ao incêndio constatado:

Estiveram na propriedade de Vinícius Gonçalves Magalhães
onde constataram uma queimada de dez hectares de vege-
tação, sem autorização dos órgãos competentes, sendo que
o autor era reincidente, pois a área já havia sido embarga-
da anteriormente; em virtude de o autor não se encontrar na
propriedade, os militares deixaram uma notificação para que
este comparecesse ao escritório da Polícia Florestal nesta
cidade (Policial Militar Gilson dos Santos - f. 36).

Trabalha em um depósito localizado à margem da rodovia
MG 120, próximo ao trevo de Senhora do Porto/MG; em
frente ao depósito fica a propriedade rural de “Tuca de Tata”,
que anualmente é vítima de queimadas ocorridas acidental-
mente, dada a proximidade do terreno com a rodovia;
embora não possa precisar a data, há cerca de três anos
percebeu que o terreno em frente ao seu depósito estava
queimando e o fogo se dirigia à propriedade do acusado,
que faz divisa com o imóvel de “Tuca de Tata” pelo alto da
encosta; telefonou para o réu, a fim de que ele pudesse ten-
tar evitar que o fogo se alastrasse até a propriedade dele;
conseguiu avisá-lo, mas percebeu que o fogo já começara a
atingir a fazenda dele pelo topo do morro (Edson do Carmo
Pimenta - f. 88). 

Trabalha no posto de combustíveis localizado na entrada de
Senhora do Porto; há cerca de dois ou três anos, durante o
dia, percebeu que havia fogo na propriedade do réu; telefo-
nou para ele a fim de avisá-lo; percebeu que uma pro-
priedade vizinha à do autor, localizada à margem da
rodovia, já estava queimando, deixando a entender que o
fogo já havia começado naquele local; o terreno atingido
pelo fogo inicialmente pertence a “Tuca Tata”... O terreno de
“Tuca Tata” anualmente é atingido pelo fogo, porque está à
margem da rodovia (Geraldo Pires de Aguiar - f. 90). 

A área queimada é vizinha de outro terreno que se encontra
às margens da MG 120 e que frequentemente, assim como
na data dos fatos, estava queimado; a polícia ambiental
sempre depara com situações semelhantes na região, sendo

que é entendimento da corporação que cabe ao proprietário
do imóvel adotar todas as providências necessárias para evi-
tar que a queimada que atinge o terreno vizinho venha a
atingir a propriedade daquele... Não se recorda das justi-
ficativas apresentadas pelo acusado, sendo que ele não se
encontrava na fazenda no momento da autuação... O acu-
sado reside em Guanhães e não na fazenda; desconhece
outros episódios envolvendo o acusado em queimadas ou
outros crimes ambientais, além dos fatos narrados; não é
incomum que durante queimadas sejam lançados vestígios
de fogo a 50 ou 100 metros de distância, atingindo terrenos
distantes; o terreno que margeia a rodovia é vizinho do acu-
sado e possui um forte aclive em direção à propriedade do
réu (Policial Militar Daílton Martins Linhares - f. 99). 

Padecendo dúvidas sobre quem, de fato, ateou
fogo no local, cumpre-nos absolver o denunciado, uma
vez que não podemos condená-lo com base na pre-
sunção de sua culpabilidade. 

Sobre o tema, há acórdão que resume muito bem
a nossa convicção: 

As simples circunstâncias de o acusado ser proprietário da
terra onde ocorreu a queimada e de ter sido avistado no
local depois do fogo instalado não constituem provas sufi-
cientes de que tenha sido ele que ateou o fogo nas imedia-
ções. Não pode o réu ser condenado por ter se omitido em
debelar o fogo que pegava em sua propriedade, nem muito
menos por não ter evitado que terceiros cometessem o ilíci-
to, porquanto inexiste no ordenamento jurídico tal tipo penal,
sendo certo que, conforme dispõe o inciso XXXIX do art. 5º
da CF/88 ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal’ (TJMG - 1ª C - Apel.
1.0000.00.189932-7/000 - Rel. Lauro Bracarense - p. em
20.03.2001). 

A absolvição há de se dar, então, por ausência de
provas suficientes à condenação, e não por atipicidade
do fato, uma vez que a incerteza gira em torno da auto-
ria delitiva, e não acerca da satisfação de um dos ele-
mentos objetivos na norma incriminadora, pois a área
queimada era realmente de “formação florestal” (f. 86). 

Com tais fundamentos, dou provimento ao recurso,
para absolver o réu Vinícius Gonçalves Magalhães, pela
ausência de provas concretas de ter sido ele o autor do
incêndio que destruiu a floresta indicada, aplicando-se
aqui o art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JUDIMAR BIBER e ALBERTO DEODATO
NETO. 

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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Abandono material - Pensão alimentícia -
Obrigação - Inadimplemento - Ausência de justa

causa - Crime configurado - Pena de multa -
Exclusão - Impossibilidade - Custas - Pagamento
- Condenação - Isenção - Competência do juízo

da execução

Ementa: Apelação criminal. Abandono material.
Absolvição. Impossibilidade. Descumprimento reiterado
da obrigação de pagar pensão alimentícia. Ausência de
justa causa para o inadimplemento. Multa pecuniária.
Decote. Inviabilidade. Isenção de custas. Competência
do juízo da execução.

- Inquestionável a tipificação do delito previsto no art.
244 do Código Penal na conduta daquele que, sem justa
causa, sendo apto para o trabalho, deixa de prover a
subsistência de filhos menores de 18 (dezoito) anos, não
lhes proporcionando os recursos necessários, por faltar
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acor-
dada.

- Sendo a pena de multa sanção penal cumulativa à
pena privativa de liberdade, ambas cominadas pelo le-
gislador, inviável é o seu decote mesmo para aqueles
considerados pobres.

- A condição de miserabilidade do sentenciado não
impede a sua condenação no pagamento das custas do
processo. Entretanto, tal avaliação deve ser feita pelo
juízo de execução, que é o competente para, se for o
caso, suspender o pagamento das custas. Interpretação
do art. 12 da Lei 1.060/50 e da Súmula nº 58 do TJMG.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00111155..0088..001122772288-11//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCaammppooss AAllttooss - AAppeellaannttee:: RRoonneeii SSaalliimm
FFeerrrreeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. RRUUBBEENNSS GGAABBRRIIEELL SSOOAARREESS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Júlio César
Lorens, 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, 17 de agosto de 2010. - Rubens
Gabriel Soares - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - Ronei Salim
Ferreira, devidamente qualificado e representado nos

autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
244 c/c o art. 71, ambos do Código Penal, porque, a
partir do mês de agosto de 2005, se absteve, sem justa
causa, de prover a subsistência de seus filhos I.S.S.F.,
N.S.S., J.R.S. e G.F.S., todos menores de 18 (dezoito)
anos, ao deixar de promover pagamento de pensão ali-
mentícia judicialmente acordada em 50% (cinquenta por
cento) do salário-mínimo, não lhes proporcionando os
recursos necessários para o sustento material (f. 02/03).

Recebida a inaugural acusatória em 24.06.2008
(f. 74) e após a instrução processual, com defesa prelimi-
nar (f. 92/94), interrogatório (f. 107/109), oitiva de teste-
munhas (f. 104/106) e alegações finais das partes 
(f. 115/120 e 121/125), o MM. Juiz sentenciante julgou
procedente a denúncia e condenou o acusado, como
incurso nas sanções do art. 244 do Código Penal, à
pena de um (01) ano de detenção em regime aberto,
mais pagamento de multa correspondente a uma vez o
maior salário-mínimo vigente no País. Ao final, a sanção
corporal foi substituída por uma pena restritiva de direi-
tos, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de um (01) ano (f. 128/132).

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recor-
rer (f. 135 - verso). Em suas razões recursais 
(f. 138/140), busca a absolvição, alegando ser atípica
sua conduta, uma vez que não agiu com o dolo especí-
fico de abandonar, deixando de pagar a pensão alimen-
tícia destinada aos seus filhos por ausência de condição
financeira, já que nem mesmo está apto a prover a
própria sobrevivência. Alternativamente, busca o decote
da pena de multa e das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às f. 141/146, pela
manutenção do decreto condenatório na sua integrali-
dade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvi-
mento do apelo (f. 155/161).

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Pretende a defesa alcançar a absolvição do réu,

sob a alegação de ausência de dolo na conduta do
mesmo.

A materialidade está comprovada através da cópia
do processo de execução de obrigação alimentar levada
a efeito contra o apelante (f. 07/66).

A autoria é igualmente inconteste.
Ouvido perante a autoridade policial, o réu con-

fessou sua inadimplência em relação à obrigação de ali-
mentar e ajudar no sustento e educação dos filhos, justi-
ficando-se, na alegação, de que teria sido mandado
embora de casa por sua ex-mulher; se não, vejamos:

[...] que realmente não faz o pagamento de pensão alimen-
tícia devido ao fato de ter sido mandado embora de casa por
sua esposa Linei Ferreira da Silva Ferreira; que o declarante
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afirma não ter proposto a venda de sua residência, ‘porque
senão meus filhos ficam sem nada’, como se expressa; que,
no momento, não está trabalhando; que já ficou detido na
cadeia pública desta comarca por ter atrasado o pagamen-
to da pensão alimentícia; que faz uso de bebida alcoólica
diariamente; que não tem condições de efetuar o pagamen-
to das pensões que estão em atraso; que procura Linei
Ferreira, mas ela não o atende; que não sabe nem se os fi-
lhos estão estudando; que ‘não dou dinheiro pra ela gastar
com outro homem, não é minha cara não’, como se expres-
sa; que, se os menores passam falta de alguma coisa, a mãe
do declarante paga para ele [...] (f. 65).

Em juízo, modifica sua versão, asseverando que
sempre ajudou no sustento dos filhos, tendo deixado de
contribuir posteriormente, por culpa exclusiva de sua ex-
esposa, que passou a beber muito e a levar homens para
a casa, a saber:

[...] que a denúncia não é verdadeira; que antes ajudava no
sustento dos filhos, porém, depois, sua ex-esposa passou a
beber demais e levar homens para casa, o que o levou a
deixar de contribuir; que, às vezes, ajuda com alguma coisa
e há um mês deu dinheiro à sua ex-companheira para pagar
a conta de luz; que não estava também trabalhando e agora
acredita que conseguirá contribuir, já que é época de safra
do café; que é muito difícil ir à casa dos filhos, não sendo
verdade que, ao beber, vai até o local importuná-los e que
ali só aparece quando é chamado [...]; que está trabalhan-
do na colheita de café na propriedade de Elves e está ga-
nhando aproximadamente 01 salário-mínimo [...] 
(f. 107/109).

Linei Ferreira da Silva Ferreira, mãe dos menores,
deixou claro, na fase policial, não receber qualquer
ajuda de seu ex-companheiro, dele sofrendo ainda
ameaças por ter acionado a Justiça, pedindo arbitra-
mento de pensão alimentícia:

[...] que não recebe nenhum tipo de ajuda de Ronei Salim
Ferreira para o tratamento das crianças; que o Ronei Salim
Ferreira tentou fazer acordo para que a declarante vendesse
a casa onde a mesma reside com os seus filhos, porém esta
não aceitou fazer este tipo de acordo; que Ronei Salim
Ferreira já a ameaçou muitas vezes após estar embriagado
devido ao fato de a declarante ter representado contra ele,
solicitando a pensão alimentícia de suas crianças [...] (f. 67).

Sob as iras do falso testemunho, ratifica seu relato
anterior, acrescentando que o recorrente inclusive já
chegou a dizer que preferiria ir preso a pagar pensão ali-
mentícia:

[...] que os fatos são verdadeiros; que não tem certeza se o
réu deixa de contribuir para o sustento dos filhos, porque
não tem realmente condições ou por desídia [...]; que não
sabe quanto o réu ganha; que, às vezes, o réu se embriaga;
que o acusado é uma pessoa pobre e não tem patrimônio;
que não sabe se o réu ganha mais de um salário-mínimo;
que o réu já chegou a dizer que preferiria ir preso a pagar a
pensão, em ocasião em que estava bêbado; que o réu não
convive com os filhos; que sustenta os filhos sozinha e com

a ajuda do Bolsa Família; que reside em casa própria; que a
casa foi adquirida antes mesmo de conviver com o réu [...]
(f. 106).

G.F.S, um dos filhos do recorrente, salientou, sob o
crivo do contraditório, que seu pai não está pagando
pensão alimentícia e que, quando o vê na rua, pede
para comprar algumas coisas, mas nunca é atendido:

[...] que os fatos são verdadeiros, sendo que o denunciado
não está pagando pensão alimentícia ao informante e seus
irmãos; que o acusado trabalha de vez em quando, quando
arruma serviço, não sabendo quanto ganha em média; que,
às vezes, quando vê seu pai na rua e pede para ele comprar
algumas coisas para o informante e os irmãos, ele não
atende [...]; que sua mãe trabalha como empregada domés-
tica e o informante e seus irmãos residem com a mesma em
casa própria que ela adquiriu [...] (f. 104).

Da mesma forma, J.R.S. assevera que “o réu não
contribui em nada para o sustento dos filhos” (f. 105).

Nesse contexto, constitui fato incontroverso que o
réu, pessoa capaz para o trabalho, não vinha ajudando
no sustento dos filhos menores de idade à época da
ação penal, faltando ao pagamento de pensão alimentí-
cia judicialmente acordada, demonstrando seu total
descaso nas suas obrigações e deveres de pai.

Oportuno acrescentar que a defesa não conseguiu
comprovar, conforme lhe competia, justa causa para
explicar a omissão do réu, não sendo suficientes meras
alegações de dificuldades financeiras, dentre outras,
desprovidas de quaisquer provas.

Aliás, importante consignar que a obrigação de
prestar alimentos é dever primário decorrente das obri-
gações parentais, imposto pelo art. 1.696 do Código
Civil, verbis:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco
entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em
falta de outros.

O inadimplemento importa em crime omissivo
próprio, que se consuma com o só descumprimento do
dever de agir determinado pela norma legal, de modo
que o ônus da prova de que a obrigação vem sendo
satisfeita, ou da própria impossibilidade da satisfação é
inteiramente da defesa.

Cediço que, para que a ação do agente subsuma-
se ao dispositivo legal em comento, é necessária a
intenção de não adimplir o compromisso judicialmente
assumido, constituindo, pois, elemento subjetivo o dolo
genérico, manifestado pela vontade livre e consciente de
faltar ao pagamento da pensão.

O fundamento de desemprego a impossibilitar o
pagamento da pensão alimentícia estipulada não elide o
elemento subjetivo do tipo, uma vez que o recorrente é
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indivíduo apto para o trabalho, que não vem se preocu-
pando em tentar ajudar, por mínimo que seja o auxílio,
no sustento dos filhos, que nem mesmo atenção e cari-
nho recebem do pai, mormente quando se extrai ainda
que a ausência pecuniária só se aplica à própria família,
já que é dado a ingestões alcoólicas constantes, para
não dizer diárias, revelando condições econômicas para
a prestação.

Dessa feita, os elementos dos autos revelam que a
condição de desempregado decorreria da própria situ-
ação de indolência do réu para com suas mínimas obri-
gações familiares de modo a justificar a ideia de que
suas justificativas não seriam escorreitas.

Como bem destacou o douto Sentenciante
monocrático:

[...] a alegada impossibilidade de prover o sustento dos
menores por ficar temporariamente desempregado - no
período em que não há colheita de café - afigura-se inócua.
Não obstante a possibilidade de ter mesmo passado por
período de dificuldade financeira na ausência de safras do
café, resta comprovado nos autos que o acusado é saudável
e apto ao trabalho, e, sendo trabalhador braçal, o fato de
não haver safra de café não o impede de exercer outra ativi-
dade agrícola/rurícola remunerada [...] (f. 130).

As considerações a respeito do alcoolismo de sua
ex-companheira e de seu envolvimento com outros
homens, ainda que estivessem comprovadas, o que não
estão, não elidem o elemento subjetivo do tipo.

Certo é que o delito em questão se consuma com
a só incúria no pagamento da pensão devida, não tendo
nenhum efeito a vida íntima e privada de sua ex-mulher,
sendo certo que a tardia satisfação do débito não exclui
a configuração do delito, nem mesmo a condenação
imposta terá o condão de supor impossibilidade de nova
ação penal pela recalcitrância do réu obrigado em satis-
fazer a obrigação legal futura.

Claro está o elemento subjetivo do tipo, consistente
no firme e inabalável propósito de deixar de satisfazer as
pensões alimentícias devidas, merecendo ser mantida
inalterada a sentença hostilizada, porquanto inques-
tionável a tipificação do delito previsto no art. 244 do
Código Penal, na conduta do apelante, que, sem justa
causa, deixou de prover a subsistência dos filhos
menores de 18 (dezoito) anos, não lhes proporcionando
os recursos necessários, por faltar ao pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente acordada.

A propósito, alguns precedentes deste eg. Tribunal
de Justiça:

Penal. Abandono material. Absolvição. Impossibilidade.
Ausência de justa causa. Crime configurado. Pena. Redução.
Necessidade. Estando a decisão condenatória em harmonia
com as provas colhidas durante a instrução processual, a
condenação deve ser mantida, uma vez que não ficou
demonstrada a justa causa para o inadimplemento da obri-
gação alimentar. No entanto, se as circunstâncias que cul-

minaram com a aplicação da pena não encontram respaldo
nos autos, a reprimenda deve ser reduzida (TJMG - Ap.
Crim. 1.0210.05.030094-1/001 - 5ª C. Crim. - Rel. Des.ª
Maria Celeste Porto - DJMG de 28.07.2006).

Penal. Abandono material. Autoria e materialidade compro-
vadas. Suposta dificuldade econômica enfrentada pelo
apelante. Prova que a ele incumbe. Ausência de elementos
de convicção. Recurso improvido. Apelação. Abandono
material. Justa causa. Ônus da prova. Improcedência. No
crime de abandono material, a presença da justificativa não
exclui a ilicitude do fato, mas, antes, a sua tipicidade, visto
que a expressão ‘justa causa’, apesar de sinalizadora da
antijuridicidade da conduta, caracteriza-se como elemento
do tipo penal. É função do Parquet a comprovação, nos
autos, da presença de todos os elementos do tipo, inclusive
os normativos, sob pena de ver julgada improcedente a sua
pretensão formulada na denúncia. Não havendo provas de
que o acusado tinha condições de prover a subsistência do
próprio filho, a absolvição é medida que se impõe (TJMG -
Ap. Crim. 1.0467.05.931703-3/001 - 5ª C. Crim. - Rel.
Des. Hélcio Valentim - DJMG 07.07.2006).

Apelação. Abandono material. Absolvição. Impossibilidade.
Descumprimento reiterado da obrigação de pagar pensão
alimentícia. Ausência de justa causa para o inadimplemento.
Pena exacerbada. Redução. Regime prisional. Alteração.
Possibilidade. Recurso provido parcialmente. Não há como
absolver o agente denunciado por abandono material se
comprovado nos autos que o mesmo assumiu o compromis-
so de pagar pensão alimentícia à filha, deixando, todavia, de
honrá-lo, sem comprovar justa causa. Não elide a configu-
ração do delito de abandono material a alegação de desem-
prego, uma vez que o acusado dispunha de mecanismos
judiciais para adequar a prestação à sua condição financeira
em caso de superveniente impossibilidade de adimpli-la,
recorrendo ao Judiciário com pedido de revisão, suspensão
ou exoneração da pensão acordada. Verificando-se que a
reprimenda foi sopesada em primeira instância de forma
exacerbada, impõe-se a sua redução, para que sejam obser-
vados os critérios da suficiência e necessidade. Impõe-se a
alteração do regime prisional imposto ao réu para o aberto
se constatado que se trata de agente tecnicamente primário,
condenado a pena inferior a quatro anos, não se justifican-
do a imposição de regime mais gravoso, sob pena de frus-
tração da tríplice finalidade da pena. Recurso parcialmente
provido (TJMG - Ap. Crim. 1.0000.00.495385-3/000 - 5ª
C. Crim. - Rel. Des. Vieira de Brito - DJMG de 20.08.2005).

Logo, impossível atender à pretensão absolutória
da defesa.

Quanto ao pedido alternativo de decote do paga-
mento da multa estipulada, melhor sorte não socorre ao
apelante.

Isso porque a prestação pecuniária é sanção
cumulativa à pena corporal, descabendo seu afastamen-
to pela própria imposição legal.

Sabe-se que na fixação do quantum deverá o
magistrado guardar equivalência com a situação
econômica do réu, observando critérios de razoabilidade
e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
imposta.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal
de Justiça:
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Penal. Recurso especial. Art. 157, § 2º, I, do CP. Pena de
multa. Situação econômica do réu. Isenção. Impossibilidade.
Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em
razão da situação econômica do réu, devendo esta servir,
tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor.
Recurso provido (STJ - REsp 200500987784 - 761268 RS -
5ª Turma - Rel. Min. Felix Fischer - DJU de 02.10.2006, 
p. 304).

Criminal. REsp. Roubo qualificado. Reincidência. Exclusão.
Pena de multa. Isenção. Impossibilidade. Violação ao princí-
pio da legalidade. Recurso provido.
I. O agravamento da pena pela reincidência reflete a neces-
sidade de maior reprovabilidade do réu voltado à prática
criminosa. Impropriedade de sua exclusão sob fundamento
de ofensa ao princípio da individualização da pena e do ne
bis in idem.
II. A multa é uma sanção de caráter penal, e a possibilidade
de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio consti-
tucional da legalidade.
III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a
pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em
seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
IV. Recurso provido.
V. Remessa dos autos ao Tribunal a quo para redimensiona-
mento da pena (STJ - REsp 200500488678 - 736469 RS -
5ª Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU de 28.11.2005, 
p. 331).

Verifica-se, no caso presente, ter havido propor-
cionalidade na estipulação da pena de multa. Ora, se
por considerar que as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal eram, em sua maioria, favoráveis ao
réu, o douto Magistrado fixou a pena privativa de liber-
dade no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de
detenção, e, ao proceder à fixação da pena de multa,
adotou critério igualitário e proporcional, impondo valor
que condiz ao mínimo estipulado na lei, qual seja uma
vez o maior salário-mínimo vigente no País.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas,
não tem razão o recorrente, porquanto é sabido que a
escassez de recursos do sentenciado não impede a con-
denação de tal pagamento. Entretanto, caso comprova-
da a situação de miserabilidade do apelante, tal avali-
ação deve ser feita no juízo de execução, que é o com-
petente para cobrar do réu as despesas processuais e, se
for o caso, suspender a cobrança pelo prazo de cinco
anos.

Esse entendimento já se encontra sumulado neste
Tribunal através do verbete nº 58 que dita:

O juridicamente miserável não fica imune da condenação
nas custas do processo criminal (art. 804, CPP), mas o paga-
mento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art.
12 da Lei 1.060/50.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante, na forma do art. 804 do

Código de Processo Penal.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA e
FURTADO DE MENDONÇA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Estelionato - Tipificação - Autoria e materiali-
dade - Prova - Contrato de locação - Utilização
de documentos falsos - Não pagamento delibe-
rado dos aluguéis - Abandono do imóvel após o
golpe - Rumo ignorado - Ilícito civil - Inexistência

- Delito configurado - Condenação

Ementa: Estelionato. Absolvição. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Contrato de
locação. Utilização de documentos falsos. Não paga-
mento deliberado dos aluguéis. Abandono do imóvel
após o golpe. Rumo ignorado. Configuração.

- Comprovadas a autoria e a materialidade do delito
perpetrado, mesmo porque não questionadas pela defe-
sa, a condenação do réu é medida que se impõe, não
merecendo prosperar o pleito absolutório com base na
argumentação da existência de mero ilícito civil, uma vez
que a confissão extrajudicial do agente, ainda que
retratada em Juízo, se corroborada com outras provas
coligidas sob o crivo do contraditório, inclusive pelas
palavras da vítima, tem valor probante a embasar a con-
denação.

Recurso não provido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00770011..0022..001122990044-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee UUbbeerraabbaa - AAppeellaannttee:: VVaalltteerr LLuuííss AAllvveess ddee
OOlliivveeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJUUDDIIMMAARR BBIIBBEERR

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Ediwal
José de Morais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. -
Judimar Biber - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por Valter Luís Alves de
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Oliveira contra a sentença de f. 210/216, que julgou
parcialmente procedente a denúncia e o condenou como
incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código
Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão,
em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, esta à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
do fato.

A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade.

Em suas razões recursais (f. 247/248), requer a
defesa a absolvição do apelante, alegando ausência de
provas para embasar a condenação, mormente no que
tange à demonstração de ter se beneficiado de qualquer
vantagem ilícita. Aduz que não houve indução ou
manutenção em erro, mas apenas falta de pagamento
de cheques pré-datados, o que deveria gerar, no máxi-
mo, execução civil.

O recurso foi contra-arrazoado às f. 251/259.
Nesta Instância Revisora (f. 267/273), a douta

Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimen-
to do recurso defensivo.

É o relatório.
Passo ao voto.
Preliminarmente, conheço do recurso, visto que

presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua
admissibilidade.

Nos termos do apelo voluntário, não questiona a
defesa estarem provadas a materialidade e a autoria
delitivas, buscando a absolvição do apelante ao argu-
mento de que o fato a que restou condenado não passa
de mero ilícito civil.

Narra a denúncia que:

[...] Em seguida, de posse de tais documentos pessoais fal-
sos, fazendo-se passar pelo titular dos documentos, Valter
dirigiu-se à Imobiliária Castelo, localizada na Rua Coronel
Manoel Borges, nº 270, loja 07, Centro, nesta cidade e
Comarca de Uberaba/MG, onde celebrou um contrato de
locação de uma casa, com a aludida Imobiliária vítima,
usando o nome falso constante nos documentos apresenta-
dos.
Na sequência, após induzir e manter a vítima em erro no
momento do contrato, o denunciado acumulou dívida de 
R$ 7.418,64 (sete mil quatrocentos e dezoito reais e sessen-
ta e quatro centavos) junto à Empresa de Imóveis e tomou
rumo ignorado.
Dessa feita, o denunciado obteve para si vantagem ilícita 
(R$ 7.418,64), em prejuízo da referida empresa vítima,
induzindo e mantendo-a em erro, mediante o artifício supra-
narrado [...].

A assinatura do contrato de locação com dados
pessoais falsos é confessada pelo próprio réu na fase
policial, embora tenha se retratado em juízo, admitindo
ainda ter ficado devendo dinheiro de aluguéis vencidos:

[...] comprou a identidade cuja cópia se encontra juntada à
f. 03 dos autos, de indivíduo desconhecido, pela quantia de
R$ 100,00, na cidade de Ribeirão Preto/SP; que, após isso,

dirigiu-se até uma agência do Banco do Brasil, onde ‘tirou
CPF cuja cópia encontra-se juntada em f. 03 dos autos’;
que, em data que não se recorda, dirigiu-se até a Imobiliária
Castelo, onde locou uma residência na Rua Frei Martin
Benet, 433, EEUU-Nesta, onde o aluguel foi firmado em 
R$ 580,00, tendo o declarante pago alguns meses, mas pos-
teriormente deixou de saldar os referidos aluguéis, o que
acarretou em uma dívida de aproximadamente 
R$ 3.000,00; que, atualmente, o declarante está passando
por dificuldades financeiras, mas pretende saldar a dívida o
mais rápido possível; que os documentos cujas cópias ora
estão juntadas em f. 03 dos autos foram destruídos, ‘cortei e
joguei fora’ [...] (f. 24 e v.).

A discussão sobre a ocorrência ou não do estelio-
nato centra-se, portanto, em verificar se a ação inten-
cional fora dirigida ao resultado pelo réu, o que, a meu
sentir, restou comprovado sem sombra de dúvidas.

A vítima Marcos Garcia Fernandes disse ter sido
ludibriada pelo réu, realizando contrato de locação com
documentos que não correspondiam aos seus dados
pessoais verdadeiros, tendo o engodo ultrapassado em
muito o mero atraso no pagamento dos aluguéis, ao
contrário do que alega a combativa defesa. Confirmou
ainda a vítima que, dos cheques dados em acordo no
Juizado Especial, apenas um foi pago:

[...] no ano de 1999, o declarante, através de sua imobi-
liária, locou para o Sr. Walter Luiz Lopes um imóvel na Rua
Mato Grosso, onde este último permaneceu por cerca de
oito meses; que ‘ele atrasava, mas depois ia lá e pagava,
acertava um pouco, ou depois chegava a pagar alguns
meses adiantados’, mas, nos últimos meses, passou a não
mais honrar os pagamentos de tal aluguel; que acionaram
Walter junto ao Juizado Especial, onde foi feito um acordo
do pagamento da dívida em três parcelas de R$ 1.550,00
cada, tendo Walter passado três cheques, dos quais somente
foi honrado o primeiro pagamento; que, diante de tal pro-
blema, o declarante resolveu mudar Walter de casa, porque
a que ele estava tinha um aluguel de R$ 900,00, motivos
que fizeram o declarante firmar outro contrato com o
mesmo, este de um imóvel situado na Rua Frei Martin Benet,
onde o aluguel era de R$ 580,00; que, mais uma vez, o Sr.
Walter não saldou os pagamentos, o que levou o declarante
a novas preocupações e a acioná-lo junto aos órgãos legais,
novamente, oportunidade em que o imóvel foi abandonado
espontaneamente por Walter; que, posteriormente, o decla-
rante começou um levantamento, vindo a descobrir que
Walter tinha usado um documento no qual seus dados pes-
soais não eram os verdadeiros; que, atualmente, a quantia
que o Sr. Walter está devendo à imobiliária do declarante
perfaz um total de R$ 7.418,64, onde estão incluídas todas
as dívidas, ou seja, de aluguéis, luz, água e IPTU, motivos
que o fizeram procurar esta Depol, a fim de que fossem
tomadas as devidas providências; que os cheques, cujas
cópias encontram-se juntadas em f. 11 dos autos, são as
cártulas que foram dadas no Juizado Especial, quando
entraram em acordo, das quais somente uma foi paga; que
as cópias dos documentos, juntadas à f. 03, foram tiradas
pela funcionária da Imobiliária do declarante, a Sra. Vanessa
de Oliveira Resende, que pode ser encontrada na Alameda
Petrópolis, 10, Sta. Maria-Nesta [...] (f. 26 e v.).
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Sob o crivo do contraditório, a vítima declarou que:

[...] não tem conhecimento da imputação relativa à
obtenção falsa do CPF, todavia, como proprietário da imo-
biliária referida, tem como verdadeiros os fatos ao denunci-
ado imputados, que negociou com a imobiliária usando o
nome de Valter Luís Lopes e depois pagou com cheques em
nome de Valter Luís Alves de Oliveira; que estes cheques não
tiveram provisão de fundos; que tais cheques foram executa-
dos sem êxito na quitação da dívida; que confirma suas
declarações da fase policial; que conhecia o réu superficial-
mente; que inicialmente o réu quitava regularmente seus
débitos; quem mais tinha contato com o réu era a teste-
munha Vanessa que trabalha para o depoente, mas o
depoente também acompanhou o desenrolar da negociação
[...] (f. 132).

A secretária da vítima, Vanessa Cristina Oliveira de
Rezende, confirmou o artifício utilizado pelo réu para a
realização do contrato de locação de imóvel, asseveran-
do, ainda, que descobriram o fato após o réu emitir cár-
tulas com o nome verdadeiro ao advogado contratado
pela imobiliária como acordo dos atrasos ocorridos:

[...] em data que não se recorda, a depoente estava em seu
local de trabalho, quando lá compareceu a pessoa de Valter
Luís Alves de Oliveira, que se apresentou como Walter Luiz
Lopes; que o referido estava interessado em alugar um imó-
vel, sendo que, dentre os vários mostrados ao mesmo, foi
por ele escolhido um situado na Rua Mato Grosso, onde o
aluguel seria de R$ 900,00, em pagamento mensal; que o
Sr. Valter efetuou vários pagamentos corretamente, ‘atrasava
um pouco, mas pagava, depois deixava dinheiro para pagar
adiantado o próximo mês’; que em data que não se recor-
da, o Sr. Valter passou a criar problemas quanto aos
aluguéis, tendo sido inclusive trocado de residência, para
onde o aluguel fosse mais barato; que, ainda assim, o
mesmo não honrava os pagamentos, o que levou o proprie-
tário da imobiliária a fazer uma investigação por conta; que
foi então que descobriram, através do advogado da empre-
sa onde trabalhava a depoente, que o Sr. Valter teria utiliza-
do documentação falsa para seu cadastro junto à empresa,
tendo em vista que o advogado entregou à depoente três
cheques emitidos pelo Sr. Valter, como resultado do acerto
determinado entre o empregador da depoente e o inquilino;
que referidas cártulas tinham como emitente a pessoa de
Walter Luiz Alves de Oliveira, tendo a depoente indagado ao
advogado se o emitente não teria que assinar atrás do
cheque, para endossá-lo, tendo o advogado dito o seguinte:
‘Por quê?, O Valter foi quem assinou, ele assinou e me entre-
gou’, isso referindo ao inquilino da empresa da depoente;
que foi então que a depoente percebeu que se tratava da
mesma pessoa, o Sr. Valter Luiz Lopes que estava cadastrado
na empresa e o Sr. Walter Luís Alves de Oliveira, que era o
emitente do cheque, que assinou e entregou as cártulas ao
advogado da empresa, o Sr. Vander Rodrigues Braga; que,
quando foram solicitados os documentos do Sr. Valter, a
depoente recebeu do mesmo as cópias de Carteira de
Identidade e CPF; ambos os documentos em nome de Valter
Luiz Lopes; que, nesta oportunidade, reconhece como sendo
‘cópia das cópias’, dos documentos apresentados pelo Sr.
Valter, as fotocópias juntadas em f. 03, 04 e 05 dos autos,
salientando, ainda, que não teve acesso à documentação
original, recebeu como mencionado, ‘cópias’ [...] (f. 43 e v.).

Na audiência de instrução, Vanessa ratificou seu
primeiro depoimento, acrescentando que:

[...] não tem conhecimento da imputação relativa à obtenção
falsa do CPF, todavia, como empregada da imobiliária referi-
da, tem como verdadeiros os fatos ao denunciado imputados
e que negociou com a imobiliária usando o nome Valter Luiz
Lopes e depois pagou com cheques em nome de Walter Luís
Alves de Oliveira; que estes cheques não tiveram provisão de
fundos; que tais cheques foram executados sem êxito na
quitação da dívida; que confirma suas declarações da fase
policial; que conhecia o réu superficialmente; que inicial-
mente o réu quitava regularmente seus débitos; quem mais
tinha contato com o réu era a depoente; que a depoente
notou que os cheques passados pelo réu não tinham o
mesmo nome que constava no contrato e o advogado da
empresa (Dr. Vander Rodrigues Braga) disse que o réu assi-
nou pessoalmente os cheques com o nome de Valter Luís
Alves de Oliveira (f. 131).

No mesmo sentido o relato extrajudicial do advo-
gado da empresa da vítima, Vander Rodrigues Braga:

[...] prestava serviços para a empresa Imobiliária Castelo, de
propriedade do Sr. Marcos Garcia Fernandes, sendo que, em
certa oportunidade, foi acionado para ‘cuidar do caso do
Valter’; que o depoente fez um acordo para pagamento das
quantias que o mesmo devia à imobiliária, tendo o Sr. Valter
lhe entregado quatro folhas de cheque, em branco, onde o
depoente preencheu três cheques nos valores de 
R$ 1.550,00 cada, e ainda um quarto no valor de 
R$ 480,00, que seria destinado aos seus honorários; que
preencheu os cheques, que foram assinados pelo Sr. Valter,
tendo o referido entregado as cártulas ao depoente, para
que fizesse a devida cobrança; que nenhuma das cártulas
foram compensadas, foram depositadas por duas vezes,
retornando com alíneas 11 e 12 respectivamente; que,
diante disso, o depoente se deslocou para a imobiliária para
levar o cheque de seus honorários, que também tinha volta-
do, onde foi indagado pela Sra. Vanessa Cristina Oliveira de
Rezende, secretária daquela empresa, de quem seria tal cár-
tula, onde o depoente disse que era inquilino da empresa, o
devedor, Sr. Walter Luiz Alves de Oliveira; que foi então que
foi informado que, na imobiliária, referido indivíduo era
conhecido e cadastrado como Valter Luiz Lopes, onde perce-
beram que o referido estava utilizando nome falso junto à
empresa (f. 62 e v.).

As testemunhas arroladas pela defesa, por seu
turno, nada de relevante trouxeram para a apuração do
fato em questão, limitando-se a atestarem a boa condu-
ta social do recorrente (f. 161 e 189/191).

Some-se a tudo isso, a certidão de antecedentes
criminais de f. 196/197, que demonstra ser o réu useiro
e vezeiro no envolvimento com delitos contra o
patrimônio, o que constitui mais um sério indício a justi-
ficar a veracidade da denúncia.

Nesse contexto, a fraude empregada na realização
do contrato de locação, ao contrário do argumentado, é
evidente, visto que tais circunstâncias demonstram a má-
fé e o meio fraudulento com o intuito de obter vantagem
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econômica, com o não pagamento dos aluguéis, no
caso, na ordem de R$ 7.418,64, configurando, assim, o
crime de estelionato.

Não procede, também, a tese de que a conduta do
apelante se resume a mero ilícito civil, visto que não há
diferença ontológica entre a fraude penal e a fraude civil.
Comete crime de estelionato, e não mero ilícito civil,
quem, intencionalmente, realiza um contrato locatício
com a vítima usando dados pessoais falsos, deixando
deliberadamente de quitar os aluguéis, esta que supõe
estar constituindo negócio jurídico válido e regular, mas,
na realidade, está sendo despojada de seu patrimônio,
em proveito do agente que aufere vantagem ilícita,
porque não há dúvida de que seria insustentável a ver-
são do réu de que apenas deixou de pagar os aluguéis,
mormente porque, após o golpe, o réu abandonou o
imóvel e tomou rumo não sabido.

Portanto, ao contrário do que pondera a defesa,
restou caracterizado o estelionato, pois presentes todos
os seus elementos caracterizadores: vantagem ilícita,
prejuízo alheio, meio fraudulento através de ardil.

Não há que se falar em ausência de meio fraudu-
lento, pois, ao realizar o contrato de locação utilizando
documentos falsos, e mais, a emissão de cheques sem
provisão de fundos devidos por acordo para pagamento
de dívida de aluguéis, constitui ardil que o réu engen-
drou como meio de obtenção da vantagem ilícita, sub-
sumindo-se sua conduta inteiramente ao tipo penal.

Logo, a imposição condenatória pelo crime do art.
171 do Código Penal, de fato era a única saída jurídica
em relação à ação delitiva descrita na denúncia.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante, nos termos do art. 804 do

Código de Processo Penal.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO DEODATO NETO e DELMIVAL DE
ALMEIDA CAMPOS.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

- Deve ser extinta a ação cujas denúncias se baseiam no
mesmo fato, devendo prevalecer a primeira ação com
sentença transitada em julgado.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..002211220055-99//000000 -
CCoommaarrccaa ddee IIggaarraappéé - PPaacciieennttee:: RRoommiillddoo ÍÍrriiss ddee PPaauullaa -
AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa CCoommaarrccaa ddee
IIggaarraappéé,, JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 22ªª VVaarraa CCrriimmiinnaall ddaa IInnffâânncciiaa
ee JJuuvveennttuuddee ddaa CCoommaarrccaa ddee BBeettiimm - RReellaattoorr:: DDEESS.. 
AADDIILLSSOONN LLAAMMOOUUNNIIEERR

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Pedro
Vergara, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CON-
CEDER A ORDEM PARCIALMENTE.

Belo Horizonte, 7 de julho de 2010. - Adilson
Lamounier - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de habeas
corpus impetrado em favor de Romildo Íris de Paula,
apontando como autoridades coatoras o MM. Juiz de
Direito da Comarca de Igarapé e o MM. Juiz da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Betim.

Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado
em 09.02.2004 perante a 2ª Vara Criminal da Comarca
de Betim por um fato ocorrido em 23.10.2002, tendo a
denúncia sido recebida em 04.04.2004. Alega, todavia,
que o paciente já respondia a processo por denúncia
anterior pelo mesmo fato, perante a 1ª Vara Criminal da
Comarca de Betim, cuja denúncia foi ofertada em
12.02.2003.

Em ambos os feitos, foi o paciente condenado com
trânsito em julgado, sendo que, perante a 1ª Vara
Criminal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, e pe-
rante a 2ª Vara Criminal, à pena de 01 (um) ano de
detenção, tendo sua execução sido transferida para a
Comarca de Igarapé.

Sustenta que o processo iniciado perante a 2ª Vara
Criminal é nulo, visto que eivado do vício da litispendên-
cia e que o paciente vem cumprindo pena mais rigorosa,
tendo seus benefícios da execução analisados com base
na soma indevida das penas.

Requer a suspensão do cumprimento da pena
decorrente da sentença nula em caráter liminar e, ao
final, a declaração da nulidade da sentença prolatada
nos autos nº 027.03.015.073-7.

Com a inicial, foram apresentados os documentos
de f. 06/104-TJ.

Às f. 110-TJ, foi indeferido o pedido liminar pelo
em. Des. Antônio Carlos Cruvinel, em plantão.

Habeas corpus - Réu julgado duas vezes pelo
mesmo fato - Coisa julgada - Sentença transitada
em julgado - Prevalência - Constrangimento ile-

gal - Caracterização

Ementa: Habeas corpus. Réu julgado duas vezes pelo
mesmo fato. Coisa julgada. Nulidade. Prevalência da
primeira sentença que transitou em julgado. Ordem par-
cialmente concedida.
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Às f. 118/129-TJ, foram prestadas informações
pelos d. Juízes apontados como coatores.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem
(f. 131/135-TJ).

Às f. 151/152-TJ, foram prestadas informações
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Betim.

É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do habeas corpus impetrado.
Analisando cuidadosamente os autos, vislumbra-se

a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo
paciente, tal como disposto pelo ilustre Promotor de
Justiça impetrante.

Como se observa, foi o paciente denunciado pe-
rante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim e conde-
nado no feito de nº 0027.03.015073-7, como incurso
nas sanções dos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção, em
regime aberto, substituída por pena de prestação de
serviços à comunidade (f. 14/17-TJ), sentença esta tran-
sitada em julgado para a acusação em 29.04.2005 e
para o réu e a defesa, em 03.06.2005 (f. 18v.).

Pelo mesmo fato ocorrido em 23.10.2002, foi o
paciente denunciado perante a 1ª Vara Criminal da
mesma comarca e condenado no feito de nº
0027.03.000779-6, também como incurso nas sanções
dos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à
pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aber-
to, transitada em julgado para a acusação em
14.06.2005, para a defesa em 20.06.2005 e para o réu
em 09.09.2005 (f. 92-TJ).

É o que, de fato, se observa do levantamento de
penas constante à f. 98 dos autos, tendo a execução
tramitado perante a Comarca de Igarapé.

Em razão desses fatos, pugna o representante do
Ministério Público pela nulidade da sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim, ao
fundamento de que o oferecimento e o recebimento da
denúncia neste Juízo (09.02.2004 e 04.05.2004) foram
posteriores aos atos processados no Juízo da 1ª Vara
Criminal (12.02.2003 e 13.03.2003, respectivamente).

Todavia, veja-se que as duas ações tiveram anda-
mento normal, cada uma no juízo em que foi proposta,
sem que os julgadores alertassem para o fato, só vindo
a tomar conhecimento após o trânsito em julgado das
sentenças, quando o feito já se encontra na fase de exe-
cução.

Dessa forma, não há mais como se falar em
litispendência, nem em conexão entre as ações, já que
os processos se encontram terminados e a lide já se
encontra definitivamente solucionada.

Observa-se, assim, a ocorrência de outro instituto
processual que possui objetivos semelhantes, a coisa jul-

gada, que pretende evitar que questões já definitiva-
mente decididas pelo Poder Judiciário voltem a ser dis-
cutidas em outra ação, condenando o réu por duas vezes
pelo mesmo fato.

Assim, comprovada a duplicidade de processos e
de sentenças em face da mesma imputação, deve
prevalecer o acórdão que primeiro transitou em julgado,
anulando-se integralmente o segundo processo 
(nº 0027.03.000779-6, da 1ª Vara Criminal), por ofen-
sa à coisa julgada.

Nesse sentido os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Réu julgado duas
vezes pelo mesmo fato. Absolvição. Decisão transitada.
Nova condenação. Prevalência da coisa julgada. Havendo a
comprovação de que o réu foi julgado duas vezes pelo
mesmo fato, e que na primeira ocorrência foi ele absolvido
com decisão transitada em julgado, o segundo processo
deve ser anulado em respeito à coisa julgada. Ordem con-
cedida para anular o Processo nº 164/00 (HC 37.520/SP -
Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - jul-
gado em 08.03.2005 - DJ de 09.05.2005, p. 439).

Penal e processual. Roubo circunstanciado. Ação penal.
Duplicidade. Condenação dupla. Bis in idem. Nulidade.
Comprovada a prolação de duas sentenças condenatórias
em processos distintos, com base nos mesmos fatos delitu-
osos, prevalece a sentença que primeiro transitou em julga-
do, cabendo anular a segunda, por violação à coisa julga-
da. Na espécie, propostas duas ações (427/00 e 776/00),
respectivamente perante a 30ª e a 28ª Varas Criminais da
Comarca da Capital de S. Paulo, com base nos mesmos
crimes ocorridos em 26 de novembro de 1999 e 05 de
março de 2000. Ordem concedida, para anular integral-
mente o Processo nº 776/00, desde o oferecimento da
denúncia, inclusive (HC 27.794/SP - Rel. Ministro Paulo
Medina - Sexta Turma - julgado em 20.04.2004 - DJ de
22.11.2004, p. 389).

Habeas corpus. Processual penal. Processamento de duas
apelações criminais com as mesmas partes, objeto e funda-
mento de pedir. Duplicidade de decisões. Coisa julgada.
Incidente processual. Anulação do segundo julgado. Falta de
intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade.
Inocorrência. Feito que independe de inclusão em pauta pelo
regimento interno do tribunal de origem.
1. Ocorrendo duplicidade de acórdãos proferidos pelo
Tribunal de origem, com identidade de partes, objeto e fun-
damento do pedido, deve prevalecer o que primeiro transi-
tou em julgado, pois este não padece de qualquer nulidade,
enquanto que o segundo apelo é eivado de nulidade por
ferir a coisa julgada.
2. A decisão judicial, em todos os graus de jurisdição, torna-
se imutável após o seu trânsito em julgado, em observância
ao princípio da segurança e estabilidade da ordem jurídica.
3. Ausente a previsão regimental da inclusão de pauta para
o julgamento de incidente processual, processado como
embargos declaratórios, não constitui nulidade a falta de
intimação pessoal do Defensor Público.
4. Ordem denegada (HC 28.585/RS - Rel.ª Ministra Laurita
Vaz - Quinta Turma - julgado em 02.09.2003 - DJ de
06.10.2003, p. 295).
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Assim, o que se deve considerar é a precedência
do trânsito em julgado, e não a data do primeiro con-
teúdo decisório referente ao recebimento da denúncia.

Com essas considerações, vislumbrando no pre-
sente caso a ocorrência de constrangimento ilegal, con-
cedo parcialmente a ordem impetrada para anular a
sentença proferida nos autos de nº 0027.03.00779-6
perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Betim, executando-se a sentença prolatada nos autos de
nº 0027.03.015073-7 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal
da mesma Comarca.

Comunique-se imediatamente às autoridades
apontadas coatoras, bem como ao Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Betim.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO MACHADO e PEDRO VERGARA.

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM PARCIAL-
MENTE.

. . .

Belo Horizonte, 01 de julho de 2010. Cássio
Salomé - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Trata-se de habeas cor-
pus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Júnior de Souza, devidamente qualificado nos
autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do
delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

Afirma a impetração que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alfenas, em razão
do indeferimento dos pedidos de relaxamento da prisão
e da liberdade provisória. Sustenta, em síntese, que o
paciente é mero usuário de drogas e que não há indícios
ou provas de que ele praticou o delito que lhe foi imputa-
do. Alega, ainda, que o paciente é primário, estudante e
que possui residência fixa e promessa de emprego. Por
fim, assevera que a Lei n° 11.464/07 passou a permitir
a concessão de liberdade provisória nos crimes hedion-
dos e equiparados. 

A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Duarte
de Paula à f. 36. 

Instada a se manifestar a d. autoridade coatora
informou à f. 40 que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 31/05/2010 pela suposta prática do delito
tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/06, não tendo o
inquérito policial, sido remetido àquele Juízo até a data
em que as informações foram prestadas. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às f. 48/55,
opinou pela denegação da ordem. 

É, em síntese, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do habeas corpus. 
Muito embora a alegação de ser o paciente mero

usuário drogas implique uma análise aprofundada do
conjunto probatório, o que, como cediço, não coaduna
com a via estrita do writ, o APFD e os depoimentos dos
envolvidos não apontam em momento algum para a
participação do paciente no tráfico de entorpecentes. 

Consta dos APFD que, em razão de uma denúncia
feita pelo “Disque Denúncia”, foram feitas diligências
preliminares para investigar a suspeita de que a pessoa
de nome Alexandre, vulgo “Chiclete”, estaria traficando
drogas. Em cumprimento a um mandado de busca e
apreensão na residência do suspeito, o mesmo empreen-
deu fuga com a chegada dos policias, e outra pessoa
denominada Rodrigo correu para o interior da residência
para tentar se desfazer das drogas. Noticia, ainda, que
havia no local uma terceira pessoa - o ora paciente
Daniel - que fora visto por diversas vezes durante toda a
investigação. Dos depoimentos dos envolvidos, afere-se
que Daniel seria apenas usuário e que Rodrigo assumiu
ser sua toda a droga apreendida. 

Habeas corpus - Tráfico de drogas - Prisão em
flagrante - Hipóteses do art. 302 do Código de

Processo Penal - Não ocorrência - Estado de fla-
grância - Ausência - Constrangimento ilegal -

Caracterização - Relaxamento da prisão -
Necessidade - Concessão da ordem

Ementa: Habeas corpus. Paciente preso em flagrante
delito por tráfico de drogas. Alegação de ser mero
usuário. Ausência de flagrância. Relaxamento.
Necessidade. Constrangimento ilegal caracterizado.
Habeas corpus concedido. Expeça-se alvará de soltura. 

- Diante da ausência das hipóteses do art. 302 do CPP,
o relaxamento da prisão é medida que se impõe. 

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..003311111166-66//000000 -
CCoommaarrccaa ddee AAllffeennaass - PPaacciieennttee:: DDaanniieell JJúúnniioorr ddee SSoouuzzaa
- AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 22ªª VVaarraa CCrriimmiinnaall
ddaa CCoommaarrccaa ddee AAllffeennaass - RReellaattoorr:: DDEESS.. CCÁÁSSSSIIOO SSAALLOOMMÉÉ

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Hélcio
Valentim, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CON-
CEDER O HABEAS CORPUS. 
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Constata-se, portanto, que o APFD faz apenas
menção que o paciente estaria no local em que as dro-
gas foram apreendidas, não havendo nenhuma
descrição de qualquer conduta delituosa praticada pelo
paciente e, ainda, nada foi encontrado em posse do
paciente, sendo que terceiro assumiu a posse de toda a
droga. 

Desse modo, a manutenção da segregação caute-
lar do paciente torna-se bastante temerária, tendo em
vista a ausência de vestígios da sua participação na
empreitada criminosa. 

Nesse contexto, com irrecusável acerto manifestou-
se a eminente Des. Edelberto Santiago, quando do jul-
gamento do Habeas Corpus n° 1.0000.07.465334-
6/000, in verbis: 

Habeas corpus. Prisão em flagrante. Prevalência da condição
de usuário. Dúvidas quanto à prática do tráfico. Estado de
flagrância. Temeridade. Constrangimento ilegal.
Relaxamento da prisão. Ordem concedida. 
[...] 
Havendo dúvida quanto à capitulação da conduta, esta se
resolve em favor do réu no tocante ao status libertatis, tor-
nando extremamente frágil o flagrante lavrado pelo crime de
tráfico de drogas, o que, contudo, não impede eventual per-
secutio criminis sob esta imputação, especialmente porque o
inquérito ainda não chegou a termo. 

Além disso, depreende-se da leitura do APFD:
“Que havia no local uma terceira pessoa, sendo a pes-
soa de Daniel, o qual também fora visto diversas vezes
pelos agentes no local durante toda a investigação”. 

O art. 302 do CPP prevê as hipóteses em que se
considera o flagrante delito. Certo é que a conduta
descrita no APFD não se encaixa em nenhuma delas,
estando ausente, in casu, o estado de flagrância. 

Sendo a prisão em flagrante uma exceção à regra,
a obediência aos requisitos formais para a sua realiza-
ção é medida que se impõe, sob pena de relaxamento.

Nesse diapasão:

Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.
Ausência do estado de flagrância. Relaxamento da prisão.
Necessidade. Ordem concedida. Ratificação da liminar. 
- Não caracterizada nenhuma das modalidades de flagrante
estabelecidas nos arts. 302 e 303 do CPP, imperioso o rela-
xamento da prisão do paciente (TJMG - HC n°
1.0000.08.473149-6/000, Rel. Des. Eli Lucas de
Mendonça, j. em 02.07.2008, p. em 16.07.2008). 

Diante da fragilidade do APFD quanto à partici-
pação de Daniel na conduta, forçoso concluir que a
dúvida deve sempre favorecer o réu, pelo que o rela-
xamento do flagrante é medida que se impõe. 

Pelo exposto, caracterizado o alegado constrangi-
mento ilegal, em face da inexistência de estado de fla-
grância, concedo o habeas corpus, para relaxar a prisão
do paciente. 

Expeça-se alvará de soltura em favor de Daniel
Júnior de Souza. 

Sem custas. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e
HÉLCIO VALENTIM.

Súmula - CONCEDIDO O HABEAS CORPUS. 

. . .

Direito autoral - Violação - Denúncia -
Recebimento - Rejeição posterior -

Inadmissibilidade - Coisa julgada formal - Jogos
de computador (softwares) expostos à venda -
Art. 12, § 2º, da Lei nº 9.609/98 - Princípio da

especialidade - Ação penal pública incondiciona-
da - Art. 12, § 3º, da Lei 9.609/98 - Ministério

Público - Legitimidade - Prosseguimento da ação
penal

Ementa: Apelação criminal. Denúncia recebida. Rejeição
superveniente. Impossibilidade. Direitos autorais. Jogos
de computador expostos à venda. Softwares. Sonegação
fiscal. Art. 12 da Lei 9.609/98. Nova definição jurídica
ao fato. Ação penal pública incondicionada. 

- À exceção das hipóteses em que facultado o juízo de
reexame, o processo penal, compreendido como uma
sequência concatenada de atos formais, não admite a
prolação e rescisão de um decisum pelo mesmo jul-
gador. 

- Exercido o juízo de admissibilidade da acusação públi-
ca, é defeso ao magistrado rejeitar denúncia anterior-
mente recebida. 

- A conduta daquele que tem em depósito programa de
computador produzido com violação de direito autoral
para fins comerciais, amolda-se ao tipo previsto no art.
12 da Lei 9.609/1998, tendo em vista o princípio da
especialidade. 

- Os crimes previstos no art. 12 e seus §§ da Lei
9.609/1998, desde que resultem em sonegação fiscal,
perda de arrecadação tributária ou quaisquer dos crimes
contra a ordem tributária ou contra as relações de con-
sumo, são persequíveis mediante ação penal pública
incondicionada, razão pela qual o Ministério Público é
parte legítima para a persecutio criminis in judicio. 
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AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00445599..0088..003311881144-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee OOuurroo BBrraannccoo - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo
ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddaa:: VVâânniiaa LLúúcciiaa
MMaarrqquueess ddaa SSiillvvaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. FFOORRTTUUNNAA GGRRIIOONN 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Paulo
Cézar Dias, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM PROVER O
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2010. - Fortuna
Grion - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público
denunciou Vânia Lúcia Marques da Silva, devidamente
qualificada nos autos, como incursa nas iras do art. 184,
§ 2º, do CP, isso porque teria ela, em 17.12.2007, no
estabelecimento comercial denominado Baby Presentes,
situado na Av. Mariza de Souza Mendes, em Ouro
Branco/MG, adquirido, com o intuito de lucro, 594
cópias de CDs e DVDs reproduzidos com violação de
direito de autor. 

Narra a inicial que policiais civis, em operação
denominada “Piratas do Caribe”, compareceram no
estabelecimento supramencionado, onde teriam apreen-
dido 594 discos de jogos reproduzidos com violação do
direito do autor. 

Esclarece, ainda, a exordial acusatória que a
denunciada afirmou haver adquirido os CDs das mãos
de um viajante conhecido por Adil, sem exigir-lhe nota
fiscal, visto que sabia ser a mercadoria falsificada. 

A denúncia foi recebida em 26.02.2008 (f. 15). 
Apresentada as alegações finais, o Sentenciante

deu nova definição jurídica ao fato - art. 12, § 2º, da Lei
nº 9.609/1998, com âncora no art. 383 do CPP - tendo
designado audiência para a apresentação de proposta
de suspensão condicional do processo (f. 44/45). 

Interpostos embargos declaratórios pela defesa 
(f. 46/47), o Juiz a quo, após acolhê-los, rejeitou a
denúncia anteriormente recebida por ilegitimidade ativa
do Ministério Público, tendo declarado a extinção da
punibilidade da embargante pela decadência do exercí-
cio do direito de queixa, com fulcro no art. 103, c/c o
art. 107, IV, ambos do CP. 

Inconformado, recorreu o Ministério Público bus-
cando, em suas razões de f. 54/61, a anulação da
decisão preferida em f. 50/52, bem como o regular
prosseguimento da ação penal. 

Em contrarrazões de f. 64/72, a defesa manifestou-
se pelo desprovimento do recurso. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de f. 84/86, opinou pelo provimen-
to do recurso. 

É, no essencial, o relatório. 
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade, conheço do recurso. 
O Ministério Público pretende seja revogada a

decisão que rejeitou a prefacial acusatória, sob o funda-
mento de que o magistrado não pode rejeitar denúncia
anteriormente recebida. 

Argui, ainda, o Parquet ser parte legítima para a
propositura da ação penal, tendo em vista o disposto no
§ 3º do art. 12 da Lei nº 9.609/98, visto que a ré, em
decorrência do ato delituoso, acabou por sonegar o
Fisco, porque a ação penal, in casu, é pública incondi-
cionada, não havendo falar-se em extinção da punibili-
dade da ré pela decadência do exercício do direito de
queixa. 

Com efeito, razão lhe assiste, pois é defeso ao
magistrado, após exercido o juízo de admissibilidade da
acusação pública, rejeitar denúncia anteriormente recebida.

Ora, à exceção das hipóteses em que facultado ao
Juízo o reexame necessário, o processo penal, com-
preendido como uma sequência concatenada de atos,
não admite a prolação e a “rescisão” de um decisum
pelo mesmo julgador, operando-se a coisa julgada for-
mal. Admitir o contrário implicaria facultar ao juiz a con-
cessão de ordem de habeas corpus contra ato praticado
por si próprio ou, até mesmo, por outro magistrado de
mesmo grau de jurisdição. 

Por óbvio, essa medida marcantemente retrospecti-
va resultaria inelutável instabilidade processual, circuns-
tância adversa à prestação jurisdicional célere e efi-
ciente. 

A propósito, sobre a impossibilidade de rejeição da
denúncia já recebida, ensina Fernando Capez: 

Rejeição posterior da denúncia recebida. Não é possível,
pois o juiz estaria concedendo ordem de habeas corpus
sobre si mesmo, o que não se admite. Além disso, o proces-
so é uma marcha para a frente, operando-se a preclusão
lógica da matéria, com o recebimento da exordial. Caso o
juiz rejeite a denúncia após tê-la recebido, essa decisão será
nula (nesse sentido TRF, 3ª Reg., 1ª Turma, RHC
97.03.014548-5/SP, Rel. Juiz Roberto Haddad, j. em
19.8.1997, v.u., DJU de 23 set. 1997, p. 77261-2) (in
Curso de processo penal. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2006). 

No mesmo sentido, a lição de Júlio F. Mirabete: 
“Uma vez recebida à denúncia ou queixa não pode

o juiz reconsiderar a decisão para rejeitá-la (in Processo
penal. 16. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 150)”. 

Também nesse sentido a jurisprudência: 

Denúncia. Decisão que reconsiderou o seu recebimento.
Inadmissibilidade. Despacho que não comporta reconside-
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ração. - Juiz que, ao receber a peça acusatória, exaure o
poder decisório. Hipótese em que implantar-se-ia tumulto
processual, insegurança e incerteza do procedimento.
Concessão, entretanto, de habeas corpus de ofício para
reconhecer a inépcia da inicial. Recurso provido. Uma vez
recebida a denúncia e firmado o juízo de admissibilidade da
acusação, lícita não é a sua recusa posterior, já no curso da
ação penal instaurada, salvo se provocado o juízo compe-
tente, por via de habeas corpus. (TJSP. Rec. - Relator
Canguçu de Almeida - j. em 26.06.1995 - Bol. IBCCrim,
out.95, p. 111). 

Uma vez recebida a denúncia, não pode mais ser rejeitada,
modificada ou anulada, em primeira instância. Qualquer
equívoco cometido com seu recebimento somente poderá
ser corrigido pela instância superior (RT 551/372). 

Dessarte, patente a impossibilidade de revogação
da decisão que recebeu a denúncia. Poderia a
Magistrada, já que entendia estar extinta a punibilidade
da ré, tê-la absolvido sumariamente, com fundamento
no disposto no art. 397, IV, do CPP. 

Posto isso, revogo a decisão que rejeitou a denúncia.
Ultrapassada a questão relativa ao equívoco per-

petrado pela Sentenciante quanto à rejeição da denún-
cia, passo à análise do cerne recursal, ou seja, legitimi-
dade ativa para a propositura da ação penal. 

In hac specie, entendeu a Sentenciante que os fatos
narrados na denúncia se amoldam ao tipo penal
insculpido no § 2º do art. 12 da Lei nº 9.609/1998. 

Quanto à nova definição jurídica dada ao fato
descrito na prefacial acusatória, não merece qualquer
reparo a decisão. 

Com efeito, a Lei 9.609/1998, em vigência, disci-
plina a matéria sobre a proteção da propriedade intelec-
tual de programa de computador, razão pela qual, em
virtude do princípio da especialidade, o fato descrito na
denúncia não se amolda àquele tipificado no art. 184 do
CP, senão à conduta típica prevista no art. 12, § 2º, da
aludida lei. Inclusive o legislador, por entender
necessário dar tratamento diverso à proteção da pro-
priedade intelectual de programa de computador, no
artigo primeiro da mencionada lei, assim, conceituou
“programa de computador”: 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um con-
junto organizado de instruções em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza,
de emprego necessário em máquinas automáticas de trata-
mento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipa-
mentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga,
para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

Sobre a matéria, leciona Rogério Greco:

Os programas de computador foram objeto de regulamen-
tação específica por intermédio da Lei nº 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998, que, mediante seu art. 2º, esclareceu que
o regime de proteção à propriedade intelectual de programa

de computador é o conferido às obras literárias pela legis-
lação de direitos autorais e conexos vigentes no País, obser-
vado o disposto nesta lei. Vale destacar que, no art. 12 da
Lei 9.609/98, inserido no capítulo V, relativo às infrações e
penalidades, foi criado um delito específico, cujo tipo penal
tem por finalidade proteger os direitos do autor de programa
de computador (in Curso de direito penal: parte especial.
Niterói-RJ: Impetus, 2009, v. 3, p. 383).

Sobre o tema, não discrepa o trato pretoriano: 

Ementa: Software. Denúncia que capitula o delito no art. 184
do Código Penal. Impossibilidade. Art. 12 da Lei Federal
9.609/98. Especialidade. - Em se tratando de programas de
computador, a ação desenvolvida não se amolda ao art. 184
do Código Penal ou seus parágrafos, mas ao art. 12 da Lei
Federal 9.609/98 em face do princípio da especialidade.
[...] (TJMG - AP. CRIM. N° 1.0431.05.020041-6/001 -
Relator: Des. Judimar Biber, 1ª Câmara Criminal, j. em 09
de setembro de 2008).

Conquanto seja compreensível a comparação
entre as obras intelectuais, o fato é que não há no CD
que contém fonogramas ou filmes - este sim, protegido
pelo § 2º do art. 184 do CP - programa a ser executa-
do, mas apenas dados a serem lidos e decodificados
pelo equipamento adequado, neste caso o leitor de CDs. 

No caso dos autos, foram apreendidos jogos, isto
é, programas de computador (softwares), cujo suporte
físico são os compact discs (CDs), os quais, uma vez
instalados na máquina, permitem a execução das ativi-
dades propostas. 

Assim, tem-se que a apelada, em tese, adquiriu,
trouxe consigo e expôs à venda CDs com programas de
computador (softwares), para fins comerciais, razão pela
qual, em face do princípio da especialidade, de rigor
observar que a conduta da ré se subsumiria à figura pre-
vista no artigo 12, § 2º, da Lei 9.609/98, verbis:

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa. 
§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer
meio, de programa de computador, no todo ou em parte,
para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou
de quem o represente: Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa. 
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem
vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou
tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de
programa de computador, produzido com violação de direi-
to autoral. 
Assim, dada nova definição jurídica ao fato narrado na
denúncia, impõe-se definir o tipo de ação a ser adotada
para a persecução criminal. 

O § 3º do art. 12 da Lei 9.609/98 assim disciplina: 

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede
mediante queixa, salvo: 
I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de econo-
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mia mista ou fundação instituída pelo poder público; 
II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sone-
gação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de
quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as
relações de consumo.

Ora, na hipótese dos autos, consta da denúncia
que a ré teria adquirido, de forma irregular e com intuito
de lucro, 594 softwares produzidos com violação de
direito autoral, sem nota fiscal, ciente da falsificação. 

Assim, constando da denúncia que a acusada
adquiriu a mercadoria naqueles termos e com o fim de
revendê-la a terceiros, por óbvio que ação penal, in
casu, é pública incondicionada, nos termos do § 3º, II,
da Lei 9.609/1998, pois, a toda evidência, a comercia-
lização de produto contrafeito importa em sonegação fis-
cal e perda de arrecadação tributária. 

Nesse sentido, o trato pretoriano: 

Ementa: Habeas corpus. Violação de direito autoral.
Necessidade de exame probatório. Extrapolação dos limites
do writ. Ordem denegada. Voto vencido. - Não se tranca
ação penal que aponta conduta que, em tese, se subsume
em tipo incriminador, relegando a análise do mérito ao feito
principal. - Ordem denegada. - Não há qualquer dúvida
quanto à legitimidade do Ministério Público para a proposi-
tura da presente ação penal, visto que é de conhecimento
geral que a existência de produto contrafeito implica sone-
gação fiscal, tornando-se uma das exceções à regra de que
a ação penal seria privada. - VV.: - O oferecimento da
denúncia, bem como o seu recebimento foram equivocados,
porquanto faltava legitimidade ad causam ao Ministério
Público para denunciar, evidenciando falta de condição de
procedibilidade para a ação penal e causando ao paciente,
por conseguinte, constrangimento ilegal a ser sanado pelo
presente writ (Des. Eli Lucas de Mendonça). (TJMG - Habeas
Corpus n° 1.0000.07.465971-5/000 - 4ª Câmara Criminal
- Relator: Des. Ediwal José de Morais, j. em 16 de janeiro de
2008). 

Violação de software na forma qualificada. Reprodução e
venda de programas de computador “piratas” sem a auto-
rização do autor. Ação penal. Legitimidade do Ministério
Público. Trancamento. Impossibilidade. - De acordo com o
Art. 12, § 3º, inc. II, da Lei 9.609/98, a ação penal nos deli-
tos de violação de programas de computador é de regra pri-
vada e, por exceção, passa a ser pública quando do crime
resultar algum prejuízo à arrecadação tributária - Não há
dúvida de que a venda do produto contrafeito importa em
perda de arrecadação, que seria devida ao erário através da
venda regular pelo autor, Sendo irrelevante o seu montante.
em tal caso é o Ministério Público parte legítima para a
propositura da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus nº
1.0000.05.417839-7/000 - 3ª Câmara Criminal - relator:
Des. Paulo Cézar Dias). 

Assim, tenho que ação penal é pública incondi-
cionada, razão pela qual o Ministério Público é parte
legítima para promover a persecução criminal. 

Ante o exposto, revogo a decisão a quo, que
rejeitou a denúncia e declarou a extinção da punibili-
dade da ré pela decadência do exercício do direito de

queixa e, em consequência, determino o prosseguimen-
to da ação penal. 

Todavia, considerando a redefinição jurídica dos
fatos criminosos descritos na denúncia; considerando,
ademais, o disposto no art. 383, § 1º, do CPP e a pena
abstratamente cominada ao crime previsto no art. 12, 
§ 2º, da Lei 9.609/1998, determino seja aberta vista dos
autos ao MP, para manifestar-se sobre o disposto no art.
89 da LJE. 

Mercê de tais considerações, dou provimento ao
recurso para revogar a decisão que rejeitou denúncia
anteriormente recebida e determinar o regular andamen-
to do feito, com abertura de vista ao Ministério Público
para manifestar-se sobre o disposto no art. 89 da Lei 
nº 9.099/95, devendo o em. Magistrado a quo proceder
nos termos da lei especial. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO ARMAN-
DO DOS ANJOS. 

Súmula - RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO
VOTO.

. . .

Interrogatório - Ausência do defensor - Nulidade
absoluta - Habeas corpus - Concessão da ordem

Ementa: Habeas corpus. Interrogatório sem a presença
do defensor. Inobservância do disposto no art. 185 do
CPP, com a redação dada pela Lei 10.792/2003.
Nulidade absoluta. Ordem concedida.

- O interrogatório do réu realizado sem a presença do
defensor é causa de nulidade absoluta, sobretudo quan-
do o ato foi usado como fundamento em sentença con-
denatória. Súmula 523 do STF.

Habeas corpus concedido.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..004400556622-00//000000 -
CCoommaarrccaa ddee PPeeddrroo LLeeooppoollddoo - PPaacciieennttee:: CCrriissttiiaannoo
CCaarrddoossoo PPeerreeiirraa - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa
22ªª VVaarraa ddaa CCoommaarrccaa ddee PPeeddrroo LLeeooppoollddoo - RReellaattoorr:: DDEESS..
AAGGOOSSTTIINNHHOO GGOOMMEESS DDEE AAZZEEVVEEDDOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Duarte de
Paula, na conformidade da ata dos julgamentos e das
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notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CON-
CEDER O HABEAS CORPUS.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2010. - Agostinho
Gomes de Azevedo - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - Trata-
se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano
Cardoso Pereira, condenado pela prática do delito tipifi-
cado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, apon-
tando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Pedro Leopoldo.

Sustentou a impetração que, condenado a uma
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 75 (setenta e
cinco) dias-multa, o paciente foi intimado da sentença
via edital, sem que houvesse tentativa anterior de rea-
lização de sua intimação pessoal.

Requereu, portanto, a anulação do processo desde
a irregular intimação editalícia.

Juntou os documentos de f. 14/229.
Informações prestadas pela autoridade coatora,

juntamente com documentos, às f. 237/263.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-

Geral de Justiça, no parecer de f. 265/268, opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, co-

nheço do presente writ.
Ab initio, reconheço o presente habeas corpus

como via apta à impugnação de nulidades no processo
em exame, com amparo no art. 648, VI, do CPP. A esse
respeito, trago a comento os ensinamentos de Ada
Pellegrini Grinover, in verbis:

A utilização do habeas corpus como meio de decretação de
invalidade de atos processuais, ou de todo o procedimento,
é admissível tanto no curso do feito como depois de prolata-
da a sentença, mesmo após o trânsito em julgado, enquan-
to não cumprida a pena e desde que a existência do vício (e
a consequente ilegalidade) possa ser demonstrada de plano
(GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance;
GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Nulidades no processo
penal. 10. ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 42).

Após detida análise dos autos, verifico que restou
demonstrado, de plano, a ocorrência de nulidade, apta
a ensejar a anulação do processo, mas desde a realiza-
ção do interrogatório.

É que, conforme observo à f. 70, o paciente foi
interrogado em juízo sem a presença de defensor,
vejamos:

Perguntado se tem advogado ou condição de contratar um
para defendê-lo, respondeu que já foi contratado advogado
que estará neste fórum até amanhã. Por isso, o MM. Juiz de

Direito determinou que se aguardasse o prazo para apresen-
tação de defesa prévia.

À igual conclusão se chega por meio da leitura da
decisão às f. 108/109: “O denunciado, quando do seu
interrogatório, informou que teria advogado e que apre-
sentaria defesa prévia no prazo legal” (f. 63). Decorreu o
prazo, sem fazê-lo.

Anote-se que, juntadas cópias integrais do proces-
so, verifica-se que o feito transcorreu sem qualquer rein-
terrogatório.

Sabe-se que o interrogatório, segundo os Tribunais
Superiores e autorizada doutrina, possui natureza jurídi-
ca híbrida, uma vez que, além de meio de prova, revela-
se como meio de defesa. Trata-se de ato processual com
supedâneo na garantia constitucional da ampla defesa,
ocasião em que esta é exercida em sua plenitude, numa
consubstanciação entre defesa técnica e autodefesa.

E foi nesse sentido que o legislador, alterando a
redação do art. 185 do Código de Processo Penal, intro-
duziu a obrigatoriedade da presença do defensor no
interrogatório, com o advento da Lei nº 10.792, de 1º de
dezembro de 2003. Vejamos:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade
judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e
interrogado na presença de seu defensor, constituído ou
nomeado.

Como cediço, no tocante à aplicação da lei no
tempo, enquanto a lei penal tem sua aplicação condi-
cionada ao seu efeito - permitindo a retrotração em caso
de novatio legis in mellius e a ultratividade da lei anterior
no caso de lex gravior superveniente -, a norma proces-
sual, a seu turno, é regida pelo princípio do efeito ime-
diato, vale dizer, é aplicada instantaneamente à sua
entrada em vigor, atingindo inclusive os processos em
curso - respeitando, logicamente, os atos praticados na
vigência da lei anterior, em decorrência do axioma tem-
pus regit actum.

In casu, o paciente foi submetido a interrogatório
judicial sem a presença de defensor, no dia 12 de
fevereiro de 2004, ou seja, já sob a vigência da citada
lei, desrespeitando-se, portanto, as exigências do art.
185 do Código de Processo Penal e a garantia constitu-
cional da ampla defesa inserida no art. 5º, LV, da
Constituição Federal de 1988.

Nosso sistema processual penal, adotou o chama-
do princípio do prejuízo, estampado no art. 563 do CPP,
que condiciona a declaração de nulidade de um ato
processual ao resultado prejudicial que ele acarretará às
partes.

Corroborando referida orientação, o art. 566 do
Diploma Processual Penal igualmente obsta seja um ato
declarado nulo se “não houver influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa”.
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A ausência da defesa técnica enseja reconheci-
mento de nulidade absoluta, conforme entendimento
sumulado do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Súmula 523: No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu.

Além do prejuízo presumido decorrente da nuli-
dade absoluta, in casu, exsurge dos autos a demons-
tração do prejuízo em concreto ao paciente, uma vez
que o conspícuo Juiz prolator da sentença condenatória,
à f. 186, embasou seu convencimento no interrogatório
do paciente em juízo, repita-se, realizado sem a pre-
sença do defensor. Veja-se:

A bem da verdade, o próprio denunciado, em seu interro-
gatório (f. 61/63), não nega a prática desses crimes, mas
apenas procura justificar que assim agiu obrigado pelos
demais participantes.

Nesse sentido, colaciono lapidares arestos dos
Tribunais Superiores:

Processo criminal. Defesa. Cerceamento caracterizado. Ré
interrogada sem a presença de defensor, no dia de início de
vigência da Lei nº 10.792, de 2003, que deu nova redação
ao art. 185 do Código de Processo Penal. Sentença que,
para a condenação, se valeu do teor desse interrogatório.
Prejuízo manifesto. Nulidade absoluta reconhecida.
Provimento ao recurso, com extensão da ordem a co-réu na
mesma situação processual. É causa de nulidade processual
absoluta ter sido o réu qualificado e interrogado sem a pre-
sença de defensor, sobretudo quando sobrevém sentença
que, para o condenar, se vale do teor desse interrogatório
(STF - RHC 87172/GO - Rel. Min. Cezar Peluso - j. em
15.12.2005).

Habeas corpus. Ausência do defensor no interrogatório.
Dispensa da entrevista prévia corroborada pelo próprio acu-
sado. Nulidade absoluta. Ato praticado na vigência da Lei
10.792/03. Precedente. Parecer do MPF pela concessão da
ordem. Ordem concedida para anular o interrogatório do
réu, realizado sem a presença de seu defensor, e todos os
atos decisórios que lhe são posteriores, mantida, todavia, a
situação processual do paciente.
1. Nos termos de consolidado entendimento nesta Corte
Superior, após o advento da Lei 10.792/2003, ainda que o
próprio réu tenha dispensado a entrevista prévia, a presença
do defensor no interrogatório tornou-se formalidade essen-
cial, corolária do princípio da ampla defesa e do devido
processo legal.
2. Parecer do MPF pela concessão da ordem.
3. Ordem concedida, para anular o interrogatório do réu,
realizado sem a presença de seu defensor, e todos os atos
decisórios que lhe são posteriores, mantida, todavia, a situ-
ação processual do paciente. Ementa parcial (STJ - HC
91164/DF - 5ª Turma - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho - j. em 26.03.2009).

Assim, por configurar nulidade absoluta e com
amparo no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,

solução outra não vejo que não seja a anulação, de ofí-
cio, do processo principal desde o interrogatório judicial,
inclusive, determinando a renovação dos atos proces-
suais, observando-se, no que couber, o disposto no art.
573 do CPP, devendo o conspícuo Juiz pautar-se pela
maior brevidade possível.

Ante o exposto, concedo a ordem, por fundamen-
to diverso do alegado pelo impetrante, para anular o
feito 21004017164-2, a partir do interrogatório judicial
do ora paciente, mantida sua situação processual, nos
termos da prisão preventiva decretada no processo ori-
ginal, conforme se verifica às f. 82/84 e 108 destes autos.

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DUARTE DE PAULA e MARCÍLIO
EUSTÁQUIO SANTOS.

Súmula - CONCEDIDO O HABEAS CORPUS.

. . .

Habeas corpus - Instrução criminal - Prazo para
conclusão - Dilação demasiada - Excesso de

prazo na formação da culpa - Constrangimento
ilegal - Prisão preventiva - Fundamentação insu-

ficiente - Concessão da ordem

Ementa: Habeas corpus. Roubo impróprio e roubo qua-
lificado pelo resultado lesão corporal grave. Excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal.
Ocorrência. Constrangimento ilegal configurado. Prisão
preventiva baseada em parca fundamentação.
Ocorrência. Concessão.

- O prazo estabelecido para conclusão da instrução
criminal não é absolutamente rígido, sendo aceitável
ligeira dilação do mesmo, em respeito ao princípio da
razoabilidade.

- No entanto, a delonga excessiva em prejuízo do
paciente constitui constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa.

- A doutrina e a jurisprudência entendem que toda e
qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julga-
do da sentença condenatória, tem natureza cautelar, o
que significa dizer, deve estar devidamente comprovada
a necessidade de tal restrição da liberdade.

- A gravidade do delito ou a onda crescente de crimi-
nalidade não fundamentam a custódia cautelar, sem que
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haja concreta indicação de elemento fático ensejador da
necessidade de garantia da ordem pública.

Ordem concedida.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..004455555577-55//000000 -
CCoommaarrccaa ddee AAnnddrreellâânnddiiaa - PPaacciieennttee:: AAnnddeerrssoonn FFrraanncciissccoo
TTeeooddoorroo - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa
CCoommaarrccaa ddee AAnnddrreellâânnddiiaa - RReellaattoorr:: DDEESS.. AALLEEXXAANNDDRREE
VVIICCTTOORR DDEE CCAARRVVAALLHHOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Alexandre
Victor de Carvalho, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM CONCEDER A ORDEM.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. -
Alexandre Victor de Carvalho - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - 1.
Relatório.

Cuida-se de habeas corpus manejado pelo advo-
gado Marco Aurélio de Souza Miranda, em favor de
Anderson Francisco Teodoro, devidamente qualificados.

Alega o impetrante, em suma, que o paciente se
encontra preso por tempo superior ao permitido pelo
ordenamento jurídico, visto que sua custódia se deu em
20.03.2010, sem que esteja encerrada, até o momento,
a instrução.

Sustenta, ademais, que a decisão que decretou a
prisão preventiva do acusado se encontra precariamente
fundamentada, porquanto desgarrada de qualquer ele-
mento concreto presente nos autos. Aponta também o
preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva pelo
paciente, reforçando a desnecessidade da mantença da
medida extrema.

Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente
seja colocado em liberdade.

A inicial de f. 02/11 veio acompanhada dos docu-
mentos de f. 12/43.

O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente
Des. Adilson Lamounier (f. 49/50), em gozo, atualmente,
de férias regulamentares.

Informações prestadas pela autoridade coatora,
por via de fac-símile, à f. 54, tendo sido juntado o ori-
ginal, à f. 60.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (f. 56/58).

É o relatório.
2. Conhecimento.

O remédio heroico foi corretamente impetrado,
motivo pelo qual merece conhecimento e análise.

3. Fundamentação.
No que tange ao alegado excesso de prazo, salien-

to que tanto a doutrina como a jurisprudência vêm
reconhecendo que a manutenção do réu em isolamento
celular por tempo superior ao que a lei prevê caracteriza
constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus.

Entendo também que os prazos processuais previs-
tos na legislação não são absolutamente rígidos, sendo
perfeitamente aceitável que haja uma dilação dos mes-
mos, ainda que não provocada pela defesa, se devida-
mente justificada. Há situações nas quais alguns entraves
processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitu-
cional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o
prazo de conclusão da formação da culpa.

Nesses casos, a superação do prazo, por si só, não
leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento
do constrangimento ilegal por excesso de prazo na for-
mação da culpa, mas deve sempre ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade. Há que se examinar o anda-
mento do feito, a regularidade, a razoabilidade da
sequência dos atos processuais no tempo.

In casu, certo é que o paciente já se encontra preso
provisoriamente há quase 180 (cento e oitenta) dias, e,
segundo informações da autoridade primeva (f. 60),
“aguarda-se a transferência do acusado para que seja
designada audiência de instrução e julgamento”.

Consultando o sítio eletrônico do TJMG, na data
de ontem (13.09.2010), constatei que a situação proces-
sual do acusado mantém-se inalterada, não sendo
razoável, a meu ver, que lhe seja repassado o ônus
cabível ao Estado, o de proporcionar agilidade e eficiên-
cia ao andamento do feito.

É inadmissível que, passados mais de cinco meses
desde a custódia do paciente, ainda não tenha sido
providenciada sua transferência, em clara afronta aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e duração razoável do processo.

De outro norte, tal como consignado na inicial, a
decisão que decretou a custódia preventiva do paciente
se encontra mal fundamentada, em nada condizente
com o disposto no art. 93, IX, da CR/88.

Tenho reiteradas vezes manifestado o meu repúdio
à manutenção da custódia do indiciado com fundamen-
to na gravidade do delito supostamente cometido. 
O simples fato de recair sobre o paciente a acusação do
delito de roubo não autoriza a decretação da prisão pre-
ventiva.

A corroborar o meu entendimento, as reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal também não
autorizam como fundamento para a prisão preventiva a
gravidade da ação desenvolvida pelo agente; senão,
vejamos:
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Prisão preventiva. Fundamentação. Inidoneidade. - Não
constitui fundamentos idôneos à prisão preventiva a invo-
cação da gravidade abstrata ou concreta do crime imputa-
do, definido ou não como hediondo - muitas vezes, incon-
sciente antecipação da punição penal - ou no chamado
clamor público. Precedentes (STF - HC 85641/SP - 1ª T. -
Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU de 03.06.2005, p. 45).

Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva.
Fundamentos inidôneos. Gravidade em abstrato do crime,
repercussão social, clamor público e hediondez.
Circunstâncias que não servem à decretação da prisão
cautelar, consoante reiterada jurisprudência desta Corte 
(STF - HC 86374/MG - 1ª T. - Rel. Min. Eros Grau - DJU de
06.10.2006, p. 50).

Habeas corpus. Crime de roubo. Alegação de ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva. Gravidade
do delito. Ofensa à ordem pública. - O Supremo Tribunal
Federal já firmou entendimento de que a mera citação do
art. 312 do CPP não é suficiente para configurar a ameaça
à ordem pública. Exige-se, para tanto, a indicação de ele-
mentos empíricos que levem à conclusão da necessidade da
custódia cautelar (STF - HC 88114/PB - 1ª T. - Rel. Min.
Carlos Britto - DJU de 17.11.2006, p. 59).

Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Decreto judicial não
fundamentado em dados concretos que justifiquem a prisão
cautelar do paciente. 4. A gravidade abstrata do crime que
lhe é imposto, por si só, não configura ameaça à ordem
pública. 5. Por outro lado, a periculosidade do paciente não
foi suficientemente comprovada. 6. Habeas corpus deferido
(STF - HC 85268/SP - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJU
de 15.04.2005, p. 38).

Lado outro, a crescente onda de criminalidade
também não justifica uma prisão cautelar. Se assim fosse,
qualquer indivíduo preso, seja em razão de flagrante,
seja em função de prisão preventiva, não poderia livrar-
se solto, por causa do alto índice de criminalidade que
assola o País.

O judicioso voto de relatoria do Des. Judimar
Biber, eminente membro da 1ª Câmara Criminal deste
egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, muito bem
disserta sobre o assunto, ao salientar que:

[...] o apontamento da crescente criminalidade não justifica
nem autoriza a manutenção da prisão em flagrante, mesmo
porque, fosse dessa forma, nenhum indivíduo preso em fla-
grante poderia sair da prisão.
A genérica consideração de que haveria condições para a
crescente criminalidade não seria um privilégio exclusivo da
cidade onde se deu a segregação, mas de todo o Brasil, o
que, por certo, encontraria razões seculares históricas justi-
ficáveis em face da péssima política distributiva praticada ao
longo dos séculos.
De outro lado, não seria demasiado observar que não se
poderia mesmo atribuir ao paciente uma condição que ape-
nas decorreu da inação estatal de longo tempo (TJMG - HC
nº 1.0000.07.457543-2/000 - Rel. Des. Judimar Biber - j.
em 17.07.2007 - p. em 24.07.2007).

Ora, a Constituição determina que todas as
decisões judiciais devem ser motivadas (art. 93, IX),
assim como a lei processual, no art. 312 do CPP, indica,
com exclusividade, quais as hipóteses que autorizam a
prisão cautelar.

A conjugação dos dispositivos supramencionados
impõe que o Juiz, quando do indeferimento da liberdade
provisória, o faça motivadamente e com base em uma
das hipóteses previstas no art. 312 do Código de
Processo Penal.

Por tais considerações, concedo a ordem, impetra-
da em favor de Anderson Francisco Teodoro, determi-
nando a expedição do competente alvará de soltura, se
por outro motivo não estiver preso.

É como voto.
Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARIA CELESTE PORTO e PEDRO VERGARA.

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

. . .

Ameaça - Violência doméstica e familiar contra
mulher - Lei Maria da Penha - Crime punido com
pena de detenção - Prisão em flagrante - Medida

de proteção a ser assegurada - Inexistência - 
Art. 313, IV, do Código de Processo Penal -

Prisão preventiva - Não cabimento - Liberdade
provisória - Indeferimento - Constrangimento ile-

gal - Habeas corpus - Concessão da ordem -
Voto vencido

Ementa: Processo penal. Habeas corpus. Ameaça. Lei
Maria da Penha. Crime punido com detenção.
Inteligência do art. 313, IV, do CPP. Inexistência de medi-
da protetiva a ser assegurada. Ordem concedida. 

- Nos termos do que determina o art. 313, IV, do Código
de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº
11.340/06, a prisão preventiva, em crimes apenados
com detenção, somente pode ser decretada quando
exista medida protetiva anteriormente imposta, para cujo
cumprimento seja imprescindível a segregação cautelar
do suposto agressor. Ordem concedida. 

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..005500339933-77//000000 -
CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá - PPaacciieennttee:: JJoosséé DDoonniizzeettee RRoossaa -
AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa VVaarraa CCrriimmiinnaall ddaa
IInnffâânncciiaa ee JJuuvveennttuuddee ddaa CCoommaarrccaa ddee AArraaxxáá - RReellaattoorr::
DDEESS.. HHÉÉLLCCIIOO VVAALLEENNTTIIMM 
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AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Duarte de
Paula , na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM CONCEDER A ORDEM POR
MAIORIA. 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010. - Hélcio
Valentim - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. HÉLCIO VALENTIM - José Donizete Rosa
impetra, em seu favor, o presente pedido de habeas cor-
pus, dizendo-se preso em flagrante delito, desde o dia
30 de junho de 2010, pela suposta prática do crime pre-
visto no art. 129, § 9º, do Código Penal. 

Aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Araxá. 

Aduz que não se fazem presentes, in casu, os pres-
supostos do art. 312 do CPP, autorizadores da medida
cautelar. 

Afirma que “o paciente é portador de patologia
neuropsiquiátrico, e até a sua prisão encontrava-se o
mesmo em tratamento médico, tratamento este que o sis-
tema prisional não oferece condições de ministrá-lo ao
paciente” (sic - f. 2). 

Afirma ser o paciente primário, de bons
antecedentes, com residência fixa. 

Reclama que o crime imputado ao paciente é
punido com detenção e que eventual condenação afas-
tará o paciente do cárcere. 

Salienta, finalmente, que o paciente preenche
todos os requisitos necessários para a concessão da
ordem, que requer com a expedição de alvará para a
sua soltura. 

O pedido liminar foi por mim deferido, às f. 33/36. 
Requisitadas, informações foram prestadas pelo

douto impetrado às f. 42/43. 
Em parecer, opinou a douta Procuradoria-Geral de

Justiça pela denegação da ordem (f. 56/57). 
Eis, do que importa, o relatório. 
Analisando detidamente o mérito da presente

impetração, entendo insubsistentes os fundamentos
eleitos pelo impetrado para manter a segregação caute-
lar do paciente José Donizete Rosa. 

É que nenhum dos fundamentos em que se arrima
a decisão basta para justificar a prisão preventiva e, por
via de consequência, a manutenção da prisão em fla-
grante. 

Em primeiro lugar, convém registrar que o crime
imputado ao paciente prevê, abstratamente, pena de
detenção. 

Agora, convém lembrar que o parágrafo único do
art. 310 do CPP contém a previsão de que o juiz con-

cederá liberdade provisória ao agente preso em fla-
grante, sempre que “verificar, pelo auto de prisão em fla-
grante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva (arts. 311 e 312)”. 

Depois de dizer, no art. 311 do CPP, que a prisão
preventiva pode ser decretada em qualquer fase do
inquérito policial ou da instrução criminal, inclusive de
ofício, pelo juiz, o legislador, no art. 312, elencou as
hipóteses em que a prisão preventiva se justifica. Mas
não parou por aí! 

Nos termos do que dispõe o art. 313 do Código de
Processo Penal, regulamentou: 

Art. 313. Em qualquer das circunstâncias previstas no artigo
anterior será admitida a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos: 
I - punidos com reclusão; 
II - punidos com detenção, quando se apurar que o indicia-
do é vadio ou, havendo dúvida sobre a sua identidade, não
fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-la; 
III - se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 46 do Código Penal; 
IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a exe-
cução das medidas protetivas de urgência. 

Como se lê, a prisão preventiva do acusado por
crime apenado com pena de detenção somente se auto-
riza em hipóteses especialíssimas, dentre elas aquela
estabelecida no recém-posto inciso IV do art. 313 do CPP. 

O fundamento da manutenção da ordem pública,
portanto, embora suficiente para autorizar a prisão pre-
ventiva de acusados/investigados por crime apenado
com reclusão, não basta, in casu, tratando-se de crime
de ameaça (Lei Maria da Penha), para o qual se prevê
pena de detenção. 

Nesse sentido, eis a atenta orientação jurisprudencial: 

Prisão preventiva. Crime apenado com detenção. - Nos
crimes apenados com detenção, a decretação da preventiva
necessita do implemento de alguma das hipóteses contem-
pladas nos incisos II e III do art. 313 do CPP. Ausente, no
caso em apreço, qualquer delas, resta caracterizado o cons-
trangimento ilegal (TJRS - 8ª Câmara Criminal - HC
70004188587 - Rel. Roque Miguel Fank - j. em 08.05.2002
- DJE de 11.06.2002). 

Com a reforma procedida, repito, acrescenta-se ao
rol de hipóteses em que é cabível a prisão preventiva, em
se tratando de crimes apenados com detenção, a decre-
tada quando destinada a assegurar o cumprimento de
medida protetiva decidida na forma dos arts. 22 e
seguintes da Lei nº 11.340/06, a Lei Maria da Penha. 

Na síntese de decidir, assim se fundamentou para a
manutenção da prisão do paciente: 

Em que pese o acusado ter feito prova nos autos de que pos-
sui residência fixa nesta cidade, conveniente se faz a
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manutenção da custódia preventiva como garantia da ordem
pública, uma vez que o acusado indica personalidade volta-
da para o cometimento de ilícitos desta mesma natureza de
forma reiterada, apesar de ser tecnicamente primário, como
se vê da CAC acostada aos autos. 
Em que pesem os argumentos da defesa de sofrer o acusa-
do de transtorno mental, inclusive com juntada de atestado
médico aos autos (f. 07) e notícia de processo de interdição
tramitando na 1ª Vara Cível desta Comarca, entendo que a
tese deverá ser suscitada em expediente próprio, constante
da legislação penal e/ou processual penal em vigor. 
Mais do que isso, colocar o acusado em liberdade é permi-
tir que a genitora, que conta com setenta e três anos, e os
parentes próximos dele sofram constantes agressões, alvos
fáceis de suas investidas corriqueiras (sic f. 9/10). 

Ora, a referência genérica à proteção da ofendida
e os maus antecedentes, sem a anterior imposição de
qualquer medida de proteção para cuja execução se
faça imprescindível a segregação cautelar do suposto
agressor, não constitui fundamento suficiente para a de-
cretação da prisão preventiva, não se prestando, portan-
to, para a manutenção da prisão em flagrante, agora em
estreita observância ao que dispõe o já citado parágrafo
único do art. 310 do CPP. 

Isso porque o art. 313, IV, do Código de Processo
Penal exige, expressamente, que a prisão se destine a
“garantir a execução das medidas protetivas de urgên-
cia”, tais como definidas na Lei Maria da Penha. 

Contém, portanto, ilegalidade a decisão que man-
teve a prisão em flagrante delito, com o indeferimento de
liberdade provisória, porque, aqui, não cabe a prisão
preventiva do paciente José Donizete Rosa, algo que
constitui constrangimento ilegal a reclamar a concessão
da presente ordem de habeas corpus. 

Isso considerado, concedo a ordem, tornando
definitiva a soltura determinada em sede liminar. 

Comunique-se. 
Sem custas. 
É como voto! 

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Analisei a
petição de impetração do habeas corpus, bem como a
decisão combatida e as peças que instruíram o feito e
tenho que existem razões concretas suficientes para a
segregação cautelar do paciente, razão pela qual, peço
vênia ao ilustre Desembargador Relator para dele diver-
gir, pelos motivos que passo a expor: 

Tenho convicção de que a liberdade no Estado
Democrático de Direito é a regra e que o indivíduo não
pode dela ser afastado sem uma justificativa plausível,
mas não me descuido de que a sociedade também recla-
ma para si atenção, competindo ao julgador estabelecer
um espaço em que seja possível coexistirem as garantias
dos direitos individuais do cidadão sem afrontar a garan-
tia da ordem pública. 

Norteando-me pela certeza de que não existem
direitos absolutos e de que é preciso que todos eles con-

vivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente
caso, embora realmente não tenha sido determinada
qualquer medida protetiva que pudesse ter sido des-
cumprida, ensejando o decreto de prisão preventiva,
assim como, mesmo tendo ciência de que o crime de
lesão corporal é apenado com detenção e que esta
espécie de pena privativa de liberdade somente admite a
determinação da prisão preventiva quando consubstan-
ciada a hipótese do art. 313, II e IV, do Código de
Processo Penal, vejo que não se trata, na espécie, de
prisão preventiva, mas de prisão em flagrante delito que
precisa ser mantida para a garantia da ordem pública. 

Em momento algum foi determinada a prisão pre-
ventiva do paciente, apenas o Juízo monocrático deixou
de conceder a liberdade provisória por entender que o
caso concreto foi revestido de intensa crueldade. 

Na hipótese posta em debate, ficou demonstrado
pelos relatos da vítima, mãe do agressor que conta com
73 anos de idade, que ele reiteradamente a agride,
procura facas na casa para atacá-la e que, no dia dos
fatos a enforcou, desferiu-lhe chutes e socos por todo o
corpo e somente não atingiu fim diverso das lesões con-
sumadas porque um vizinho pulou o muro da casa para
salvá-la. 

Evitando fazer afirmações incompatíveis com este
momento processual, o certo é que, ao menos hipoteti-
camente, o paciente praticou crime concretamente
grave, demonstrando de forma robusta que sua liber-
dade coloca em risco a vida da vítima de 73 anos de
idade. 

Ademais, a autoridade apontada coatora informou
que todas as medidas estão sendo adotadas para a
preservação da saúde do agente no cárcere, razão pela
qual sou pela retificação da liminar. 

Por tais considerações, pedindo vênia ao d.
Desembargador Relator, sou por denegar a ordem. 

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO -
Acompanho o douto Des. Relator. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM POR MAIORIA.

. . .

Apropriação indébita majorada - Advogado -
Valores recebidos em ação judicial - Apropriação

- Prova - Caracterização do delito

Ementa: Apelação criminal. Apropriação indébita majo-
rada. Advogado. Desvio comprovado. Negado provi-
mento ao recurso. 

- Comprovado nos autos que o advogado, no exercício
do patrocínio da causa, apropriou-se de quantia superi-
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or à que lhe era devida em razão dos honorários de
sucumbência e contratados, caracteriza-se a apropria-
ção indébita majorada. 

- Negado provimento ao recurso. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00338822..0055..005511557755-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee LLaavvrraass - AAppeellaannttee:: SSeebbaassttiiããoo JJoosséé ddee
CCaarrvvaallhhoo - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAARRCCÍÍLLIIOO EEUUSSTTÁÁQQUUIIOO
SSAANNTTOOSS

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Duarte de
Paula, 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. 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2010. Marcílio
Eustáquio Santos - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Sebastião
José de Carvalho, inconformado com a sentença que o
condenou à pena de um ano e quatro meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e a 13 dias-multa, fi-
xado o valor da unidade em três trinta avos do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos; substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de cinco
salários mínimos, interpôs recurso de apelação pleitean-
do a absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 

Sustenta o apelante que o dinheiro foi retido por
ele em razão de a vítima dever-lhe há tempos honorários
advocatícios e que havia uma combinação verbal entre
o recorrente e o ofendido no sentido de que reteria o
valor que lhe era devido após o pagamento realizado
pelo Bradesco Seguros numa ação de cobrança. 

O representante ministerial e a assistente da
acusação apresentaram contrarrazões ao recurso, 
f. 252/257 e f. 258/261, pugnando, respectivamente,
por seu não-provimento. 

Quanto aos fatos, narra a denúncia que Sebastião
José de Carvalho, na qualidade de procurador de Luiz
Antônio Vilela, apropriou-se indevidamente de valor
recebido na ação de cobrança patrocinada contra o
Bradesco Seguros nos autos 382.00.011305-2 da 2ª
Vara Cível da Comarca de Lavras. 

Segundo foi apurado, o valor da condenação
atualizado era de R$33.931,05; acrescido de juros

legais totalizava R$42.413,81. Deste valor foram acor-
dados 20% para o pagamento dos honorários advocatí-
cios, restando para a vítima a quantia de R$ 33.931,19.
Entretanto, Luiz Antônio recebeu efetivamente apenas 
R$ 21.000,00, tendo sido o restante indevidamente
apropriado pelo réu. Os fatos ocorreram no ano de 2004. 

Foi acostada aos autos, f. 117/121, cópia da sen-
tença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca
de Lavras, que julgou parcialmente procedente a preten-
são de Luiz Antônio Vilela em face de Sebastião José de
Carvalho. 

Por meio de pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, verificou-se que Sebastião
José de Carvalho interpôs contra a referida sentença
recurso de apelação, que recebeu neste Tribunal o 
nº 1.0382.04.045161-1/001. A 10ª Câmara Cível
negou provimento ao recurso em 23 de abril de 2008,
tendo a condenação transitado em julgado.

A denúncia foi recebida no dia 13 de agosto de
2007, f. 111, e a sentença condenatória publicada em
mãos do escrivão no dia 23 de fevereiro de 2010. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu pare-
cer à f. 267/271, opinando pelo não provimento do
recurso. 

É o relatório do necessário. 
Decido. 
Conheço do recurso porque previsto em lei, cabí-

vel, adequado, e o recorrente tem interesse recursal, bem
como por verificar que se encontram presentes os requi-
sitos indispensáveis ao seu processamento. 

Não encontrei qualquer nulidade que pudesse ser
declarada de ofício. 

Analisei atentamente as razões recursais da com-
bativa Defesa, as contrarrazões do ilustre Promotor de
Justiça, bem como o esclarecedor parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça e, atendo-me aos elemen-
tos coligidos, tenho que o apelo não merece ser provido
pelos motivos que declino:

Disciplina o artigo 168, parágrafo único, III, do
Código Penal que constitui crime a conduta de “apropri-
ar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a
detenção. A pena é aumentada de um terço, quando o
agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou
profissão”. 

Segundo os elementos coligidos aos autos, a
Bradesco Seguros S/A devia ao réu a importância de 
R$ 53.017,26. 

A vítima, que era patrocinada pelo réu, combinou
que do valor total receberia R$ 46.682,00, f. 35/38. 

Em relação a esse valor o próprio réu em seu inter-
rogatório admitiu que teria repassado entre 
R$ 21.000,00 e R$ 25.000,00 à vítima. Esta, por seu
turno, declarou em juízo, f. 174, que recebeu apenas 
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R$ 21.000,00, sendo R$ 20.000,00 por meio de
depósito em conta e R$ 1.000,00 em espécie. 

Corroborando a versão da vítima, foi juntada aos
autos a sentença do d. Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Lavras, que julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança ajuizada pela vítima destes autos
(Luiz Antônio Vilela) contra Sebastião José de Carvalho,
condenando-o ao pagamento de R$10.743,76. Referida
ação trata a parcela de R$ 21.000,00, que a vítima diz
ter recebido do réu neste processo penal, como sendo
parcela incontroversa (f. 120). 

Assim, do valor total de R$46.682,00, 15% per-
tencia ao acusado a título de honorários de sucumbên-
cia, sendo que do valor restante ainda deveriam ser
abatidos os honorários contratuais no percentual de
20%. Feitas as contas, o valor de R$31.743,76 deveria
ter sido entregue à vítima; entretanto, como já frisado,
somente R$ 21.000,00 foram dados a ela, tendo o
apelante locupletado indevidamente R$ 10.743,76. 

A vítima em seu depoimento afirma que recebeu
valor bem inferior ao que lhe era devido, mesmo reco-
nhecendo que acertou verbalmente com seu advogado
honorários no percentual de 20%. 

Considerando-se todos estes elementos, sobretudo
os documentais, pode-se afirmar que existem provas sufi-
cientes para a condenação.

No que tange à fixação da pena, ela obedeceu aos
critérios legais do artigo 68 do Código Penal, sendo que
cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 foram
analisadas pormenorizadamente, resultando na fixação
da pena no mínimo cominado. 

Em virtude de o crime ter sido cometido em razão
da profissão de advogado, incidiu sobre a reprimenda a
causa de aumento na fração mínima de 1/3. 

O regime de cumprimento de pena foi fixado no
mais brando e a pena substituída por duas restritivas de
direitos. 

Inexiste, neste aspecto, qualquer benefício que
possa ser concedido ao recorrente. 

Posto isto, nego provimento ao recurso. 
Custas, ex lege. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO GOMES
DE AZEVEDO.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Crime contra o patrimônio - Furto - Estelionato -
Concurso material - Tipicidade - Agente e vítima

- Relação de parentesco - Inexistência -
Imunidade pessoal - Inocorrência - Art. 181 do
Código Penal - Interpretação restritiva - Pena -

Fixação - Reincidência - Confissão espontânea -
Compensação - Pena privativa de liberdade -

Substituição por restriva de direitos -
Impossibilidade - Sursis - Não cabimento -

Cumprimento da pena - Regime inicial aberto

Ementa: Apelação criminal. Furto simples. Estelionato.
Concurso material. Atipicidade afastada. Ausência de
relação parental de ascendência entre a vítima e o
apelante. Interpretação restritiva do art. 181 do CP.
Imunidade pessoal. Condenação mantida. Nova
dosimetria. Exasperação injustificada da pena-base.
Mínima redução da pena de multa.

- O preceito constante do art. 181 do CP alcança, tão
somente, os delitos perpetrados contra cônjuges, ascen-
dentes ou descendentes, não se estendendo aos demais
parentes ainda quando estreita a relação havida entre eles.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00559966..0099..005566660044-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSaannttaa RRiittaa ddoo SSaappuuccaaíí - AAppeellaannttee:: EErriikk
VVaalléérriioo PPeerreeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo
ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. MMAATTHHEEUUSS CCHHAAVVEESS JJAARRDDIIMM

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador José
Antonino Baía Borges, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVI-
MENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2010. -
Matheus Chaves Jardim - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de
apelação criminal interposta por Erik Valério Pereira con-
tra a sentença de f. 85/90, a condená-lo à pena de 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa, pelos delitos tipificados nos
arts. 155, caput, e 171, caput, todos do CP, iniciando-se
o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
aberto.

Sustenta a defesa haver sido o apelante criado
como filho da vítima, impondo-se a aplicação do art.
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181 do CP, a isentar de pena aquele que comete crime
de tal natureza contra ascendentes.

Alega, outrossim, fazer jus o recorrente aos benefí-
cios descarcerizadores, porquanto, embora reincidente,
não tem personalidade voltada para o crime.

O recurso fora devidamente contra-arrazoado às f.
99/102.

Parecer da Procuradoria de Justiça às f. 108/111,
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de

admissibilidade.
Ab initio, afigura-se inaplicável a tese de atipici-

dade invocada em defesa, porquanto o preceito cons-
tante do art. 181 do CP alcança, tão somente, os delitos
perpetrados contra cônjuges, ascendentes ou descen-
dentes, não se estendendo aos demais parentes, ainda
quando estreita a relação havida entre eles.

Na espécie, os crimes de furto e de estelionado
foram perpetrados em face da prima da genitora do
apelante, inexistindo, portanto, o grau de parentesco
exigido pela norma em exame, a qual deve ser interpre-
tada estritamente, por se tratar de imunidade de caráter
pessoal.

Todavia, no tocante ao quantum da reprimenda
imposta para o delito de furto, a exasperação da pena-
base não encontra justificativa nos elementos constantes
dos autos, inexistindo circunstância judicial a ser consi-
derada em desfavor do apelante, devendo a pena apro-
ximar-se do mínimo legal.

Assim, passo à nova dosimetria da pena.
No tocante ao crime de furto simples (art. 155,

caput, do CP).
Procedendo-se à perquirição objetiva das circuns-

tâncias judiciais, há de se empreender o seguinte silogis-
mo: a culpabilidade é a normal à espécie, inexistindo
elemento capaz de aumentar a reprovabilidade inerente
aos delitos dessa natureza, nada tendo a valorar; poucos
elementos foram coletados a respeito de sua conduta
social e personalidade; o motivo do delito é o inerente
aos delitos patrimoniais, consistindo no desejo de
obtenção de lucro fácil. Também as consequências do
crime não desbordaram daquelas ínsitas ao tipo em
questão.

Por outro lado, o réu revela-se possuidor de maus
antecedentes, havendo registro de uma condenação
anterior transitada em julgado; porém, tendo em vista
que tal circunstância implica reincidência, deixo de va-
lorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase
de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241
do STJ, sob pena de incorrer em bis in idem.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 1 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, a circuns-
tância agravante da reincidência e a atenuante da con-

fissão espontânea hão de neutralizar-se, colhendo-se de
ementa de lavra deste Sodalício a possibilidade de efe-
tuar-se aludida compensação, contrariamente à diretriz
estabelecida em sentença:

Penal. Roubo duplamente majorado. Compensação da rein-
cidência com a confissão espontânea. Necessidade.
Aumento da pena pelas majorantes no patamar de 3/8.
Redução ao mínimo. Necessidade. Critério qualitativo. De
ofício. Redução da pena-base. Circunstâncias judiciais
favoráveis. Recurso conhecido e provido.
- A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias
que sempre se compensam, não devendo se falar em pre-
ponderância de qualquer uma delas.
- Embora se tratando de roubo bi-qualificado, impõe-se o
aumento da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço). -
Se a pena é fixada de forma desproporcional às circunstân-
cias judiciais, necessária é a sua redução (TJMG - Proc. 
nº 1.0079.09.928719-9/001(1) - Rel. Des. Pedro Vergara -
DJe de 13.01.2010).

De sua vez, inexistem causas de aumento e
diminuição a serem valoradas, consolidando-se a repri-
menda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao delito de estelionato (art. 171,
caput, do CP), o douto Magistrado a quo considerou as
condições judiciais favoráveis ao sentenciado, fixando a
pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias multa.

Outrossim, não considerou o MM. Juiz, na segun-
da fase de aplicação da pena, a circunstância agravante
da reincidência, à qual deixo de valorar, sob pena de
reformatio in pejus.

De sua vez, a causa de aumento de pena de que
trata o art. 71 do CP, pertinente à continuidade delitiva,
foi aplicada na segunda fase da dosimetria, de forma
pouco técnica, tendo sido compensada com a atenuante
da confissão espontânea.

Contudo, como a reforma do decisum, no ponto,
levaria a inevitável aumento de pena, com piora na situa-
ção do recorrente, mantenho a reprimenda no mínimo
legal, consolidando-se em 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias multa.

Aplicando-se, enfim, a regra do concurso material
(art. 69 do CP), chega-se à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial
aberto para início do cumprimento da pena privativa de
liberdade (art. 33, § 2º, c, do CP).

Por outro lado, entendo inaplicáves, in casu, as
medidas descarcerizadoras pleiteadas em recurso.

Isso porque, a teor do art. 44, § 3º, do CP, a subs-
tituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos não se faz possível quando o sentenciado é rein-
cidente específico, sendo esta a condição do ora
apelante, como se infere da certidão de antecedentes
criminais acostada à f. 51, da qual consta condenação
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com trânsito em julgado pelos delitos de furto qualifica-
do (art. 155, §§ 1º e 4º, do CP) e estelionato (art. 171
do CP).

Incabível, bem assim, a suspensão condicional da
pena prevista no art. 77 do CP, tendo sido a reprimenda
cominada superior a dois anos.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena aplicada para 2 (dois) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal,
estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento
da pena privativa de liberdade.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES e BEATRIZ
PINHEIRO CAIRES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 

Trata a espécie de recurso de apelação interposto
por Neife de Souza Duarte, em face da sentença de f.
287/291, que o condenou nas sanções do art. 157, 
§ 2º, II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa no seu patamar mínimo. 

Nas razões de f. 299/302, pugna o apelante pela
sua absolvição, uma vez que a sua conduta não se amol-
da àquelas descritas nos arts. 157 ou 155 do Código
Penal, ou, alternativamente, pela diminuição das penas
bem como substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. 

Consta do processo que: a vítima possuía uma
dívida com o corréu Porthos, no valor de R$100,00; que,
em razão disso, a vítima lhe passou uma bicicleta como
garantia de pagamento; que, após tomar posse da bici-
cleta, o corréu Porthos ficou sabendo de comentários
maldosos que a vítima teria feito em relação a sua
esposa; que, diante disso, retornou até a casa da vítima
juntamente com o apelante e Geraldo Alves da Luz, pas-
sando a agredi-la; que, nesse momento, o corréu Porthos
subtraiu para si uma tarrafa de propriedade da vítima
como forma de pagamento do restante da dívida. 

A vítima, ao ser ouvida, esclareceu que 

[...] tinha uma dívida no comércio de Porthos no valor de 
R$ 100,00, estava desempregado e não tinha como pagar,
daí combinou de entregar a ele uma bicicleta no valor da
dívida, mas a bicicleta não dava para cobrir a dívida toda; o
Porthos esteve sozinho em sua casa e levou a bicicleta; após
levar a bicicleta, o Antônio César esteve no bar do Porthos e
fez uma fofoca, dizendo que o declarante havia difamado a
mulher do Porthos, daí foram os quatro na casa do decla-
rante e o espancaram, tendo ele levado uma tarrafa para
completar o valor da dívida; que o Porthos tinha dito que o
valor da bicicleta não daria para pagar a conta [...] 
(f. 137/138).

No mesmo sentido, o irmão do apelante, o corréu
Porthos, declarou que: 

[...] a vítima teria passado em seu comércio e tomado uma
pinga, oportunidade em que o declarante cobrou uma dívi-
da, tendo a vítima proposto entregar a bicicleta como garan-
tia, e quando trabalhasse, resgataria o bem; uns trinta mi-
nutos depois o declarante foi até a casa da vítima e pegou a
bicicleta, daí a pouco chegou em seu estabelecimento o
César dizendo que a vítima estaria comentando que a mu-
lher do declarante não valia R$ 40,00, daí foi sozinho até a
casa da vítima, ocasião em que esta negou ter feito tal
comentário, e na oportunidade propôs a substituição da bici-
cleta pela tarrafa, e neste momento chegou o Neife em uma
moto, e já foi logo dizendo: ‘gente sem vergonha a gente faz

Roubo majorado - Prova - Não caracterização -
Desclassificação - Exercício arbitrário das

próprias razões e lesão corporal - Cabimento

Ementa: Roubo majorado. Ausência de provas.
Desclassificação para o delito exercício arbitrário das
próprias razões c/c o delito de lesões corporais. 

- Verificando-se pela prova dos autos que o apelante
pretendia fazer justiça com as próprias mãos, deve a
conduta denunciada ser desclassificada para as descritas
nos artigos 345 e 129, caput, do Código Penal. 

- Provimento parcial ao recurso que se impõe. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00551122..0099..007722771111-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPiirraappoorraa - AAppeellaannttee:: NNeeiiffee ddee SSoouuzzaa DDuuaarrttee
- AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss
- CCoo-rrééuu:: PPoorrtthhooss ddee SSoouuzzaa DDuuaarrttee,, GGeerraallddoo AAllvveess ddaa
LLuuzz,, AAnnttôônniioo CCééssaarr AAllvveess ddaa LLuuzz - RReellaattoorr:: DDEESS..
AANNTTÔÔNNIIOO CCAARRLLOOSS CCRRUUVVIINNEELL

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Paulo
Cézar Dias, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM PROVER O
RECURSO EM PARTE, COM ALVARÁ DE SOLTURA. 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. - Antônio
Carlos Cruvinel - Relator. 
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é assim’, e começou a bater na vítima com o chinelo, [...]
que [...] nesta oportunidade levaram a tarrafa [...],

acrescentando que em momento algum teve a
intenção de roubar a vítima (f. 147). 

A testemunha Kethnam Cristina Alves Soares afir-
mou que a vítima possuía uma dívida com o corréu
Porthos no valor de R$100,00 (f. 139). 

As testemunhas Osmar Duarte Durães e Fortunato
Pereira Benfica, disseram que “[...] não é do conheci-
mento do depoente que este fato tratou-se de roubo; [...]
conhece os acusados há uns dez anos aproximadamente
e, no seu conceito, eles são pessoas boas, honestas e
trabalhadoras...” (f. 140 e 141). 

Sendo assim, pela prova constante do processo, a
conclusão a que se chega é que a conduta do apelante
amolda-se ao delito de exercício arbitrário das próprias
razões, que se caracteriza pela chamada “justiça com as
próprias mãos”, quando o agente satisfaz compulsoria-
mente um direito que crê existir e ser seu, substituindo a
tutela judicial, combinado com o crime de lesão corpo-
ral leve, em razão da violência sofrida pela vítima (vide
laudo médico de f. 17). 

Segundo o doutrinador Carcará, “[...] o agente
deve ter consciência de fazer uma coisa injusta na forma,
porém, substancialmente justa”, não sendo outro o caso
desse processo, após a análise da conduta dos
apelantes. 

Não houve a vontade deliberada de obter van-
tagem ilícita - roubar, mas sim o ressarcimento de um
suposto dano, não se vislumbrando abemos furando na
conduta dos agentes. 

Firma-se a jurisprudência no mesmo sentido:
“Aquele que se apropria de coisa alheia para se ressarcir
de prejuízo acarretado pelo dano desta não comete o
delito de furto e, sim, o de exercício arbitrário das
próprias razões” (RT 522/439). 

“Não há crime de furto quando a intenção do
agente, ao se apoderar de coisa alheia móvel, foi a de
se pagar da dívida que o dono se recusa a satisfazer” (RT
554/377.). 

Desse modo, por ter agido em co-autoria com seu
irmão, correu Furtos de Souza Duarte, o crime pelo qual
o apelante foi denunciado deve ser desclassificado para
de exercício arbitrário das próprias razões combinado
com o de lesões corporais leves, através da emenda tio
libelo, admitida pelo artigo 383 do Código Penal. 

Eis a jurisprudência:

É cabível a emenda tio libelo quando os fatos que permitem
a desclassificação do delito estão expressamente descritos na
petição inicial, podendo operar-se a alteração em Segunda
Instância (RJTACrim 42/95).

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo, para desclassificar a conduta denunciada

para a prevista nos arts. 345 e 129, caput, do Código
Penal, passando-se à dosimetria das penas. 

Exercício arbitrário das próprias razões. 
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59

do Código Penal, observa-se que a conduta do réu - vin-
gança privada - é altamente reprovável; que ele possui
antecedentes maculados; que sua conduta social e per-
sonalidade são normais, pelo que as considero boas;
que o motivo do crime foi a cobrança de uma dívida;
que as circunstâncias são típicas do crime; que as con-
sequências não são graves; que a vítima contribuiu para
o crime; fixo-lhe a pena-base em 16 (dezesseis) dias de
detenção. 

Não existem agravantes, atenuantes ou causas
especiais de diminuição ou aumento de pena a serem
consideradas, concretizando-a definitivamente no pata-
mar de 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida
em regime aberto. 

Lesões corporais leves. 
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59

do Código Penal, observa-se que a conduta do réu - vin-
gança privada - é altamente reprovável; que ele possui
antecedentes maculados; que sua conduta social e per-
sonalidade são normais, pelo que as considero boas;
que o motivo do crime foi a cobrança de uma dívida;
que as circunstâncias são típicas do crime; que as con-
sequências não são graves; que a vítima contribuiu para
o crime; fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção. 

Não existem agravantes, atenuantes ou causas
especiais de diminuição ou aumento de pena a serem
consideradas, concretizando-a definitivamente no pata-
mar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a
ser cumprida em regime aberto. 

Do concurso material. 
As penas devem ser somadas em razão do concur-

so material, perfazendo-se um total de 04 (quatro) meses
e 01 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime
aberto. 

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante
se encontra preso desde 1º de outubro de 2009 (f. 222),
já tendo cumprido a pena que lhe foi imposta. 

Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo
não estiver preso. 

Custas na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO ARMANDO
DOS ANJOS. 

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
ALVARÁ DE SOLTURA.

. . .
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Crime contra as relações de consumo - Art. 7º,
VII, da Lei 8.137/90 - Publicidade enganosa -

Anúncio de consórcio como se fosse financia-
mento para aquisição de veículo - Autoria -

Materialidade - Prova - Absolvição -
Impossibilidade - Estelionato - Não configuração

- Crime-meio - Absorção - Princípio da 
especialidade

Ementa: Apelação criminal. Anúncio de consórcio como
se fosse financiamento para aquisição de veículo. Provas
da materialidade e da autoria. Necessidade de conde-
nação. Estelionato. Crime-meio. Absorção. Recurso
provido em parte.

- Havendo provas da materialidade e da autoria deliti-
vas, não pairando dúvidas quanto à participação dos
réus no crime, inviável falar-se em absolvição. 

- A publicidade enganosa, consubstanciada em anúncio
de contratação de consórcio como se fosse venda de
veículo por meio de financiamento, configura o crime do
art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90, e não o delito de este-
lionato, que fica absorvido pela infração contra a
relação de consumo por força do princípio da especiali-
dade. Precedentes deste eg. TJMG. 

Recurso provido em parte. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0033..007722773377-44//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: MMiinniissttéérriioo
PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - AAppeellaaddooss:: MMaarrcciilleeii
VViinníícciiuuss BBrraaggaa AAnnddrraaddee,, WWeesslliinnggttoonn SSiinnééssiioo BBrraaggaa
AAnnddrraaddee - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDUUAARRDDOO BBRRUUMM 

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Eduardo
Brum, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
PROVER, EM PARTE, O RECURSO. 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2010. -
Eduardo Brum - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. EDUARDO BRUM - Perante a 11ª Vara
Criminal da Comarca de Belo Horizonte, Marcilei
Vinícius Braga Andrade e Weslington Sinésio Braga
Andrade foram denunciados como incursos nas dis-
posições do art. 7º, VII, da Lei 8.137/90, em concurso
formal com o crime do art. 171, caput, do CP. 

Conforme a exordial: 

[...] em meados de setembro de 2001 a vítima Patrícia Porto
Pires Rodrigues atraída por anúncio publicado em jornal,
cujo conteúdo noticiava a venda de casas no Município de
Contagem/MG, entrou em contato com o responsável por
tal oferta, a empresa Gavel Empreendimentos e
Representações Ltda., sendo atendida pelo primeiro denun-
ciado Marcilei Vinícius, vendedor da empresa, que se identi-
ficou como Vinícius. Nesta ocasião, a vítima fora informada
de que as casas anunciadas teriam sido todas vendidas
estando, contudo, disponível crédito relativo a uma cota de
consórcio de automóvel, que seria uma espécie de emprés-
timo. Sendo assim, Patrícia, acompanhada de seu esposo
Denílson Carlos Rodrigues, compareceu à empresa para
conferir o negócio. 
Conforme as apurações, o denunciado Vinícius disse à víti-
ma Patrícia que a referida cota do consórcio de automóvel
no valor aproximado de R$24.000,00, era contemplada,
sendo o crédito liberado em três dias e bastando para tanto
o pagamento da quantia de R$1.300,00 a título de ‘taxa de
interveniência de venda’. Diante das condições expostas, a
vítima aderiu à negociação. Entretanto, ao verificar que o
contrato se tratava de um plano de consórcio convencional
a vítima Patrícia questionou ao denunciado Vinícius tal
divergência, informando este, que seria apenas uma forma-
lidade para a concretização do negócio. Posteriormente, as
mesmas informações prestadas por Vinícius foram confir-
madas pelo segundo denunciado, Weslington, que se apre-
sentou como chefe dos vendedores da empresa. 
Informam os autos que decorrido o prazo estipulado pelo
denunciado Vinícius para a liberação do crédito prometido,
a vítima Patrícia não recebeu ‘o suposto empréstimo’.
Ressalta-se que a vítima tomando providências junto ao
Juizado Especial das Relações de Consumo, obteve sentença
favorável, condenando a empresa Gavel Empreendimentos e
Representações Ltda. a restituir-lhe a quantia de
R$1.300,00, f. 35/37. Destarte, conclui-se que ambos os
denunciados agiram ardilosamente, com o intuito de
obterem vantagem indevida mediante prejuízo da vítima,
induzindo-a em erro ao afirmarem que a cota de consórcio
adquirida era contemplada - quando, na verdade se tratava
de um simples contrato de consórcio em que contemplação
só se torna possível através de lance ou sorteio. [...] 
(f. 02/04).

Concluída regularmente a instrução criminal,
sobreveio a r. sentença de f. 218/221, que absolveu os
réus com fincas no art. 386, III, do CPP. 

Intimações regulares às f. 295 e 305. 
Inconformado, o Parquet apelou (f. 226), apresen-

tando razões em que pugna pela condenação dos acu-
sados nos exatos termos da denúncia (f. 226/230). 

Contrarrazões defensivas às f. 270/271. 
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo

conhecimento e provimento do apelo ministerial 
(f. 275/280). 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

A materialidade delitiva restou provada pela cópia
do contrato de f. 12, pelo recibo de f. 13, pelo 
documento de f. 14 e 26/27 e pelas provas orais pro-
duzidas em ambas as fases da persecução criminal. 
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Quanto à autoria, também foi cabalmente
demonstrada, tendo os denunciados confessado o negó-
cio, negando, contudo, o engodo (f. 123/123-v.,
124/124-v., f. 163 e 164). 

Todavia, suas declarações restaram solteiras nos
autos. 

A vítima Patrícia foi firme ao narrar os fatos, aduzin-
do que fora enganada, uma vez que teria sido informa-
da por Marcilei Vinícius, bem como confirmado pelo
“chefe dos vendedores”, Weslington, que, efetuado o
pagamento da quantia mencionada, em alguns dias
receberia uma carta de crédito disponível de um veículo
Gol, o que não ocorreu nem iria ocorrer. 

Confiram-se suas declarações prestadas em
audiência no Juizado Especial de Relações de Consumo
(f. 34/35): 

[...] Que, atraída por anúncio de jornal, que não possuía
para apresentar cópia, entrou em contato com o vendedor
Vinícius; que o anúncio era referente à venda de casas em
Contagem/MG; que, ao entrar em contato com o anun-
ciante, foi informada que as casas tinham sido todas vendi-
das, e que somente teriam disponíveis cartas de crédito con-
templadas, e disseram que seria uma espécie de emprésti-
mo; que compareceu à empresa, onde foi atendida por
Vinícius, que explicou que após a declarante efetuar o paga-
mento de uma parcela adiantada no valor de R$1.300,00,
após três dias ele passaria para a declarante o crédito, refe-
rente ao crédito de uma pessoa que tinha sido contemplada,
mas por ter ocorrido alguns problemas a pessoa não rece-
beria o crédito; que o crédito disponível era de um veículo
gol; que a declarante, ao verificar que tratava-se de um
plano de consórcio, recebeu a explicação por parte do
vendedor de que tais documentos seriam somente formali-
dades, e alegou ainda que a declarante somente receberia
o crédito se assinasse tais documentos; que informou ainda
que assim que a declarante desejasse poderia receber o di-
nheiro pago de volta; que as informações prestadas por
Vinícius foram confirmadas pelo senhor Wellington, que se
apresentou como chefe dos vendedores da empresa; [...]
que, na empresa manteve contato com Vinícius e Wellington
[...] (f. 56/57).

Em juízo (f. 175), confirmou suas declarações e
acrescentou que 

ao entabular negócio com os co-acusados não sabia que se
tratava de consórcio, mas afirmavam que iriam repassar uma
‘carta de crédito’; que assinou um contrato, porém este reza-
va que o negócio seria tipo consórcio, mas receberia o di-
nheiro imediatamente com carta de crédito. 

No mesmo sentido, foram as declarações de
Denilson Carlos Rodrigues, cônjuge da ofendida, na
audiência no Juizado Especial de Relações de Consumo
(f. 41/42), ratificadas em juízo. Veja-se: 

[...] O Vinícius e o Wellington Costa disseram para o
depoente e sua esposa que teria saído um dinheiro no con-
sórcio de uma pessoa que havia desistido e que o dinheiro

seria repassado para eles se fechassem o consórcio com os
mesmos, aí, a gente arrumou os R$1.300,00, que foram
pedidos, sendo dito pelos vendedores que em 02 dias a
quantia de R$25.000,00, mais ou menos, seria liberada e,
se não fosse, o consórcio restituiria o valor por eles dado;
pode dizer que sua esposa assinou os documentos de 
f. 04/06; ela leu esses documentos antes de assiná-los; a
autora questionou o fato de o conteúdo dos documentos ser
divergente com as informações prestadas pelos vendedores,
mas estes disseram que era somente uma prova de que o
negócio estava sendo feito [...] f. 176). 

Wagner José da Silva, um dos representantes legais
da empresa, por sua vez, esclareceu: “[...] já tinha rece-
bido outras reclamações acerca de fatos semelhantes
aos narrados por Patrícia Porto Pires Rodrigues [...]” 
(f. 61/63).

Em que pese constar no contrato assinado por
Patrícia (f. 12), no recibo a ela entregue (f. 13) e nos
documentos de f. 14 e 26/27 advertência quanto ao fato
de o vendedor não estar autorizado a efetuar promessa
ou venda de cotas contempladas, verifica-se que existe
uma enorme discrepância entre o que está escrito nos
documentos e o que foi pactuado verbalmente entre as
partes. 

E se de fato se tratasse de um consórcio não con-
templado, não haveria a necessidade de existir, nos reci-
bos - documentos que apenas comprovam o pagamento
- qualquer alerta esclarecendo o óbvio. Certamente, a
inserção de tal advertência visa dar aparência de legali-
dade ao negócio efetuado, e também permitir que, pos-
teriormente, de forma ardilosa, seja alegado que a nego-
ciação ocorreu estritamente nos termos do contrato. 

Dessarte, restou claramente demonstrado nos
autos que, verbalmente, foi pactuada uma promessa de
imediata contemplação e entrega do bem. Contudo,
contratualmente, a negociação simulou a compra de
uma cota consorcial. 

Resta, pois, caracterizado o crime previsto no art.
7º, VII, da Lei 8.137/90, uma vez que os denunciados
induziram a vítima (na qualidade de consumidora) a erro,
por via de afirmação enganosa sobre a natureza do bem.
E, por mais que não tenha sido juntado aos autos o
anúncio publicitário mencionado, o tipo em comento
prevê que constitui crime contra as relações de consumo
“induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indi-
cação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza,
qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer
meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária”.
De todo modo, os próprios acusados declararam que
anúncios eram feitos “nos Jornais Balcão e Estado de
Minas”. 

Todavia, comparando o tipo do art. 7º, VII, da Lei
8.137/90, com o do art. 171, caput, do CP, tenho que a
punição por ambos os crimes, como pretende o
Ministério Público, acarretaria bis in idem, o que não se
pode admitir. 
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Assim, o delito de estelionato, deve ser absorvido
pelo crime previsto no art. 7º, VII, da Lei 8.137/90, por
constituir meio para a prática deste último. 

Passo a aplicar as penas.      
Na primeira fase, anoto que a culpabilidade, os

motivos e as circunstâncias do delito são inerentes ao
tipo. Não há qualquer elemento nos autos apto a
desabonar a conduta social ou a personalidade dos acu-
sados. Todavia, destaco que não há notícia de que a víti-
ma tenha sido ressarcida, o que impõe analisar negati-
vamente as consequências do delito. Destaco, outrossim,
que os dois denunciados apresentam condenação por
crime anterior a este (CACs de f. 199/200 e 205/206),
contudo, transitadas em julgado em data posterior, o que
configura má antecedência. 

A propósito: 

É entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que, como
maus antecedentes criminais, por força de dispositivo consti-
tucional (art. 5º, LVII, CRFB), tem-se a condenação transita-
da em julgado por delito anterior ao que se examina, excluí-
das aquelas que configuram reincidência (art. 64, I, CP)
(AgRg no REsp 753419/RS 2005/0080199-4 Rel. Ministra
Jane Silva (Desembargadora convocada do TJMG - Sexta
Turma - j. em 29.04.2008 - p. no DJe de 26.05.2008). 

Assim, fixo as penas-base de cada um dos apela-
dos no patamar de 3 (três) anos de detenção. 

Inexiste qualquer atenuante ou agravante. Saliento
que, malgrado tenham os réus confirmado as negocia-
ções com a ofendida, eles negaram ter agido de maneira
ardilosa, o que impede o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. 

Não havendo causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas, totalizam as reprimen-
das dos réus o montante de 3 (três) anos de detenção. 

Com fincas no art. 33, § 2º, c, do CP, determino o
regime aberto. 

Por restarem preenchidos os requisitos do art. 44
do CP, concedo a ambos os acusados a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, sendo uma de prestação de serviços à comu-
nidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de con-
denação, e prestação pecuniária equivalente a 1 (um)
salário-mínimo. 

As entidades beneficiárias deverão ser escolhidas
pelo Juízo da Execução. 

Com tais considerações, dou parcial provimento
ao recurso para condenar os réus nas iras do art. 7º, VII,
da Lei nº 8.137/90. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DOORGAL ANDRADA e HERBERT
CARNEIRO. 

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Furto - Coisa alheia perdida - Apropriação -
Desclassificação do crime para apropriação
indébita - Necessidade - Emendatio libelli -

Possibilidade

Ementa: Crime de furto. Coisa perdida. Apropriação.
Desclassificação. Necessidade. Emendatio libelli.
Possibilidade.

- Tendo o agente se apropriado de coisa alheia perdida,
dispondo dela como se proprietário fosse, sem a
intenção de restituí-la, pratica o crime de apropriação,
não o de furto.

- As coisas reconhecidamente perdidas ou abandonadas
não são passíveis de furto.

- Cabível a adequação pelo Tribunal dos fatos ao tipo
penal, com a ocorrência da emendatio libelli na sen-
tença, sem haver cerceamento de defesa, uma vez que o
acusado defende-se da imputação do fato contido na
denúncia, não da classificação do crime, tudo conforme
disposto no art. 383 do CPP. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00771133..0088..007777990022-66//000011 -
CCoommaarrccaa ddee VViiççoossaa - AAppeellaannttee:: LLuucciiaannoo PPiirreess FFeerrrreeiirraa -
AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
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, sob a Presidência da Desembargadora Beatriz
Pinheiro Caires, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A
PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2010. - José
Antonino Baía Borges - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - Pela r.
sentença proferida pelo MM. Juiz da Instrução, às f.
63/70, Luciano Pires Ferreira foi condenado pela prática
do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão, no regime aberto, mais 30
dias-multa.

O d. Magistrado deferiu os benefícios do art. 44 do
Código Penal, por entender restarem preenchidos os re-
quisitos para tal medida. 

O acusado, através do Defensor Público, interpôs
recurso de apelação, alegando, em síntese, insuficiência
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de provas aptas a embasar o decreto condenatório 
(f. 77/81). 

O Ministério Público, em contrarrazões, mani-
festou-se pelo provimento do recurso, no sentido de que
seja o acusado absolvido (f. 82/86). 

O assistente da acusação, Carlos Roberto Lima,
em contrarrazões da apelação, manifestou pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (f. 91/97). 

A d. Procuradoria opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja o réu absolvido 
(f. 103/105).

De início, há que se examinar a tese de que não
deva ser o recurso de apelação conhecido. 

Quanto ao pressuposto da tempestividade, obser-
vo que foi o Defensor Público intimado da sentença no
dia 06.07.2009, interpondo, por termo, o recurso de
apelação no mesmo dia. 

A par disso, o atraso na apresentação das razões
recursais configura mera irregularidade, não tendo o
condão de invalidar a interposição da apelação. 

Assim, não há que se falar em intempestividade. 
Em relação à forma de interposição eleita pela

defesa, tenho, também, que não existe qualquer irregu-
laridade a ponto de não ser o inconformismo conhecido
por este Órgão julgador. 

Sobre a questão, o il. professor Fernando Capez,
na obra Curso de processo penal, assim aduziu: 

O recurso por termo não tem nenhum rigor formal, bastan-
do apenas que fique inequívoco o inconformismo da parte.
Assim, deve ser recebida a apelação, quando o defensor, ao
ser intimado, apõe, ao pé da sentença, simplesmente as
expressões: “Ciente. Apelo” (RT, 606/314). A interposição
mediante simples manifestação nos autos também é admiti-
da pelo STJ (RSTJ, 34/325). 

Diante de tais considerações, conheço do recurso. 
Consta dos autos que Carlos Roberto Lima, no dia

07 de novembro de 2007, às 21h10, na praça Mário
Del Giudice, encontrava-se em um ponto de ônibus
quando sentiu falta de sua carteira de dinheiro. Ao
procurar pelo objeto, a vítima notou que havia um vo-
lume no bolso do acusado Wagner de Assis Souza, avis-
tando parte da carteira. 

Apurou-se, ainda, que a vítima acionou policiais
militares, os quais fizeram busca no réu, encontrando
com ele a respectiva carteira de dinheiro. 

Como visto, requer a defesa a absolvição do acu-
sado por não existirem provas suficientes de ter ele sub-
traído a carteira de dinheiro da vítima. 

Ao meu aviso, realmente não há provas no sentido
de ter ele praticado o crime de furto, ou seja, de subtrair,
para si, o bem móvel pertencente à vítima Carlos Roberto
Lima. 

No entanto, pela narrativa da denúncia e os ele-
mentos existentes nos autos, verifica-se que o acusado

praticou o crime de apropriação indébita, disposto no
art. 168 do CP. 

Há que se proceder, no caso, a uma simples corri-
genda da capitulação do delito descrito na denúncia,
nos termos do art. 383 do CPP.

Digno de nota, não seria necessário o aditamento
pelo Ministério Público, uma vez o réu defende-se dos
fatos que lhe são imputados, sendo irrelevante a classifi-
cação jurídica constante da denúncia ou queixa. 

Nesse sentido a jurisprudência: 

TJMG: A errônea qualificação legal do crime na denúncia
pode ser corrigida a qualquer tempo antes de prolatada a
sentença final. O Juiz, na sentença, pode corrigir o erro
(emendatio libelli), dando nova definição do fato, ainda que,
em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave (RT
745/624). 

E é orientação do Supremo Tribunal Federal que a
errônea classificação legal do crime pode ser corrigida a
qualquer tempo antes da prolação da sentença final. Só
se torna indispensável a aplicação do art. 384 do CPP
quando o juiz reconhecer a possibilidade de nova
definição jurídica do fato, em consequência de prova
existente nos autos de circunstância elementar, não con-
tida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na
queixa, hipótese em que baixará o processo, a fim de
que a defesa, no prazo de oito dias, fale e, se quiser, pro-
duza prova, podendo ser ouvidas até três testemunhas. E,
como visto, não é este o caso em questão. 

Pois bem, a denúncia narra que teria a vítima per-
dido sua carteira enquanto aguardava um ônibus no
endereço mencionado, juntamente de sua namorada. 

A vítima diz, perante a autoridade policial, que, 

quando o ônibus saiu, deu falta de sua carteira de couro, cor
preta, com seus documentos e a quantia de R$ 250,00 que
estava no bolso de sua bermuda; que o declarante passou a
entrevistar os presentes sobre sua carteira, avistando o con-
duzido ao qual perguntou sobre tal carteira, tendo este dito
‘o rapaz que entrou no ônibus pegou’ (f. 11).

Em juízo, a vítima disse que “na verdade não posso
afirmar se a carteira me foi subtraída ou se caiu do meu
bolso” (f. 44). 

O acusado, ainda na fase administrativa, confes-
sou que 

passava no ponto de ônibus e achou uma carteira de couro
e pegou e colocou no bolso, no que apareceu um indivíduo
perguntando sobre uma carteira, tendo o declarante negado
que a achara; [...] a intenção do declarante era deixar o
local para ver o que tinha na carteira (f. 14). 

No mesmo sentido são as declarações da teste-
munha Mauro Sérgio de Barros, no sentido de que teria
o acusado achado a carteira no ponto de ônibus (f. 17). 

Em juízo, o réu confirma seu depoimento prestado
anteriormente, ou seja, que “achou a carteira jogada
sobre um banco em um ponto de ônibus” (f. 32/33). 
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Portanto, se de um lado não há provas de ter o
acusado praticado a conduta típica de subtrair, por qual-
quer meio, a coisa alheia móvel, de outro, os elementos
produzidos nos autos, em específico, a confissão espon-
tânea, apontam ter ele se apropriado de coisa perdida. 

Verifica-se, mais além, que clara foi a vontade do
acusado de apropriar-se da coisa alheia móvel, como
proprietário, sem a intenção de restituí-la. 

Por fim, em relação à desclassificação da conduta
de furto para apropriação, Mirabete muito bem elucida
a questão:

Não há crime de subtração de coisas que nunca tiverem
dono (res nullius), que foram abandonadas (res derelicta),
mas ocorre apropriação de coisa achada se o objeto é ape-
nas coisa perdida (res deperdita) (Código Penal interpretado,
São Paulo: Atlas, 1999, p. 879). 

Portanto, em virtude da emendatio libelli, deve ser
o réu condenado pela prática do crime do art. 168 do CP.

Passo à dosimetria das penas. 
É o acusado primário, de bons antecedentes e tem

em seu favor as demais circunstâncias do art. 59 do
Código Penal, conforme descrito pelo MM. Juiz senten-
ciante. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 6 meses de
reclusão, mais 20 dias-multa. Há que se reconhecer a
atenuante da confissão, pelo que reduzo a reprimenda
em 6 meses e 5 dias-multa, concretizando-a em 1 ano
de reclusão, mais 15 dias-multa, ante a inexistência de
outras causas capazes de modificá-la. 

O regime prisional é o aberto, conforme art. 33 do CP.
Considerando o disposto no art. 44 do CP, substi-

tuo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comu-
nidade na proporção de uma hora por dia de conde-
nação, na forma a ser estipulada no juízo de 1º grau.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo
assistente da acusação e dou parcial provimento ao
recurso da defesa para desclassificar a conduta do arti-
go 155 do CP para a do art. 168 do mesmo Códex,
reconhecer a atenuante da confissão e, por fim, substituir
a pena corporal por uma sanção restritiva de direitos,
nos termos desse voto.

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e RENATO 
MARTINS JACOB. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM
PROVIMENTO PARCIAL. 

. . .

Entorpecente - Tráfico de drogas - Autoria -
Materialidade - Ato de mercancia - Prova -

Desnecessidade - Desclassificação do crime para
uso - Não cabimento - Pena - Fixação - Causa
especial de diminuição de pena - Art. 33, § 4º,

da Lei 11.343/06 - Inaplicabilidade - Substituição
da pena - Vedação legal - Art. 44 da Lei

11.343/06

Ementa: Penal. Tóxicos. Tráfico. Autoria e materialidade.
Prova suficiente. Mercancia. Prescindibilidade de com-
provação. Desclassificação para uso. Não cabimento.
Causa especial de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da
Lei 11.343/06. Inaplicabilidade no caso concreto.
Apontamento de processos. Maus antecedentes.

- Sendo o tráfico de drogas crime essencialmente clan-
destino, torna-se desnecessária a comprovação de qual-
quer ato de mercancia para a conduta delitiva, visto que
o convencimento, quanto à incidência do tráfico de
entorpecentes, pode advir do conjunto probatório exis-
tente nos autos.

- A condição de usuário não é incompatível com o tráfico.

- Resta impossibilitada a pleiteada desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei nº 11.363/06, porquanto evi-
denciada a prática da conduta descrita no art. 33, caput,
do referido Diploma Legal.

- A existência de provas robustas no sentido de que o
apelante se dedica à atividade criminosa do tráfico
impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art.
33 da Lei nº 11.343/06.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00662255..0099..009977441166-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee SSããoo JJooããoo ddeell-RReeii - AAppeellaannttee:: EEdduuaarrddoo
TTrriinnddaaddee ddee JJeessuuss - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEVVAANNDDRROO
LLOOPPEESS DDAA CCOOSSTTAA TTEEIIXXEEIIRRAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Júlio César
Lorens, 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, 17 de agosto de 2010. - Evandro
Lopes da Costa Teixeira - Relator.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 249-326, jul./set. 2010292

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - Por
força da sentença de f. 82/92, Eduardo Trindade de
Jesus foi condenado como incurso nas sanções do art.
33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 06
(seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação,
pugnando pela desclassificação do delito para o art. 28
do referido Diploma Legal, sob o fundamento de que
não há provas sobre o crime de traficância.
Sucessivamente, pleiteou a redução da pena em 2/3,
tendo em vista o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ou,
em sendo mantida a condenação, que a pena fosse fixa-
da no mínimo legal, reduzindo, inclusive, a multa imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às 
f. 107/110, pugnando pelo provimento parcial do recur-
so de apelação interposto, para reconhecer a causa
especial de diminuição de pena preconizada no § 4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como fixar a pena pri-
vativa de liberdade e de multa, em seu mínimo legal.

O representante da Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo 
(f. 117/138).

Conheço do recurso, pois presentes os pressupos-
tos de admissibilidade.

Narra a peça de ingresso que, no dia 16 de agos-
to de 2009, por volta das 16h40, o denunciado foi fla-
grado por policiais militares na BR-265, km 258, na
Comarca de São João del-Rei, transportando 44 pedras
de crack, destinadas ao comércio ilícito.

Ao exame dos autos, tenho que restaram devida-
mente comprovadas a autoria e a materialidade da con-
duta do tráfico de drogas, conforme se afere do auto de
prisão em flagrante delito (f. 05/10), auto de apreensão
(f. 14), boletim de ocorrência (f. 16/18), laudo de cons-
tatação toxicológica provisória (f. 20) e laudo definitivo
(f. 43).

A par disso, sabe-se que, para a configuração do
tráfico, desnecessária é a comprovação do efetivo
comércio, bastando que as circunstâncias indiquem a
destinação mercantil do entorpecente apreendido, como
é o caso dos autos.

Assim tem decidido este Tribunal de Justiça:

Tráfico de drogas. Agente preso após denúncia específica.
Flagrância de atos de mercancia. Desnecessidade. Delito
caracterizado. - Correta a r. sentença, no tocante às sanções
do art. 12 da Lei nº 6.368/76, se o agente é preso, junto
com mais dois réus, guardando, em uma casa conhecida
como ponto de tráfico de drogas na cidade, grande quanti-
dade de maconha e outros objetos indicativos da traficância,
após recebimento pela polícia militar de denúncia anônima
específica de comércio ilícito no local. Ademais, para a ca-
racterização do tráfico de entorpecentes, despiciendo se

torna o fato de não ter sido o infrator colhido no próprio ato
da venda da mercadoria proibida. Recurso conhecido e
desprovido (TJMG - 1ª Câmara Criminal - Ap.
1.0637.05.028273-9/001 - Rel. Des. Gudesteu Biber - v.u.
- j. em 05.09.2006 - pub. no DJMG de 19.09.2006).

Tóxicos. Tráfico. Atos de comércio. Desnecessidade. Delito
caracterizado. - Sendo o tráfico de drogas crime essencial-
mente clandestino, torna-se desnecessária a comprovação
de qualquer ato de mercancia para a conduta delitiva, visto
que o convencimento, quanto à incidência do tráfico de
entorpecentes, pode advir do conjunto indiciário existente
nos autos, maxime se a droga apreendida era dividida em
doses unitárias (TJMG - 1ª Câmara Criminal - Ap.
1.0024.06.121996-0/001 - Rel. Des. Judimar Biber - v.u. -
j. em 24.04.2007 - pub. no DJMG de 15.05.2007).

Apesar de o apelante negar a prática do crime -
afirmando que o transporte da substância entorpecente
apreendida pela Polícia Militar se destinava ao próprio
consumo -, verifica-se que a sua versão não condiz com
as demais provas carreadas aos autos.

De encontro às declarações prestadas pelo réu - às
f. 09/10 e 61/62 -, oportuno salientar o trecho do depoi-
mento prestado pelo policial Gilson Vieira Braga, que
participou da diligência que resultou na abordagem e
prisão do apelante:

[...] que confirma o depoimento que prestou na Depol, no
APF, estando à f. 5; que havia denúncias anônimas e outras
colhidas pela P2, sobre o envolvimento do réu no tráfico de
drogas e, segundo outras informações, o réu já tinha envolvi-
mento anterior no tráfico de drogas; que o réu estava agita-
do e tinha os olhos avermelhados; que toda a droga estava
enrolada num plástico, juntas; que as pedras de crack são
vendidas nesta região pela quantia de cinco a dez reais; que
não se lembra se foi encontrado algum dinheiro com o réu;
que sabe que o réu mora no Alto das Águas Férreas, mas
nada sabe sobre a família dele; que este local onde o réu
mora é tido como local de tráfico nesta cidade (f. 56).

Como se sabe “os depoimentos de policiais, quan-
do coerentes, firmes e consonantes com os demais ele-
mentos carreados aos autos, são suficientes a embasar
um decreto condenatório” (TJSC - JCAT 80/588, anota-
do por Júlio Fabbrini Mirabete in CPC interpretado, 8.
ed., Atlas, p. 481).

Sobre o tema, tem-se manifestado o STF:

Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Nulidade da sen-
tença condenatória. Insuficiência das provas de acusação.
Depoimentos prestados em juízo por autoridades policiais.
Validade. É da jurisprudência desta Suprema Corte a abso-
luta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimen-
to em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autori-
dade policial que presidiu o inquérito policial ou que pre-
senciou o momento do flagrante. Isso porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz
na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabili-
dade de suas informações. Ordem denegada (STF - HC
87.662-PE - 1ª Turma - Rel. Min. Carlos Britto - DJU de
16.02.2007, p. 48).
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Corroborando o depoimento policial supracitado,
vale destacar o testemunho de Antônio Batista de
Oliveira Junior:

[...] que nesta data, por volta das 16h30, quando estava
passando com seu amigo Augusto César da Silva, de moto-
cicleta, pela rodovia BR 265, em direção à cidade de São
João del-Rei, para participar de um evento no parque de
exposições, foram abordados por uma blitz policial militar
rodoviária, nas proximidades das casas populares, no Bairro
Bonfim; que, quando da abordagem policial militar
rodoviária, observou que também foi abordada uma moto-
cicleta, cujo passageiro é a pessoa do conduzido presente,
Eduardo Trindade de Jesus; que, testemunhou quando poli-
ciais militares rodoviários procederam busca pessoal em
Eduardo Trindade de Jesus, sendo que foram encontrados na
posse do mesmo 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos
contendo substâncias, as quais, segundo os policiais mi-
litares que o abordaram, são semelhantes a crack [...]
(Depoimento extrajudicial de f. 08, confirmado em juízo, à f.
57).

Assim, diante dos citados depoimentos e da grande
quantidade de drogas transportadas pelo apelante - 44
(quarenta e quatro) invólucros plásticos de crack -, com-
provada está a prática da conduta típica do art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006, não sendo razoável a
alegação de que o entorpecente apreendido seria
somente para seu consumo. Mesmo porque, além da
ausência de provas nesse sentido, é sabido que a
condição de usuário não é incompatível com o tráfico,
ou seja, muitas vezes torna-se aquele fornecedor de dro-
gas com o intuito de auferir recursos para sustentar o seu
vício.

Confira-se:

Tráfico. Desclassificação. Impossibilidade. Prova da atividade
mercantil. Desnecessidade. - Não comprovada a destinação
exclusiva da droga ao uso próprio, pois nada impede que o
usuário seja também traficante, inclusive para satisfazer o
próprio vício, inviável a desclassificação para o art. 16 da Lei
Antitóxicos (TJMG - Rel. Des. Mercêdo Moreira - Processo nº
182.933-2 - j. em 20.3.2001 - pub. em 3.5.2001).

[...] Inadmissível o pedido de desclassificação para o delito
previsto no art. 16 da Lei nº 6.368/76, quando ausente a
prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa, e
não da acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável da ale-
gação de ser usuário e dependente (TJMG - Apelação
Criminal nº 1.0487.04.006856-0/001 - Rel. Des. Paulo
César Dias - j. em 07.12.2004 - pub. em 16.2.2005).

Incabível, pois, a pleiteada desclassificação para o
crime do art. 28 da Lei nº 11.363/06, diante da rele-
vante quantidade de droga apreendida - acondicionada
em porções individuais -, bem como das noticiadas
denúncias de que o apelante exercia o comércio de
entorpecentes na região.

O quantum da pena - que foi fixada pelo MM. Juiz
de Direito um pouco acima do mínimo legal - observou,

rigorosamente, os preceitos do art. 68 do Código Penal
e do art. 42 da Lei de Tóxicos, em decisão plenamente
fundamentada (f. 89/90), razão pela qual deve ser man-
tida, inclusive, no que diz respeito ao afastamento da
causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/06.

De fato, o apelante não preenche os requisitos
para obtenção do benefício pleiteado, porquanto, embo-
ra não ostente condenações definitivas, há provas robus-
tas de que se dedica à atividade criminosa do tráfico,
conforme depoimento do policial militar Gilson Vieira
Braga. Constam, ainda, da CAC de f. 24/25 e 75/77,
além da presente ação penal, outros três processos por
uso de drogas e outro processo por tráfico de entorpe-
centes.

Ademais, não cabe conceder ao apelante o bene-
fício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito em razão de expressa vedação legal
(art. 44 da Lei nº 11.343/06).

Posto isso, nego provimento ao recurso.
Custas, conforme determinado no comando sen-

tencial.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FURTADO DE MENDONÇA e JÚLIO CÉSAR
LORENS.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Estelionato - Cheque pré-datado - Garantia de
dívida - Frustração no pagamento - Atipicidade

Ementa: Estelionato. Aquisição de mercadorias com
cheque pré-datado. Contraordem da emitente.
Atipicidade da conduta.

- O cheque constitui ordem de pagamento à vista.
Emitido, porém, para desconto futuro (cheque pré-data-
do), torna-se mera garantia de dívida, circunstância que
afasta a existência do delito de estelionato, seja na
modalidade do caput, seja na forma do § 2º do art. 171
do Código Penal.

RREECCUURRSSOO EEMM SSEENNTTIIDDOO EESSTTRRIITTOO NN°°
11..00002244..0066..220011226611-22//000011 - CCoommaarrccaa ddee BBeelloo
HHoorriizzoonnttee - RReeccoorrrreennttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - RReeccoorrrriiddaa:: SSaabbrriinnaa PPeerreeiirraa ddooss SSaannttooss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. DDUUAARRTTEE DDEE PPAAUULLAA

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, sob a Presidência do Desembargador Duarte de
Paula, 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.

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2010. - Duarte
de Paula - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. DUARTE DE PAULA - Trata-se de recurso em
sentido estrito aviado pelo Ministério Público de Minas
Gerais contra a r. decisão proferida nos autos da ação
penal pública intentada contra Sabrina Pereira dos
Santos, que rejeitou a denúncia, com base o art. 395, III,
do Código de Processo Penal.

Aduz o recorrente ser certo que o cheque em sua
forma pós-datada torna-o mera garantia de dívida, não
caracterizando o crime previsto no art. 171, § 2º, VI, do
CP; porém defende que a frustração do pagamento de
uma dívida, independentemente do meio utilizado para
esse inadimplemento, quando presente a fraude, é sem-
pre apta a caracterizar o crime de estelionato, descrito
no caput do art. 171 do CP. Afirma que, para obter a
vantagem ilícita, consistente na aquisição de bens sem a
devida contraprestação pecuniária, a denunciada indu-
ziu a erro as suas vítimas, mediante ardil, fazendo-as crer
que efetuaria o pagamento das mercadorias, quando,
na verdade, sabia que os cheques seriam posteriormente
sustados, frustrando o adimplemento da obrigação.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Consta dos autos, especificamente da denúncia,
que, mediante a emissão de três cheques pré-datados,
no valor total de trezentos e dois reais, a denunciada
adquiriu mercadorias na Loja KGM Instalações
Comerciais, vindo, posteriormente, porém, a sustar o
pagamento de tais cheques, o que, segundo o denun-
ciante, configuraria a prática do crime de estelionato
previsto no caput do art. 171 do Código Penal.

Todavia, consoante preleciona a doutrina e prece-
dentes da jurisprudência, esta dominante, a emissão de
cheque para desconto futuro retira do título sua natureza
cambiária, tornando-o mera promessa de pagamento, o
que gera a atipicidade da conduta do agente, que não
configura estelionato, seja na modalidade do caput do
art. 171 do CP, seja na modalidade prevista no § 2º, VI,
do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência unânime do colen-
do Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Estelionato. Art. 171, caput, do Código
Penal. Frustração no pagamento de cheque pré-datado.
Pedido de trancamento. Atipicidade. Procedência.
1. Esta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem
proclamado que a frustração no pagamento de cheque pré-
datado não caracteriza o crime de estelionato, seja na forma

do caput do art. 171 do Código Penal, ou na do seu § 2º,
inciso VI.
2. Isso porque o cheque pós-datado, popularmente conheci-
do como pré-datado, não se cuida de ordem de pagamento
à vista, mas, sim, de garantia de dívida [...] (Habeas Corpus
nº 121628/SC - Rel. Min. OG Fernandes - DJ de 29.03.10).

Habeas corpus. Art. 171, caput, do CP. Estelionato. Alegação
de falta de justa causa. Emissão de cheques pré-datados
como forma de garantia de dívida. Exclusão da tipicidade da
conduta. Denúncia inepta. Ausência de demonstração de um
dos elementos constitutivos do tipo penal, qual seja a fraude
empregada para ludibriar a vítima. Réu que se defende dos
fatos, e não da capitulação apresentada pelo Ministério
Público. Incidência da Súmula 554 do STF. Constrangimento
ilegal evidenciado. Trancamento da ação penal que se
impõe. Precedentes do STJ.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que não há crime de estelionato, previsto no art.
171, caput, do Código Penal, em razão da atipicidade da
conduta, quando o cheque é emitido como forma de garan-
tia de dívida, e não como ordem de pagamento à vista.
2. De qualquer forma, a denúncia também afigura-se inep-
ta, pois não demonstrou a forma como o ora paciente indu-
ziu ou manteve em erro a vítima, através de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
3. Ademais, o Ministério Público narrou na denúncia que o
paciente teria se valido de cheques para a obtenção de van-
tagem ilícita em prejuízo alheio. Não poderia, dessa forma,
a suposta conduta delituosa do paciente ter sido capitulada
no caput do art. 171 do Código Penal, diante da existência
do tipo previsto no inciso VI, do mesmo artigo, que trata da
‘fraude no pagamento por meio do cheque’. Nesse contex-
to, como o réu se defende dos fatos narrados, e não da
capitulação ofertada pela acusação, o paciente seria, ainda,
alcançado, diante da cobertura dos valores antes do ofere-
cimento da denúncia, pelo teor da Súmula 554 do STF.
4. Ordem concedida para determinar o trancamento da
ação penal movida em desfavor do ora paciente.
(200.301.774.743) (Habeas Corpus nº 130500 - Rel.ª
Min.ª Laurita Vaz - j. em 13.06.09).

Criminal. Emissão de cheque pré-datado. Débito não pago.
Estelionato. Descabimento. Cártula que configura garantia
de dívida, e não ordem de pagamento à vista. Fato atípico.
Repercussão apenas na esfera cível. Agravo a que se nega
provimento.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sufragou
o entendimento de ser atípica a conduta de emitir cheque
pré-datado cujo pagamento restou frustrado, porquanto,
nesta hipótese, a cártula deixa de ser uma ordem de paga-
mento à vista, transformando-se em uma espécie de garan-
tia da dívida. Assim, não há que se falar em prática de este-
lionato, seja na modalidade prevista no caput do art. 171 do
CP, seja na modalidade inscrita no § 2º da aludida regra.
2. Desse modo, revela-se patente a atipicidade penal dos
fatos imputados ao recorrido, encontrando os mesmos ape-
nas ressonância na esfera cível, pelo que não merece pros-
perar a pretensão recursal.
3. Agravo a que se nega provimento (AGRG no REsp
953222/RS - Rel.ª Min.ª Jane Silva - j. em 21.08.08).

Dessarte, a conduta da recorrida, como delineada
pelo Órgão Acusatório, caracteriza, quiçá, ilícito civil,
não se subsumindo, contudo, ao tipo penal do estelionato.
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Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HÉLCIO VALENTIM e MARCÍLIO EUSTÁQUIO
SANTOS.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Gerais, sob a Presidência do Desembargador Ediwal
José de Morais, incorporando neste o relatório de f., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. -
Delmival de Almeida Campos - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - O
Promotor de Justiça que atua junto à 7ª Vara Criminal da
Comarca de Belo Horizonte/MG ofereceu denúncia con-
tra Anderson Henrique de Jesus, tendo-o como incurso
nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP (furto
qualificado).

Recebida a denúncia (f. 50), processou-se regular-
mente o feito.

Ao final, pela sentença de f. 139/153, o acusado
foi condenado nas iras do art.155, § 4º, inciso IV, c/c art.
61, I, c/c art. 26, parágrafo único, todos do CP, à pena
final de 10 (dez) meses de reclusão e 06(seis) dias-multa,
estes, no mínimo legal. Foi fixado o regime semiaberto
para o início do cumprimento das penas.

Inconformado com a sentença, recorre o acusado,
conforme razões de f. 159/166, oportunidade em que
pugna pela absolvição do furto qualificado por insufi-
ciência probatória.

Entende que não existem provas de que o fato
tenha sido cometido em concurso de agentes.

Sustenta que a qualificadora definida no art. 155,
§ 4º, IV, do CP viola o princípio constitucional da pro-
porcionalidade, já que dobra a pena do delito de furto,
enquanto a causa de aumento de um crime mais grave
(roubo) apenas faz majorar em 1/3 a metade. Assim,
considera que a desigualdade no tratamento de um
mesmo qualificador pelos referenciados textos legais
ofende a Constituição da República, o que impõe a apli-
cação dos limites previstos no § 2º do art.157 do CP.

Contrarrazões às f. 168/174, em que se requer
seja mantida a sentença tal como lançada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 181/184, no sentido de ser negado provimento ao
recurso.

Este é o relatório necessário. Decido.
Conheço do recurso.
Não há preliminares, arguidas ou que devam ser

conhecidas de ofício.
Ao contrário do que a defesa cogita, tanto a mate-

rialidade quanto a autoria se encontram demonstradas
nos autos à saciedade.

A materialidade está estampada nos autos através
do auto de apreensão de f. 19, termo de restituição de 
f. 29, BO de f. 21/23 e laudo pericial de f. 120.

No que se refere à autoria do delito de furto qua-
lificado pelo concurso de pessoas, apesar da negativa do

Furto qualificado - Concurso de pessoas - Autoria
e materialidade - Prova - Desclassificação do

crime - Furto simples - Impossibilidade - Crime
de roubo em concurso de agentes - Causa de
aumento de pena - Art. 157, § 2º, do Código
Penal - Aplicação por analogia - Vedação -

Princípio da reserva legal - Princípios da isono-
mia e da proporcionalidade - Não violação

Ementa: Direito penal. Crime de furto qualificado. Prova
da autoria e da materialidade. Existência. Absolvição.
Impossibilidade. Concurso de agentes. Caracterização.
Decote. Inviabilidade. Aplicação analógica da causa
especial de aumento da pena prevista no art. 157 do CP,
ao invés do furto qualificado pelo concurso de agentes.
Vedação. Princípio da reserva legal. 

- Apresentando-se, nos autos, prova inconteste da par-
ticipação do denunciado na prática do delito, não há
falar em sua absolvição. 

- Configurada a qualificadora do concurso de agentes,
impossível é acolher o pleito do acusado em desclassi-
ficar o delito para o de furto simples. 

- Conforme jurisprudência recente do col. STJ, não é
possível se aplicar o aumento previsto para o crime de
roubo praticado em concurso de pessoas, invocando
princípios da proporcionalidade e isonomia, já que
assim agindo resta violado o contido no art. 155, § 4º,
do CP, já que, no furto, o concurso de agentes qualifica
o crime, e, no roubo, agrava-se a pena.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0088..222288776666-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: AAnnddeerrssoonn
HHeennrriiqquuee ddee JJeessuuss - 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
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réu, esta igualmente está clara e cristalina nos autos,
principalmente pelo APFD e pelos depoimentos colhidos
durante a instrução processual.

Registre-se que os policiais militares que realizaram
a prisão do acusado, momentos após a ocorrência do
delito, apreenderam parte da res furtiva em poder do
apelante.

O concurso de pessoas restou positivado nos
autos, pelas declarações dos policiais militares que
realizaram a prisão em flagrante do apelante, de posse
de parte da res, e pela palavra da vitima, que reco-
nheceu como de sua propriedade a calculadora apreen-
dida com o acusado.

O policial militar Emerson Macário Dias, perante a
autoridade policial, f. 07:

[...] que o declarante fazia patrulhamento na região do
Barreiro e tomou conhecimento pela rede COPOM sobre a
ocorrência de arrombamento de veículo Palio, placa GZK-
8525, que estava estacionado na Rua Jose Brandão, 44 -
Bairro Barreiro de Baixo; que os autores do arrombamento
ao veículo seriam dois, e que eles teriam evadido no sentido
Barreiro de Cima; que o depoente estava próximo ao local e
passou a efetuar rastreamento com as atenções voltadas
para pessoas com as características dos autores, sendo que
um deles seria de cor branca e estatura bastante alta, aproxi-
madamente dois metros, e o outro seria baixo, de cor more-
na; que durante o rastreamento depararam com um sus-
peito...; que este suspeito foi abordado e, durante busca
pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda dele uma cal-
culadora; que, levando o objeto ate a presença da vitima, foi
de imediato reconhecido como sendo de sua propriedade;
que a vitima ainda disse que a calculadora estava no interior
do veículo e foi subtraída com os demais objetos [...].

No mesmo sentido são as declarações do policial
militar Claudinei Lopes Martins, em seu depoimento judi-
cial de f. 96:

[...] que o depoente reconhece neste recinto o acusado
como o que foi detido pelos fatos narrados na denúncia; que
o depoente confirma que foi encontrada com o acusado,
precisamente no bolso de sua calça, a calculadora que a
vitima reconheceu como sendo dela; que deram buscas nas
proximidades e encontraram uma carteira contendo talões
de cheques, cartões do Banco do Brasil e uma sacola da
Renner; que o acusado negou a pratica do furto, mas a víti-
ma que estava dentro da viatura reconheceu como sendo de
sua propriedade a calculadora e demais objetos que foram
apreendidos [...].

Em consonância com os depoimentos dos policiais
militares são as declarações da vitima em juízo, f. 94:

[...] que o proprietário de um bar que fica nas proximidades
onde ocorreu o arrombamento do veículo do declarante
presenciou o acusado dispensar os documentos, e também
ele estava com uns produtos na mão pedindo uma sacola
para guardar os produtos; que tal pessoa se recusou a
fornecer sacola e pediu a ele que se retirasse do local; que
esta mesma pessoa fez denúncia anônima para a policia,

informando que duas pessoas possivelmente tinham pratica-
do delito e disse que seria fácil localizá-las, uma vez que um
deles era bem alto, cerca de quase dois metros de altura, e
que ele tinha costume de ficar em um bar...; que o declarante
não presenciou o momento do arrombamento do seu veícu-
lo, tendo presenciado, como já dito, a abordagem dele por
parte dos policiais, o que ocorreu em função das caracterís-
ticas que foram passadas aos policiais, bem como a apreen-
são com ele da calculadora, que reconheceu como sendo de
sua propriedade [...].

Conforme se depreende da prova oral produzida, a
polícia recebeu denuncia anônima, logo após a ocor-
rência do furto, dando conta de que dois homens, sendo
um deles branco e muito alto, quase dois metros de
altura, e o outro baixo, de cor morena, teriam praticado
um furto e estariam em um bar, próximo ao local do deli-
to, dispensando documentos pelas ruas e pedindo saco-
las para guardar os objetos furtados.

Ato contínuo, de posse das informações prestadas
e pelas características descritas, os policiais saíram em
busca e lograram êxito em prender o apelante. O outro
individuo não foi localizado, como também não foi
apreendida parte dos bens subtraídos.

Assim, sólidas o suficiente para a condenação pelo
delito de furto qualificado, as provas produzidas no
decorrer da instrução, mostrando-se justa a condenação
do apelante a tal título.

Eis a jurisprudência:

Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida
invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por
verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente
à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas
aquela que conduza à formulação de juízo de certeza possí-
vel quanto à realidade do fato imputado e sua autoria
(TACRIMSP - Apelação 1.075.655/3 - 7ª Câmara - Rel.
Corrêa de Moraes - j. em 12.03.98 - RJTACRIM 38/266).

É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o
réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o
que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para
se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da
demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume,
mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque
todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar
provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes
contra o patrimônio, de clandestinidade como característica
(TACRIMSP - Apelação - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138).

No que diz respeito a tese de que a qualificadora
definida no art. 155, § 4º, IV, do CP, viola o princípio
constitucional da proporcionalidade, já que dobra a
pena do delito de furto, enquanto a causa de aumento
de um crime mais grave (roubo) apenas faz majorar em
1/3 a metade, mais uma vez sem razão a defesa.

A corrente doutrinária que embasa a tese do
apelante, acima referida, não encontra o meu apoio, na
medida em que entendo que a qualificadora estabeleci-
da no inciso IV, § 4º, do art. 155, do CP está em con-
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sonância com o ideal de justiça preconizado pela
Constituição da República, via do qual deve haver um
tratamento diferenciado para situações desiguais.

Com efeito, é certo que entre o crime e a pena
deve haver proporcionalidade, entre outras peculiari-
dades, e mais: deverá o crime ser reprimido com uma
sanção proporcional ao mal por ele causado, pois o
furto cometido por mais de um agente é muito mais lesi-
vo às vítimas e à sociedade do que aquele praticado por
um único indivíduo.

Sabe-se que a intenção do legislador foi de real-
mente aplicar aumentos distintos, no caso de concurso
de pessoas, aos delitos de furto e roubo, ante a diferença
existente entre as penas cominadas desses crimes e até
mesmo pelo modo de execução de ambos, suas próprias
características.

De mais a mais, a hipótese de o concurso de
agentes ser tratada ora como qualificadora, ora como
causa de aumento de pena, também não ofende o
princípio da isonomia. Isso porque, como dito, os tipos
penais são diversos, diferentes são as condutas, a forma
de agir, o que possibilita que diferentes sejam os aumen-
tos, de acordo com um critério de individualização, aten-
dendo-se inclusive à proporcionalidade das penas.

Assim, impossível a utilização da analogia na ten-
tativa de se aplicar a causa de aumento de pena prevista
para o delito de roubo ao furto, isso porque a lei penal
não possui qualquer lacuna sobre o tema, data maxima
venia.

Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do il.
Prof. Rogério Greco, Procurador de Justiça do Estado de
Minas Gerais, no artigo “Princípio da Proporcionalidade
e o Concurso de Pessoas nos Delitos de Furto e Roubo”,
publicado pelo Instituto de Ciências Penais:

Segundo um critério político, que não se afastou dos princí-
pios constitucionais expressos e implícitos, o legislador indi-
vidualizou as penas nos crimes de furto e roubo praticados
em concurso de pessoas, razão pela qual qualquer iniciativa
no sentido de se evitar a aplicação do inciso IV do § 4º do
art. 155 do Código Penal seria uma indevida invasão do
aplicador da lei da competência atribuída ao legislador pela
Constituição, afetando, sobremaneira, o nosso Estado de
Direito que se pretende seja Social e Democrático.

No mesmo sentido:

Sob o pretexto de ofensa ao art. 5º da Constituição Federal
(princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode
o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da
sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena
de usurpação da atividade legiferante e, por via de conse-
quência, incorrer em violação do princípio da separação dos
poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política
criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em
abstrato que recairá sobre o transgressor da norma penal
(STF, 2ª Turma, RE 358315/MG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, DJ
19.09.2003). (Apelação Criminal nº 1.0223.04.144541-
0/001, DJ de 27.03.2007.)

Dito isso, fica comprovado que a condenação do
apelante, pela prática de furto qualificado, calcada em
provas robustas o suficiente, não está a merecer nenhum
reparo, inclusive no que tange ao acertado procedimen-
to de dosimetria e individualização das reprimendas.

Diante do exposto, nego provimento à apelação,
para confirmar na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Custas, na forma da lei, observando-se que na
sentença recorrida (f. 152) foi concedida ao apelante a
gratuidade de justiça.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDIWAL JOSÉ DE MORAIS e JUDIMAR BIBER.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Furto qualificado - Autoria - Materialidade -
Prova - Réu - Qualificação incorreta - Erro na

identificação nominal - Retificação -
Possibilidade - Processo criminal - Nulidade -
Não ocorrência - Fixação da pena - Confissão
extrajudicial - Retratação em juízo - Confissão
espontânea - Atenuante - Reconhecimento -

Possibilidade - Custas - Condenação - Efeitos da
sentença - Isenção - Impossibilidade -

Pagamento - Sobrestamento

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado.
Qualificação incorreta do réu. Retificação. Ausência de
nulidade. Confissão extrajudicial. Retratação em juízo.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Possibilidade. Isenção de custas. Súmula nº 58 do
TJMG.

- O erro na identificação nominal do acusado não con-
duz à nulidade do processo, desde que certa a sua iden-
tidade física, podendo a retificação de sua qualificação
ser realizada a qualquer tempo, nos termos do art. 259
do CPP.

- Deve-se reconhecer a atenuante da confissão espon-
tânea quando as declarações extrajudiciais do réu foram
fundamentais para o decreto condenatório.

- Considerando que a condenação ao pagamento das
custas processuais constitui um dos efeitos da sentença,
de acordo com o art. 804 do CPP, não há como isentar
o réu dessa obrigação, ainda que o mesmo seja pobre
no sentido legal. Porém, persistindo, na fase de exe-
cução, o estado de miserabilidade, deve ser o paga-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 249-326, jul./set. 2010298

mento sobrestado pelo prazo estabelecido no art. 12 da
Lei 1.060/50.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0044..339933443322-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee - AAppeellaannttee:: LLeeaannddrroo
WWaasshhiinnggttoonn AAllvveess ddaa SSiillvvaa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo
ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. JJÚÚLLIIOO CCÉÉSSAARR
LLOORREENNSS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Júlio César
Lorens, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM PROVER O RECURSO
EM PARTE.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010. - Júlio
César Lorens - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - Relatório.
Perante o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca

de Belo Horizonte/MG, Leandro Washington Alves da
Silva, até então identificado como Ricardo Gomes
Teixeira, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º,
inciso I, do CP.

Noticia a denúncia de f. 02/04 que, no dia
06.07.2004, por volta de 1h, o denunciado, arromban-
do a grade e quebrando o vidro da vitrine, adentrou no
estabelecimento comercial denominado Ponto Tel
Celular e subtraiu para si 03 (três) aparelhos celulares da
marca Nokia, 14 (quatorze) pilhas e 02 (duas) baterias
de telefone sem fio.

Narra ainda a inicial que, ato contínuo, o denunci-
ado empreendeu fuga em um táxi, sendo alcançado pela
Polícia Militar e preso em flagrante delito.

Regularmente processado, ao final, sobreveio a r.
sentença de f. 118/124, retificada pela decisão de
embargos de declaração de f. 130/131, a qual julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º,
inciso I, do CP, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
uma pena restritiva de direitos consistente na prestação
de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora
por dia de pena.

Decidido o incidente de ilegitimidade de parte em
apenso, proposto por Ricardo Gomes Teixeira 
(f. 240/241), constatou-se que este não é o autor do
delito ora apurado, tendo o ofício enviado pela Polícia
Civil (f. 226) informado acerca da suspeita de a autoria

recair sobre Leandro Washington Alves da Silva, o qual
teria se identificado erroneamente como sendo aquele 
(f. 226).

Inconformado, a tempo e modo, apelou a defesa
(f. 257/258). Em suas razões-recursais (f. 261/280),
alega o apelante, preliminarmente, a nulidade do
processo, sob o fundamento de que não há prova nos
autos de que Leandro Washington Alves da Silva seja
realmente o autor do delito em questão e quem respon-
deu ao presente processo. No mérito, sustenta que a
pena-base deve ser fixada no mínimo legal, inexistindo
na sentença hostilizada fundamentação concreta para
majorá-la. Busca, ainda, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea bem como a fixação do regime ini-
cial aberto de cumprimento de pena. Requer os benefí-
cios da gratuidade de justiça.

O ilustre representante do Ministério Público se
manifestou às f. 282/284, requerendo a realização de
perícia grafotécnica, com o fim de verificar se foi Leandro
Washington Alves da Silva o autor do delito, ora apura-
do, e quem respondeu o presente processo, o que foi
deferido à f. 285, tendo o laudo pericial de f. 296/298
constatado que foi mesmo Leandro quem assinou o
APFD e o interrogatório.

Contrarrazões apresentadas às f. 324/329, pug-
nando o Parquet pelo não provimento do apelo defensi-
vo.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opina pelo parcial provimento do recurso aviado,
reduzindo-se a pena-base, reconhecendo-se a atenuante
da confissão espontânea e fixando o regime inicial aber-
to de cumprimento de pena.

É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do recurso apresentado.
Ressalte-se que a renúncia do réu ao direito de

recorrer, manifestada sem a assistência do defensor, às 
f. 254/255, não impede o conhecimento da apelação
tempestivamente interposta pela defesa técnica, de acor-
do com a Súmula 705 do STF, tendo em vista que é o
defensor quem possui o devido conhecimento para
avaliar as possíveis consequências diante da ausência de
impugnação da decisão penal condenatória.

Fundamentação.
Como visto, trata-se de apelação na qual se plei-

teia a redução da reprimenda fixada em sentença, bem
como a fixação do regime inicial aberto de cumprimento
de pena.

Em sede de preliminar, a defesa alega a nulidade
do processo ao argumento de que não há prova nos
autos de que Leandro Washington Alves da Silva seja
realmente o autor do delito em questão e quem respon-
deu ao presente processo.

Dispõe o art. 259 do CPP:
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A impossibilidade de identificação do acusado com o seu
verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a
ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer
tempo, no curso do processo, do julgamento ou da exe-
cução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-
se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da va-
lidade dos atos precedentes.

Conforme se depreende da análise dos autos, o
autor da infração penal que se apura foi preso em fla-
grante delito e permaneceu encarcerado durante todo o
tramitar processual, sendo a expedição de alvará de
soltura determinada somente nos embargos de decla-
ração opostos contra a sentença.

Considerando as dúvidas existentes quanto à ver-
dadeira identificação do réu, posteriormente à apresen-
tação das razões recursais, foi realizada perícia grafotéc-
nica, cujo laudo (f. 296/298) constatou que Leandro foi
efetivamente quem assinou o APFD (f. 06/09) e o inter-
rogatório (f. 50/51).

Dessa forma, não restam dúvidas de que foi ele o
autor do delito e quem participou efetivamente da fase
inquisitorial e da instrução criminal, em perfeita
observância aos princípios constitucionais do contra-
ditório e da ampla defesa, tendo a retificação de sua
qualificação sido devidamente realizada (f. 323), ine-
xistindo, assim, vício apto a macular o presente feito.

Nesse sentido:

Ementa: Penal. Processual penal. Denúncia. Agente que se
identifica com nome falso. Furtos. Concurso material ou con-
tinuidade delitiva. Emendatio libelli. Pequeno valor da res e
ausência de prejuízo. Privilégio. Impossibilidade. Eventual
erro na identificação nominal, desde que certa a identidade
física do agente, isto é, desde que não haja dúvida de que a
pessoa submetida ao processo é aquela à qual se atribuiu o
delito, na conformidade do previsto no art. 259 do CPP, a
correção dessa irregularidade pode ser feita a qualquer
tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença con-
denatória, sem que resulte qualquer nulidade [...] (TJMG,
Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 363.664-
0, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. em 27.08.2002).

Ausentes outros questionamentos preliminares e
não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou
nulidade que deva ser declarada de ofício, passo ao
exame do mérito do recurso.

No mérito, a prática do crime descrito na denúncia
encontra sólidos fundamentos nas provas erigidas ao
longo da instrução.

A materialidade delitiva é inequívoca, restando
sobejamente comprovada pelo auto de prisão em fla-
grante de f. 06/09, boletim de ocorrência de f. 16/18,
auto de apreensão de f. 19/20, termo de restituição de
f. 22/23 e laudos periciais de f. 65/70 e 105/106.

Da mesma forma, as provas são uníssonas em
apontar o réu como sendo o autor da conduta descrita
na denúncia, havendo, inclusive, confissão deste quanto

à autoria, questão que não foi sequer objeto de impug-
nação por qualquer das partes.

A defesa se insurge apenas quanto ao quantum fi-
xado para a pena-base, à aplicação da atenuante da
confissão espontânea, bem como ao regime de cumpri-
mento de pena estabelecido.

Na primeira fase da aplicação da pena, para se
determinar a pena-base, devem ser analisadas as 08
(oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
Passo ao exame delas.

No presente caso, a culpabilidade, compreendida
como o juízo de reprovabilidade da conduta do agente,
é normal para a espécie, já que o réu, com destruição de
obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consis-
tentes em 03 (três) aparelhos celulares da marca Nokia,
14 (quatorze) pilhas e 02 (duas) baterias de telefone sem
fio, não ultrapassando os elementos próprios do tipo
penal.

O acusado, ao contrário do exposto pela defesa,
possui maus antecedentes, conforme se vislumbra do
documento constante às f. 235/239, possuindo conde-
nação transitada em julgado pela prática de crime de
furto, em sua forma tentada.

Não existem, nos autos, elementos suficientes para
aferição da conduta social do acusado e de sua perso-
nalidade, pelo que não podem representar aumento na
pena-base.

Vale ressaltar que não se pode extrair dos registros
criminais do réu que sua personalidade é voltada para o
crime. Isso porque eles são examinados para caracteri-
zação da antecedência e, na segunda fase, para even-
tual caracterização da reincidência, o que faz com que
um reexame nesse momento caracterize bis in idem.

Acrescente-se que a personalidade deve ser com-
preendida como um complexo das características indi-
viduais próprias que determinam ou influenciam o com-
portamento do sujeito, sendo imprescindível para sua
avaliação negativa uma fundamentação baseada em
elementos concretos, o que não ocorreu in casu.

A propósito:

Habeas corpus. Roubo duplamente circunstanciado (duas
vezes, em concurso formal). Dosimetria da pena. [...]
Conduta social e personalidade. Ausência de elementos con-
cretos para sua avaliação negativa. Constrangimento ilegal
evidenciado. Desproporcionalidade na fixação da pena-
base. Redução que se impõe.
[...]
2. É possível a fixação da pena-base em patamar superior ao
mínimo legal, desde que a decisão esteja corretamente fun-
damentada, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
Código Penal.
[...]
4. Entretanto, em relação à conduta social e à personalidade
do agente, é preciso afastar a referência feita pelo magistra-
do sentenciante às condenações transitadas em julgado que
já serviram de base para o reconhecimento dos maus
antecedentes e da reincidência, o que revela inegável bis in
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idem. Ademais, esta Corte já assentou o entendimento de
que a falta de elementos suficientes para a avaliação nega-
tiva da personalidade do autor do fato configura constran-
gimento ilegal [...] (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº
104735/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em
16.03.2010).

Penal. Habeas corpus. Arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Dosimetria da pena. Pena-base. Fundamentação suficiente
somente em relação à grande quantidade de droga apreen-
dida.
[...]
II - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e
vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre con-
vencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c
o art. 93, inciso IX, segunda parte da CF/88). Ela não pode
ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em
referências vagas ou dados integrantes da própria conduta
tipificada (Precedentes do STF e STJ).
[...]
IV - Ademais, não havendo elementos suficientes para a afe-
rição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua
valoração negativa a fim de supedanear o aumento da
pena-base (Precedentes) [...] (STJ, Quinta Turma, Habeas
Corpus nº 158936/MG, Rel. Des. Felix Fisher, j. em
27.05.2010).

O motivo do crime, de acordo com o próprio réu,
à f. 51, seria levantar fundos para proceder ao paga-
mento das contas de água e de luz que estavam
atrasadas, o que não justifica a prática do delito. Além
disso, mesmo considerando-se que o motivo seria a
busca do lucro fácil, em detrimento do patrimônio
alheio, trata-se de motivação normal para o delito de
furto. Assim, não representa aumento na pena-base.

Já as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao
apelante, na medida em que praticou sua conduta
aproveitando-se do repouso noturno.

Quanto às consequências do crime, estas são ine-
rentes ao tipo penal, uma vez que a destruição do
obstáculo já constitui a forma qualificadora do crime,
tendo, inclusive, a res furtiva sido restituída à vítima.
Então, tal circunstância não pode ser considerada em
seu desfavor.

Finalmente, o comportamento da vítima, a qual
permaneceu inerte, em nada contribuindo para o delito,
não lhe pode ser considerado desfavoravelmente; se
não, vejamos:

Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação.
Pena-base exacerbada. Conduta social. Uso de drogas.
Impossibilidade. Consequências genéricas. Comportamento
da vítima. Constrangimento ilegal. Ordem concedida.
[...]
4. O comportamento da vítima, que em nada contribui para
o crime, não pode ser valorado como prejudicial ao acusa-
do [...] (STJ, Sexta Turma, Habeas Corpus nº 91376/DF, Rel.ª
Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. em 08.09.2009).

Assim, impõe-se a reavaliação da reprimenda
imposta ao apelante, considerando-se como desfavorável

a ele apenas os antecedentes e as circunstâncias do deli-
to, afastada a valoração negativa da culpabilidade, per-
sonalidade e consequências do crime, de modo que a
pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, a defesa
pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espon-
tânea.

Com efeito, o réu, perante a autoridade policial, à
f. 09, confessou a prática do delito com todas as suas cir-
cunstâncias, reconhecendo, inclusive, o rompimento de
obstáculo:

[...] que efetivamente no início da madrugada de hoje [...]
esteve em estabelecimento comercial denominado Ponto Tel
Celulares [...], onde, usando somente de força física, com o
uso dos pés e das mãos, danificou uma grade do tipo cerca,
bem assim a lâmina vítrea da loja ao que teve acesso a seu
interior, de onde subtraiu tão somente a mercadoria ora
apreendida [...].

Porém, em juízo, não obstante reconhecer a práti-
ca do crime de furto, o acusado retrata-se quanto ao
rompimento de obstáculo, dizendo que a vitrine do esta-
belecimento comercial foi quebrada por “pivetes”, os
quais teriam subtraído diversas mercadorias.

Examinados os autos, constata-se que a confissão
extrajudicial do réu, a qual se encontra em harmonia
com as demais provas presentes nos autos, foi de
extrema importância para alicerçar o decreto conde-
natório, de modo que a atenuante prevista no art. 65,
inciso III, alínea d, do CP deve ser reconhecida mesmo
diante da retratação parcial em juízo.

Sobre o assunto, é o entendimento dos tribunais
superiores:

Ementa: Habeas corpus. Crimes contra o patrimônio.
Dosimetria da pena. Confissão espontânea perante a autori-
dade policial. Réu que se retratou em juízo. Confissão extra-
judicial que embasa o decreto condenatório. Harmonia da
confissão com o conjunto probatório.
[...]
2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui cir-
cunstância atenuante (alínea d do inciso III do art. 65 do CP),
quando embasar a sentença penal condenatória. O que se
deu no caso concreto.
3. Ordem concedida (STF, Primeira Turma, Habeas Corpus nº
91654/PR, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 08.04.2008).

Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Dosimetria.
[...] Confissão extrajudicial. Utilização para a condenação.
Retratação. Irrelevância. Atenuante configurada.
Reconhecimento e aplicação obrigatórios. Constrangimento
ilegal reconhecido.
1. Tendo o paciente, acusado de tentativa de furto qualifica-
do, confessado, perante a autoridade policial, a prática do
delito, e sendo tais declarações utilizadas para fundamentar
a condenação, merece reconhecida em seu favor a atenu-
ante do art. 65, III, d, do CP, pouco importando se a admis-
são da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou
parcial, ou se houve retratação em Juízo [...] (STJ, Quinta
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Turma, Habeas Corpus nº 154395/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
j. em 11.05.2010).

Considerando a aplicação da atenuante da confis-
são espontânea, fixo a pena intermediária em 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias-multa, sendo
que, inexistindo causas de aumento e de diminuição de
pena, fixo-a definitivamente nesse patamar, mantendo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
a sentença hostilizada fixou o semiaberto, sem especi-
ficar as razões que levaram a tal convencimento, apenas
fazendo referência ao art. 33, § 2º, do CP.

Não havendo nos autos comprovação de que o réu
seja reincidente, sendo a pena fixada inferior a 04 (qua-
tro) anos, bem como, diante das circunstâncias judiciais
em sua maioria favoráveis, o regime inicial de cumprimen-
to de pena, como pleiteado pela defesa, deve ser o aberto.

Ressalte-se que mantenho a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos determina-
da em sentença, já que preenchidos os requisitos legais
para tanto.

Por fim, relativamente ao pleito de isenção do
pagamento das custas processuais, não assiste razão à
defesa.

A Súmula 58 deste Tribunal estatui que:

O juridicamente miserável não fica imune da condenação
nas custas do processo criminal (art. 804 CPP), mas o paga-
mento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art.
12 da Lei 1.060/50.

Assim, considerando que a condenação ao paga-
mento das custas processuais constitui um dos efeitos da
sentença, de acordo com o art. 804 do CPP, não há
como isentar o réu dessa obrigação, ainda que o mesmo
seja pobre no sentido legal, ou beneficiário da assistên-
cia judiciária gratuita. Porém, persistindo, na fase de exe-
cução, o estado de miserabilidade, deve ser o paga-
mento sobrestado pelo prazo estabelecido no art. 12 da
Lei 1.060/50.

Dispositivo.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao

recurso da defesa para reestruturar e reduzir a pena cor-
poral do réu, fixando-a, em definitivo, em 02 (dois) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa
em 1/30 do salário-mínimo.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RUBENS GABRIEL SOARES e FURTADO DE
MENDONÇA.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Homicídio culposo na direção de veículo automo-
tor - Condutor - Viatura policial - Prioridade na via

terrestre - Regra não absoluta - Imprudência -
Prova pericial - Culpa exclusiva da vítima -

Ausência de prova - Absolvição - Impossibilidade

Ementa: Apelação criminal. Homicídio culposo na
direção de veículo automotor. Condutor de viatura poli-
cial. Prioridade na via terrestre. Regra não absoluta.
Culpa exclusiva da vítima. Não comprovação.
Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto pro-
batório. Laudo pericial. Imprudência comprovada. Apelo
desprovido.

- Estando cabalmente demonstradas a autoria e a mate-
rialidade pelo conjunto probatório e, diante da ausência
de comprovação de culpa exclusiva da vítima, não há
como absolver o réu.

- A prioridade de viatura policial no tráfego terrestre não
é regra absoluta, devendo o condutor observar as
demais regras do CTB.

Apelo desprovido.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00007799..0088..339999110077-99//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAppeellaannttee:: MMeessssiiaass ddaa PPaaiixxããoo
PPeerreeiirraa ddee AAmmoorriimm - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. FFLLÁÁVVIIOO LLEEIITTEE

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Judimar
Biber, 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, 3 de agosto de 2010. - Flávio Leite
- Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Alexandre Marques de Miranda.

DES. FLÁVIO LEITE - Ouvi, com atenção, as
palavras brilhantes do ilustre defensor do apelante.

Trata-se de apelação interposta por Messias da
Paixão Pereira de Amorim, denunciado como incurso nas
iras do art. 302 da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na
condução de veículo automotor).
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Narra a denúncia que, no dia 5 de setembro de
2006, o denunciado, na condução da viatura de prefixo
11584, da 84ª CIA TM/39º BPM, veículo GM Blazer,
ano 2006, trafegava pela Rua Rio Paraopeba, no senti-
do Rio Comprido - Rio Pardo, em Contagem, quando,
na transposição do cruzamento com a Rua Rio Xingu,
desrespeitando a placa de parada obrigatória existente
no cruzamento, colidiu com a lateral esquerda do veícu-
lo GM/Corsa Wind, placa JTP-0909, cor azul, modelo
2005, conduzido por Adriano Eugênio Soares, que tran-
sitava pela Rua Rio Xingu, no sentido Rua Rio Mossoró -
Rio Cuiabá, e que, em consequência do acidente, veio a
falecer de politraumatismo.

Relata, ainda, que, após o impacto, o Corsa coli-
diu na barreira metálica de proteção do passeio, de
acordo com o laudo de levantamento de acidente de
trânsito, e que o trabalho técnico concluiu que ambos os
veículos transitavam em velocidade incompatível e que o
acidente decorreu da imprudência do denunciado ao
desobedecer a placa de parada obrigatória.

Finda a instrução criminal, o Juiz a quo condenou
o apelante a 2 anos de detenção, a serem cumpridos no
regime aberto, e suspendeu seu direito de dirigir veículo
automotor por 2 meses, pelo delito de homicídio culposo
na condução de veículo automotor (art. 302 do Código
de Trânsito Brasileiro). A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecu-
niária.

Intimações regulares (f. 168, verso e 170).
Inconformada, a defesa apelou contra a sentença

de f. 160/168 e, em suas razões, requereu a absolvição
do acusado, ao fundamento de ausência de provas para
manter a condenação.

Contrarrazões às f. 192/200, em que o Parquet
pugna pela improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou às 
f. 208/216, opinando pelo desprovimento do recurso.

Esse é, em síntese, o relatório.
Passo ao voto.
Presentes seus pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do recurso.
O apelante busca, mediante o presente recurso,

sua absolvição.
Não vejo como acatar o pleito.
A materialidade do delito está comprovada pelo

boletim de ocorrência (f. 12/17), relatório de necropsia
(f. 44/46) e laudo pericial (f. 73/85).

A autoria é igualmente certa, de acordo com as
provas produzidas nos autos, em destaque o laudo peri-
cial de f. 74/76, que concluiu que o acusado não
respeitou a sinalização de parada obrigatória existente
no local do acidente, ocasionando o óbito de Adriano
Eugênio Soares.

Essa foi a conclusão da perícia técnica:

Os elementos colhidos no local e aqui expostos levaram os
peritos às seguintes conclusões:
Ambos os veículos eram conduzidos em velocidade incom-
patível para a transposição de um cruzamento.
O condutor do veículo 02 (Blazer) desrespeitou a sinalização
de parada obrigatória existente em sua trajetória, intercep-
tando o preferencial deslocamento do veículo 01 (Corsa) 
(f. 76).

O apelante, ao ser interrogado em juízo, afirma:

[...] que, no dia e hora dos fatos, estava dando cobertura a
outras viaturas policiais; [...] que o Sgt. Vilson, seu coman-
dante, ligou a sirene e o giroflex e determinou ao interro-
gando que mantivesse a velocidade compatível com o local
para se evitar acidentes; que se lembra de ter ouvido um
estalo e um clarão e não viu e nem ouviu mais nada, tendo
perdido os sentidos; [...] que não se recorda de ter visto sinal
de parada obrigatória no cruzamento e na rua em que con-
duzia a viatura; [...] que a visibilidade era boa no momento
dos fatos (f. 136).

O apelante confirma, pois, que estava na con-
dução do veículo no momento do acidente e que não se
lembra de ter visto sinal de parada obrigatória no local,
agindo, assim, com imprudência ao não parar o veículo
no cruzamento da rua onde trafegava com a rua prefe-
rencial onde o automóvel da vítima trafegava.

O apelante tenta se eximir de culpa ao alegar
culpa exclusiva da vítima, que estava embriagada e sem
o cinto de segurança, bem como que veículos de
emergência têm preferência de passagem e que, por
esse motivo, não têm de “parar totalmente para adentrar
em um cruzamento” (f. 182).

Essa tese não merece acolhida. Isso porque o fato
de o laudo pericial ter concluído que a dosagem de
álcool etílico na vítima era 16,15 dg/l (f. 47) e que ela
estava sem o cinto de segurança em nada altera o com-
portamento do réu, que também não usava cinto de
segurança, e que, por não observar a sinalização, abal-
roou o veículo que vinha pela rua preferencial e matou o
condutor.

A doutrina é uníssona no sentido de que, em
Direito Penal, não há compensação de culpas:

[...] é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de
compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um
veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal
em um passante que, por seu lado, atravessou a rua de
forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do
motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam
errados (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e proces-
suais penais comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 1.111).

É comum na vida forense, quando se tem em vista
o desenvolvimento de ação penal que versa sobre o si-
nistro de trânsito, depararmos com a alegação do acu-
sado no sentido de que o resultado se verificou por culpa
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da vítima. Tal argumentação geralmente é desenvolvida
no sentido de procurar, com a demonstração de possível
imprudência ou negligência do ofendido, elidir a res-
ponsabilidade do agente. Mas, como ocorre em quase
todos os casos, tal informação e até comprovação da
conduta culposa da vítima, não afasta a prova de que o
acusado agiu também com culpa. A simples alegação de
culpa da vítima, sem que se demonstre ter sido ela exclu-
siva, não isenta o agente de responsabilidade. É que,
apesar de, em determinadas hipóteses, a vítima agir com
imprudência, ainda assim, tem-se a comprovação sólida
de que também o agente houve-se com culpa. E como
em Direito Penal inexiste compensação de culpas, não se
pode afastar a responsabilidade do autor do fato, a
menos que se prove a culpa exclusiva do ofendido.

Assim, tranquila a doutrina e mesmo a jurisprudên-
cia nesse ponto:

O agente estará isento de qualquer responsabilidade a títu-
lo de delito culposo se comprovado que a vítima, somente
ela, de modo exclusivo, deu causa ao resultado culposa-
mente (SALLES JUNIOR, Romeu de Almeida. Homicídio cul-
poso. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 64-65).

A jurisprudência também tem o mesmo entendi-
mento:

Apelação-crime. Trânsito. Homicídio culposo. Alegação de
culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Obra em culpa o
condutor de veículo que, para realizar manobra de conver-
são à esquerda em rodovia, não toma o devido cuidado de
aguardar à direita da via, no acostamento, para, em
momento oportuno, atravessar a pista, causando a colisão
com motocicleta que trafegava no sentido contrário. Mesmo
que a vítima estivesse conduzindo a motocicleta em veloci-
dade excessiva, demonstrada a culpa do réu, impõe-se sua
condenação, uma vez que, no Direito Penal, inexiste com-
pensação de culpas. Apelo defensivo desprovido (Apelação-
Crime nº 70019309780, 2ª Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relatora: Des.ª Marlene Landvoigt, j. em
17.03.2009 - transcrição parcial da ementa).

Neste caso, a defesa não comprovou a culpa
exclusiva da vítima, caindo por terra essa tese.

Com relação ao argumento do réu de que tinha
prioridade na via por estar em serviço de urgência para
dar cobertura a outras viaturas que socorriam vítima de
assalto, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
estabelece que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
[...]
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salva-
mento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trân-
sito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam
de livre circulação, estacionamento e parada, quando em
serviço de urgência e devidamente identificados por disposi-
tivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação verme-
lha intermitente, observadas as seguintes disposições:

[...]
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá
se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados
de segurança, obedecidas as demais normas deste Código.

Ademais, a prerrogativa invocada pela defesa não
é absoluta, consoante o seguinte acórdão:

O privilégio de trânsito, assegurado aos veículos que
prestam serviço de socorro ou assistência, não significa
absoluta e total inobservância das regras e sinais de tráfego,
pelo que, conforme jurisprudência iterativa dos tribunais, o
motorista imprudente e imperito é penalmente responsável
pelos acidentes que causar (RT 429:470).

A alegação de que o apelante reduziu a velocidade
ao se aproximar do cruzamento também não o beneficia,
pois a diminuição da velocidade tem de ser para uma
velocidade abaixo da permitida no local e a regra esta-
belece que o veículo em prioridade tem de ter cuidados
de segurança e respeitar as demais normas do Código
(no caso em tela, a parada obrigatória no cruzamento,
que o apelante não cuidou de fazer).

O depoimento em juízo de André José Gomes, um
dos peritos que elaboraram o laudo pericial, aponta que:

Se o Corsa estivesse em alta velocidade e a viatura Militar
em velocidade compatível seria possível encontrar as coisas
como foram encontradas; que já com os veículos com veloci-
dades inversas, a situação seria diferente; que tal situação
seria a Blazer empurrando o veículo Corsa (f. 133).

Diante da explicação do expert e da análise do cro-
qui do local (f. 85), conclui-se que ambos os veículos
estavam em velocidade incompatível com a via terrestre,
de modo que não há como, portanto, imputar a culpa
pelo ocorrido somente à vítima.

Não há que se falar também em erro na prova téc-
nica. Embora os peritos não tenham calculado a veloci-
dade exata dos veículos envolvidos no acidente, porque
não era possível fazê-lo, eles foram categóricos em afir-
mar que ambos empreendiam velocidade incompatível
com a do local, bem como que a causa do acidente e
morte da vítima foi a interceptação do seu carro pelo
veículo conduzido pelo acusado. Ademais, como bem
salientado pelo Juiz sentenciante, o apelante, nos termos
do art. 156, primeira parte, do CPP, não se desincumbiu
de fazer contraprova que pudesse desabonar a prova
técnica produzida nos autos pelos peritos oficiais.

Assim, a culpa do acusado é manifesta, pois agiu
sem as cautelas indispensáveis para evitar o acidente,
não observando os cuidados exigidos pelas circunstân-
cias.

Por tudo isso, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante (art. 804 do CPP).

DES. JUDIMAR BIBER - Confesso que apanhei os
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autos, porque tive, realmente, sérias dúvidas se havia ou
não a caracterização da culpa, mas cheguei à mesma
conclusão que o Des. Flávio Leite, com quem estou
absolutamente de acordo.

DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo com
o Des. Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Gerais, sob a Presidência do Desembargador Paulo
Cézar Dias, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DECLARAR,
DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. - Jane Silva
- Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª JANE SILVA - Temos dois recursos.
O primeiro foi interposto por Winston Darlan

Narciso, que, inconformado com a decisão que o con-
denou a dois anos de reclusão, em regime aberto, subs-
tituídos por duas restritivas de direitos, e ao pagamento
de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, por tê-lo
considerado incurso nas penas do art. 297, § 3º, II, do
Código Penal, requereu a absolvição, pois, além de ver-
dadeira a informação colocada na CTPS de seu empre-
gado, não foi demonstrado o dolo em sua conduta,
condição necessária para caracterizar o fato típico.
Alternativamente, pugnou pela aplicação de circunstân-
cias atenuantes, apesar de não mencionar quais seriam,
bem como pelo reconhecimento de sua primariedade.
Pleiteou, também, pela substituição da prestação de
serviços à comunidade para interdição temporária de
direitos ou para o pagamento de cestas básicas, pedin-
do, outrossim, pela redução do valor da prestação pecu-
niária para apenas meio salário mínimo.

O segundo foi interposto por Izaías Inácio
Sobrinho, que, inconformado com a decisão que o con-
denou a dois anos de reclusão, em regime aberto, subs-
tituídos por duas restritivas de direitos, e ao pagamento
de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, por tê-lo
considerado incurso nas penas do art. 297, § 3º, II, do
Código Penal, requereu a alteração da pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade para a
interdição temporária de direitos ou, então, pelo paga-
mento de cestas básicas, já que sua jornada laboral
ocupa praticamente o dia inteiro, sobrando-lhe livres
apenas os domingos.

Contrarrazões ministeriais às f. 322/326 pela
manutenção do decisum, pois embasado em provas
regularmente colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto aos fatos, narram os autos que no mês de
janeiro de 2001, na Comarca de Belo Horizonte,
Winston Darlan Narciso inseriu declaração falsa na CTPS
de Izaías Inácio Sobrinho, o que foi feito a pedido deste.
Segundo consta, Izaías, funcionário da empresa
Construções F. Almeida Ltda., solicitou a Winston, res-
ponsável pela anotação das CTPS, que fizesse constar
em seu documento pessoal o cancelamento de seu con-
trato de trabalho, viabilizando, assim, o recebimento
indevido de auxílio desemprego, pois o vínculo empre-
gatício continuou.

Falsificação de documento público - Declaração
falsa em CTPS - Crime instantâneo - Efeitos per-
manentes - Prazo prescricional - Termo inicial -
Art. 111, I, do Código Penal - Aplicabilidade -

Prescrição da pretensão punitiva - Extinção da
punibilidade - Declaração de ofício

Ementa: Apelação criminal. Falsificação de CTPS. Crime
instantâneo de efeitos permanentes. Prescrição da pre-
tensão punitiva. Reconhecimento de ofício. Declarada
extinta a punibilidade dos apelantes, julgando-se preju-
dicados os demais pleitos defensivos. 

- O delito de falsificação de documento público, apesar
de apresentar efeitos permanentes, é instantâneo, moti-
vo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional se ini-
cia da data de sua consumação, ex vi do disposto no
art. 111, I, do CP. Precedentes do STF. 

- Transcorrido lapso temporal superior ao legalmente
previsto entre os marcos interruptivos da prescrição, mis-
ter a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade
dos apelantes. Inteligência do art. 61 do CPP. 

- Declarada extinta a punibilidade dos agentes,
mostram-se prejudicados os demais reclamos contidos
em suas razões recursais. 

- Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade dos
apelantes, julgando-se prejudicados os demais pedidos
defensivos.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00002244..0044..440066004433-22//000011 -
CCoommaarrccaa ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee AAppeellaanntteess:: 11ºº)) WWiinnssttoonn
DDaarrllaann NNaarrcciissoo - 22ºº)) IIzzaaííaass IInnáácciioo SSoobbrriinnhhoo - 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
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A denúncia foi recebida em 26 de outubro de
2006 (f. 156), e a sentença foi publicada em 11 de
agosto de 2009 (f. 296/v.).

O feito transcorreu nos termos do relatório da sen-
tença, que ora adoto, tendo sido os réus dela pessoal-
mente intimados (f. 300 e 345).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos, uma vez que presentes funda-
mentos idôneos para a manutenção da sentença impug-
nada (f. 327/331).

Vistos e relatados, passo ao voto.
Conheço dos recursos, pois previstos em lei,

cabíveis, adequados e presentes o interesse recursal e os
demais requisitos de processamento.

Examino, primeiramente e de ofício, a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que,
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer
extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Com efeito, esse é o caso dos autos.
Consta na denúncia que o crime imputado aos

acusados ocorreu em janeiro de 2001 (f. 02/03).
A denúncia, por sua vez, foi recebida em 26 de

outubro de 2006 (f. 156), tendo sido a sentença publi-
cada em 11 de agosto de 2009 (f. 296/verso).

Aplicada aos agentes a pena privativa de liberdade
de dois anos de reclusão, o prazo prescricional se aper-
feiçoa em quatro anos, a teor do que dispõe o art. 109,
V, do Código Penal.

Passaram-se, logo, mais de quatro anos entre a
data do delito e a do recebimento da inicial acusatória,
motivo pelo qual nada mais nos resta senão a decla-
ração da extinção da punibilidade dos réus em função
desse evento.

A título de esclarecimento, o crime atribuído aos
réus é instantâneo (se consuma no momento em que a
inserção falsa é feita no documento), conforme lições
doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Comentado. 8. ed., p. 1.010), Rogério Greco (Código
Penal Comentado. 2008, p. 1.168), bem como por
decisões do Pretório Excelso, in verbis:

Habeas corpus. Estelionato cometido contra entidade de
direito público. Impetrante que adulterou anotações da CTPS
para que corréu recebesse aposentadoria. Crime instantâ-
neo. Termo inicial do prazo prescricional. Prescrição retroa-
tiva. Ordem concedida. 1. No caso, a conduta assumida
pelo impetrante, a despeito de produzir efeitos permanentes
quanto ao beneficiário da falsificação da CTPS, materializou,
instantaneamente, os elementos do tipo. Descaracterização
da permanência delitiva. 2. Nos crimes instantâneos, a pres-
crição é de ser computada do dia em que o delito se con-
sumou ou do dia em que cessou a atividade criminosa (no
caso de tentativa). 3. Transcurso de lapso temporal superior
ao prazo prescricional [rectius: prescricional] entre a data do
fato e o recebimento da denúncia. Reconhecimento da pres-
crição retroativa. Ordem concedida para declarar extinta a
punibilidade do impetrante. (STF - HC 94.148/SC - Relator:

Ministro Carlos Britto - Primeira Turma - DJe de
16.10.2008.)

Prescrição. Prazo. Contagem. Crime instantâneo de resulta-
dos permanentes x crime permanente. Certidão falsa. - O
crime consubstanciado na confecção de certidão falsa é
instantâneo, não o transmudando em permanente o fato de
terceiro havê-la utilizado de forma projetada no tempo. A
hipótese, quanto aos atos da falsidade, configura crime
instantâneo de repercussão permanente, deixando de atrair
a regra da contagem do prazo prescricional a partir da ces-
sação dos efeitos - art. 111, inciso III, do Código Penal. (STF
- HC 75.053/SP - Relator: Ministro Marco Aurélio - Segunda
Turma - DJ de 30.04.1998, p. 8.)

Logo, ainda que possua efeitos permanentes, o
delito sob apuração é instantâneo, motivo pelo qual o
termo inicial da contagem do prazo prescricional
começa a correr do dia de sua consumação, conforme o
disposto no art. 111, I, do Código Penal.

Ante tais fundamentos, declaro, de ofício, a
extinção da punibilidade de Winston Darlan Narciso e
Izaías Inácio Sobrinho, em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 61 do
Código de Processo Penal e 107, IV, 109, V, e 110, § 1º
(este em sua redação vigente na data do crime, mais
benéfica), do Código Penal, julgando prejudicados os
demais pleitos contidos nas razões recursais.

Como a prescrição equivale à absolvição, deverão
ser cancelados eventuais registros cartorários em relação
aos fatos sob apuração.

Custas, pelo Estado.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO ARMAN-
DO DOS ANJOS.

Súmula - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DECLARADA, DE OFÍCIO.

. . .

Roubo majorado - Emprego de arma - Porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito - Condutas prati-
cadas em contextos distintos - Princípio da con-

sunção - Inaplicabilidade - Pena - Fixação -
Circunstâncias judiciais - Culpabilidade do réu -

Conduta social - Favorecimento - Antecedentes -
Desfavorabilidade - Confissão espontânea -

Reincidência - Compensação - Possibilidade -
Revisão das penas - Cabimento

Ementa: Apelação criminal. Crimes previstos no art.
157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.
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Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade.
Redimensionamento das penas. Cabimento. Recurso
parcialmente provido. 

- O princípio da consunção é aplicado quando um deli-
to é meio necessário para a execução de outro crime,
desde que se trate de um mesmo contexto fático. No pre-
sente caso, as armas foram apreendidas mais de um mês
após o cometimento do crime de roubo, não havendo
falar, portanto, em absorção do delito de porte ilegal de
armas pelo crime de roubo, vez que praticados em con-
textos distintos. 

- A análise realizada pelo Juízo a quo das circunstâncias
judiciais padece de revisão, por não encontrar respaldo
nos autos. 

- Não há impedimento para que se proceda à compen-
sação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, vez que são duas circunstân-
cias ligadas à personalidade do agente, sendo, assim,
igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do
Código Penal.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00114455..0099..553333334477-55//000011 -
CCoommaarrccaa ddee JJuuiizz ddee FFoorraa - AAppeellaannttee:: WWeesslleeyy FFlloorriiaannoo
MMaallaaqquuiiaass - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee
MMiinnaass GGeerraaiiss - CCoorrrrééuuss:: EEddiinneeiiaa BBeebbiiaannoo ddee MMoouurraa,,
AAddiillssoonn FFrraaggaa FFiillhhoo - RReellaattoorr:: DDEESS.. HHEERRBBEERRTT CCAARRNNEEIIRROO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Eduardo
Brum, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
PROVER, EM PARTE, O RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2010. - Herbert
Carneiro - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. HERBERT CARNEIRO - Trata-se de apelação
criminal interposta por Wesley Floriano Malaquias,
inconformado com a r. sentença de f. 464/474 que o
condenou nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V,
do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei nº 10.826/03, às penas de 12 (doze) anos e 07 (sete)
meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa, em
regime fechado, negados quaisquer benefícios.

Narra a denúncia que no dia 14 de fevereiro de
2006, por volta de 10h30, na Avenida Barão do Rio
Branco, nº 2.337, sala 804, Centro, na Comarca de Juiz
de Fora/MG, Adilson Fraga Filho, Wesley Floriano

Malaquias e Edineia Bebiano de Moura, agindo em con-
curso, com repartição de tarefas, subtraíram, mediante
violência física e grave ameaça exercida com arma de
fogo, R$100.000,00 (cem mil reais) em peças de ouro,
R$6.000,00 (seis mil reais) em moeda corrente, uma pis-
tola 6.35mm e um revólver calibre 38, tudo pertencente
à vítima Hélio Ferreira Lopes.

Consta da exordial que na data de 24 de março de
2006, na Rua Batista de Oliveira, nº 387/212, bloco C,
Centro, na Comarca de Juiz de Fora/MG, Adilson Fraga
Filho, Wesley Floriano Malaquias e Edineia Bebiano de
Moura, agindo em concurso, portavam, guardavam e
mantinham em depósito, na residência desta última,
duas armas de fogo de uso permitido, em desacordo
com determinação legal e regulamentar, sendo que uma
das armas se encontrava com numeração de série ras-
pada.

O feito foi desmembrado, prosseguindo-se regular-
mente apenas em relação a Wesley Floriano Malaquias,
f. 359.

Após regular instrução, o d. Sentenciante julgou
parcialmente procedente a acusação para condenar
Wesley Floriano Malaquias nas sanções do art. 157, 
§ 2º, incisos I, II e V, do CP e art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como para absolvê-
lo da imputação da prática do delito previsto no art. 12
da Lei nº 10.826/03.

Pleiteia a defesa, termo de interposição do recurso
à f. 480 e razões às f. 484/486, a redução das penas em
relação ao crime de roubo, bem como a aplicação do
princípio da consunção, a fim de absolver o réu do deli-
to previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
nº 10.826/03.

Contrarrazões ministeriais, manifestando pela
manutenção integral do decisum, f. 491/497.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 515/517,
opina pelo parcial provimento ao apelo.

É o relatório.
Conheço do recurso, já que presentes os requisitos

de admissibilidade e processamento.
Não há questões preliminares aventadas pelas

partes, nem mesmo conhecíveis de ofício.
Quanto ao mérito, o recurso defensivo merece par-

cial provimento.
Primeiramente, cabe ressaltar que a materialidade

em relação aos dois delitos ora em julgamento é incon-
teste, conforme demonstram o boletim de ocorrência de
f. 13/15, o auto de apreensão, f. 34, o laudo de avalia-
ção, f. 52, e o laudo de eficiência das armas de fogo, 
f. 54, tudo em perfeita harmonia com as demais provas
constantes dos autos.

A autoria também se mostrou incontroversa. O
próprio apelante confessou, perante as autoridades poli-
ciais e em Juízo, f. 50 e 435/436, a prática do delito de
roubo, in verbis:
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[...] Que em fevereiro, quando se encontraram, Adilson con-
vidou o declarante para praticarem o roubo a um ourives
que ficava num prédio na Av. Rio Branco; [...] que Edneia
bateu na porta e constatou que a vítima estava no local; que
logo em seguida Adilson bateu na porta e de arma em
punho anunciou o roubo a vítima Hélio sendo que o decla-
rante também armado foi até um outro rapaz que lá se
encontrava e o rendeu; [...] que o declarante ficou amarran-
do as vítimas e neste momento Adilson com uma bolsa abriu
o cofre, pegou algumas barras de ouro, vários anéis e outras
jóias as colocando no seu interior; que após recolher todo o
ouro Adilson passou a bolsa para Edineia mandando a
mesma ir para o seu apartamento; que acabaram o roubo
pegando o resto que ainda tinha e foram embora; que foi
roubado também seis mil reais em dinheiro além de duas
armas de fogo, sendo um revólver, cal. 22 e uma pistola
6.35mm; [...] (Wesley Floriano Malaquias, f. 50.)

[...] Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que
o declarante juntamente com o Adilson fizeram o assalto
descrito na denúncia; [...] que foram subtraídos diversos
colares, correntes e pulseiras em ouro e a quantia de seis mil
reais, bem como a pistola 635 e um revólver calibre 32, que
não se recorda de ter vindo um revólver calibre 38; [...] que
as armas apreendidas pela polícia na casa do primo do
declarante por ocasião de sua prisão trata-se de um revólver
calibre 32 e outro de calibre 38; [...] (Wesley Floriano
Malaquias, f. 435/436.)

A vítima, Hélio Ferreira Lopes, na fase inquisitorial,
f. 19/20, afirmou ter reconhecido, por meio de
fotografia, o acusado Wesley Floriano Malaquias, vulgo
“Digavá”, como sendo um dos autores do delito de
roubo, conforme termo de reconhecimento constante à f.
18 dos presentes autos.

Em Juízo, Hélio corroborou as declarações
prestadas anteriormente, f. 423. Nessa oportunidade, o
ofendido afirmou que entrou em luta corporal com
Wesley, ocasião na qual o outro agente o agrediu.
Enfatizou, ainda, que “Digavá estava junto com Edineia
quando esta pediu informação do escritório”.

Ricardo Pecoraro Lisboa, na fase do contraditório,
confirmou os fatos narrados na exordial, f. 350/351,
aduzindo que, na delegacia, reconheceu os dois agentes
que praticaram o delito, por meio de fotografias.

O policial Gilberto Simões de Lima, em Juízo, afir-
mou que os milicianos, ao cumprirem mandado de
busca e apreensão na residência da corré Edineia
Bebiano de Moura, apreenderam as duas armas uti-
lizadas pelos agentes para a prática do delito de roubo
perpetrado em desfavor de Hélio Ferreira Lopes, f. 360.

Necessário ressaltar que o réu assumiu espon-
taneamente a autoria delitiva, na fase do contraditório,
durante a realização da audiência de instrução e julga-
mento, ocasião na qual estava acompanhado de defen-
sor. Ademais, a confissão do apelante restou corrobora-
da por outros elementos de prova, sendo suficiente, por-
tanto, para alicerçar um édito condenatório.

As majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I,
II e V, do CP também restaram devidamente configuradas

nos autos. Não há dúvidas acerca da participação de
Wesley e Adilson para a prática do roubo, caracterizan-
do o concurso de pessoas. Quanto ao emprego de arma
de fogo, tenho que esse também restou devidamente evi-
denciado nos autos, conforme laudo de eficiência con-
stante à f. 54. Por fim, as vítimas foram mantidas em
poder dos réus por tempo considerável, caracterizando,
assim, a majorante prevista no inciso V do § 2º do art.
157 do CP.

Dessarte, comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou
da culpabilidade, mister seja mantida a condenação de
Wesley Floriano Malaquias nas iras do art. 157, § 2º,
incisos I, II e V, do CP e art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei nº 10.826/03.

No presente caso, incabível a aplicação do princí-
pio da consunção em relação aos crimes de roubo e
porte ilegal de arma de fogo, uma vez que tais condutas
foram praticadas em contextos distintos e com desígnios
autônomos.

Primeiramente, cabe ressaltar que as armas uti-
lizadas pelos agentes estavam sendo guardadas em
residência alheia, caracterizando, assim, o porte e não a
posse de arma, sendo incabível, nesse caso, a aplicação
da abolitio criminis temporalis.

O princípio da consunção é aplicado quando um
delito é meio necessário para a execução de outro crime,
desde que se trate de um mesmo contexto fático. No pre-
sente caso, as armas foram apreendidas pelos policiais,
na casa da corré Edineia Bebiano de Moura, mais de um
mês após a prática do crime de roubo. Vê-se, portanto,
que as armas não estavam sendo mantidas em depósito
para garantir a subtração da res furtiva, de vez que essa
já estava na posse dos réus.

A manutenção das armas em residência alheia,
após a prática do crime de roubo, caracteriza, nesse
caso, o porte ilegal de arma, o qual é um delito de peri-
go abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública, e não o patrimônio de terceiros, como ocorre no
crime previsto no art. 157 do CP, não havendo falar, por-
tanto, em aplicação do princípio da consunção.

Considerando que as armas não foram utilizadas
para assegurar a impunidade do crime de roubo ou a
subtração definitiva da res furtiva, tenho como correta a
condenação de Wesley Floriano Malaquias pela prática
do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei nº 10.826/03, em concurso material com o crime
de roubo.

Corroborando esse entendimento, colaciono o
seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

Apelação criminal. Roubos qualificados. Porte ilegal de arma
de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão
judicial. Palavra das vítimas. Condenação mantida. Princípio
da consunção. Não incidência. - Havendo prova cabal da
materialidade e autoria dos crimes de roubos qualificados e
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porte ilegal de arma de fogo descritos na denúncia, consubs-
tanciada na confissão judicial dos acusados e na palavra das
vítimas, em consonância com as demais provas produzidas
sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica abso-
lutória. - Ocorre a consunção quando uma norma penal
incriminadora constitui meio necessário ou normal fase de
preparação ou de execução de outro crime, não sendo
cabível a aplicação do aludido princípio na hipótese em que
o recorrente é preso, após considerável lapso temporal, por-
tando a arma de fogo utilizada no roubo outrora praticado.
(Apelação Criminal nº 1.0486.08.015694-7/001; Relator:
Des. Renato Martins Jacob; julgado em 23.04.2009 e pu-
blicado em 11.05.2009.)

No entanto, em relação à fixação das penas, tenho
que merece reparos a r. sentença vergastada.

Em relação ao crime de roubo majorado, o d.
Sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais pre-
vistas no art. 59 do CP, considerou como desfavoráveis
ao réu a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade, as circunstâncias e as conse-
quências do crime, bem como o comportamento da víti-
ma. No entanto, afora os antecedentes e as circunstân-
cias em que o delito foi praticado, tenho que a análise
das demais circunstâncias padece de revisão, por não
encontrar amparo nas provas constantes dos autos.

O nobre Magistrado, ao analisar a culpabilidade,
considerou a “intensa reprovabilidade da conduta do
réu”, f. 471; porém, não apontou qualquer fundamento
concreto que demonstrasse que o apelante tivesse
extrapolado da censurabilidade ínsita ao crime de roubo
majorado, motivo pelo qual não pode a presente
circunstância lhe ser considerada contrária.

Em relação à conduta social, considerada como
“péssima”, f. 471, tenho que nada há nos autos a
demonstrar que o apelante possui um comportamento
inadequado no seio familiar, no trabalho e nos locais de
lazer, razão pela qual essa circunstância também deve
ser considerada favorável ao réu.

Quanto à personalidade, o d. Sentenciante a con-
siderou “distorcida”, f. 471. Todavia, tal circunstância
somente pode ser sopesada negativamente quando há
nos autos elementos sólidos que demonstrem, por meio
de uma análise psicossocial do indivíduo, ter aquele uma
personalidade desvirtuada, o que não se provou no pre-
sente caso.

As consequências são as próprias do crime ora em
julgamento, razão pela qual tal circunstância também
não pode ser considerada como adversa.

Por fim, cabe ressaltar que o comportamento da
vítima em nada influiu para a prática do delito, razão
pela qual tal circunstância também não pode ser consi-
derada em desfavor do acusado.

E em relação aos antecedentes e às circunstâncias
em que o crime foi praticado, vejo que assiste razão ao
nobre Magistrado. De fato, o acusado, além de ser rein-
cidente, possui maus antecedentes, conforme se vê da

CAC de f. 167/170. Além disso, a vítima foi ludibriada
pelos acusados, os quais simularam que necessitavam de
informação acerca de um escritório de advocacia, a fim
de adentrar na sala pertencente ao ofendido. E é
necessário ressaltar que o réu estava foragido quando
praticou o presente delito, razão pela qual as circunstân-
cias em que o crime foi perpetrado também lhe são des-
favoráveis.

Destarte, verificando-se a desfavorabilidade de
algumas das circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-
base em patamar acima do mínimo legal, em 05 (cinco)
anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo medi-
da necessária e suficiente para a reprovação e pre-
venção do delito.

Na segunda fase de aplicação das penas, procedo
à compensação da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência.

Filio-me ao entendimento de que não há impedi-
mento para que se proceda à compensação acima men-
cionada, uma vez que são duas circunstâncias ligadas à
personalidade do agente, sendo, assim, igualmente pre-
ponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

A confissão espontânea reveste-se de grande
importância, mormente porque revela a personalidade
do réu que, ao confessar a prática do delito, demonstra
certo senso de responsabilidade pela infração cometida,
colaborando com o Estado na apuração dos fatos. Assim
procedendo, estará contribuindo para a instrução do
processo, bem como conferindo ao julgador a certeza
moral para a condenação. Destarte, nada mais justo que
se faça a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência.

Nessa esteira de entendimento, observe-se o
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Uso de documento falso. Confissão espon-
tânea. Reincidência. Avaliação em conjunto. Compensação.
Possibilidade. Prescrição. Inocorrência. Ordem denegada. 1.
A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC nº
94.051/DF, adotou o entendimento de ser possível a com-
pensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea. 2. [...] 3. Habeas corpus concedido
em parte. (HC 54792/SP; Relator Ministro Paulo Gallotti; 6ª
Turma; julgado em 18.09.2008 e publicado no DJe em
06.10.2008.)

Dessa forma, procedo à compensação entre a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CP com a
agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
e mantenho a reprimenda no patamar acima fixado.

Por fim, tendo em vista a incidência das majorantes
previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, man-
tenho o percentual adotado pelo d. Magistrado e majoro
as reprimendas em 1/3, tornando definitivas as penas de
Wesley Floriano Malaquias, em relação ao delito de
roubo majorado, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
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No tocante ao crime previsto no art. 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, o nobre
Sentenciante considerou como desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a per-
sonalidade, os motivos, as circunstâncias e as conse-
quências do delito. No entanto, afora os antecedentes,
tenho que a análise das demais circunstâncias padece de
revisão, por não encontrar amparo nos autos.

O nobre Magistrado, ao analisar a culpabilidade,
considerou a “intensa reprovabilidade da conduta do
réu”, f. 472; porém, não apontou qualquer fundamento
concreto que demonstrasse que o apelante tivesse
extrapolado da censurabilidade ínsita ao crime de porte
ilegal de arma, motivo pelo qual não pode a presente
circunstância lhe ser considerada contrária.

Em relação à conduta social, tenho que nada há
nos autos a demonstrar que o apelante possui um com-
portamento inadequado no seio familiar, no trabalho e
nos locais de lazer, razão pela qual essa circunstância
também deve ser considerada favorável ao réu.

Quanto à personalidade, tenho que tal circunstân-
cia somente pode ser sopesada negativamente, quando
há nos autos elementos sólidos que demonstrem, por
meio de uma análise psicossocial do indivíduo, ter aque-
le uma personalidade desvirtuada, o que não se provou
no presente caso.

Quanto às circunstâncias do crime, o d.
Magistrado as considerou como adversas. Entretanto, no
presente caso, tenho que os autos não forneceram ele-
mentos, acidentais ou acessórios, que configurassem
quaisquer dados que não integrassem as circunstâncias
próprias do delito de porte ilegal de arma de fogo.

As consequências e os motivos são inerentes ao
próprio tipo penal em comento, razão pela qual não
podem ser consideradas como circunstâncias adversas.

Destarte, considerando a desfavorabilidade de
apenas uma das circunstâncias judiciais, tenho como
suficiente, para a reprovação e prevenção do delito, a
fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, pelos argumentos já expostos, e mantenho
a reprimenda no patamar acima aplicado.

Por fim, inexistem causas de aumento ou de
diminuição, razão pela qual torno definitivas as penas de
Wesley Floriano Malaquias em relação ao crime previsto
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
10.826/03, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tendo em vista a regra constante no art. 69 do
Código Penal, procedo à soma das reprimendas, as
quais restam concretizadas em 10 (dez) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado, man-
tenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, nos termos supramencionados.

Isento de custas, tal como determinado na sen-
tença.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO BRUM e DOORGAL ANDRADA.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Crime ambiental - Arts. 38 e 48 da Lei nº
9.605/98 - Destruir ou danificar vegetação e

impedir ou dificultar a sua regeneração natural -
Denúncia - Delimitação minuciosa da conduta do
agente - Exigência - Princípio da legalidade - Não

ocorrência - Inépcia - Rejeição da exordial

Ementa: Recurso em sentido estrito. Crime ambiental.
Artigos 38 e 48 da Lei 9.605/98. Destruir floresta de
preservação permanente e impedir a regeneração de
vegetação. Denúncia rejeitada. Atipicidade da conduta.
Decisão mantida. 

- Não descrevendo a denúncia a conduta do agente que
ensejou a destruição de mata ou floresta de preservação
permanente, não se configura o crime do art. 38 da Lei
nº 9.605/98. 

- Do mesmo modo, não sendo especificada a vegetação
que se impede ou dificulta a regeneração, de modo a se
explicitar sua relevância, não há que se falar na prática
do crime do art. 48 da Lei nº 9.605/98. 

RREECCUURRSSOO EEMM SSEENNTTIIDDOO EESSTTRRIITTOO NN°°
11..00770022..0099..558822887722-00//000011 - CCoommaarrccaa ddee UUbbeerrllâânnddiiaa -
RReeccoorrrreennttee:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - RReeccoorrrriiddoo:: JJoosséé LLuuiizz VViilleellaa TTeeiixxeeiirraa - RReellaattoorr::
DDEESS.. PPAAUULLOO CCÉÉZZAARR DDIIAASS

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Paulo
Cézar Dias, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO
PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010. - Paulo
Cézar Dias - Relator. 
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PAULO CÉZAR DIAS - O Ministério Público
ofereceu denúncia contra José Luiz Vilela Teixeira, quali-
ficado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do
artigo 38 e 48, ambos da Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98), pois teria ele construído edificações particu-
lares para lazer em área de preservação permanente e,
ainda, estaria dificultando a regeneração da vegetação
nativa local. 

O MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Uberlândia rejeitou a peça acusatória, nos termos do art.
395, incisos I e III, do CPP, sob o argumento de ser atípi-
ca a conduta do réu. 

Inconformado, o representante do Parquet interpôs
o presente recurso, requerendo o recebimento da denún-
cia (f. 53/83). 

Contra-arrazoado o recurso (f. 89/95), subiram os
autos e, nesta instância, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo seu provimento 
(f. 105/111). 

Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-
postos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 

Consta dos autos que o MM. Juiz a quo rejeitou a
denúncia ofertada pelo Ministério Público, argumentan-
do que as condutas de José Luiz Vilela Teixeira eram
atípicas, uma vez que não preenchiam, totalmente, o
tipo penal previsto em lei. 

Realmente, após uma leitura atenta da peça inicial,
verifica-se que ela não descreveu, com absoluta clareza,
todos os elementos necessários à caracterização dos
tipos imputados ao recorrido. 

O primeiro delito, previsto no artigo 38 da Lei de
Crimes Ambientais, assim dispõe: “Art. 38. Destruir ou
danificar floresta considerada de preservação perma-
nente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção”. 

No entanto, verifica-se que o Ministério Público,
em sua denúncia, disse que José Luiz apenas:

[...] interveio em área de preservação permanente (margem
de 50 metros do Rio, conforme art. 2º, alínea a, 3), destru-
indo-a, para fins de nesta construir [...] o denunciado José
Luiz Vilela Teixeira, construiu as edificações nos itens 1 a 3,
na área de preservação permanente, com intuito de lazer,
sendo um (sic) local de veraneio para o réu, bem como para
sua família [...].

Por mais que se procure, verifica-se que não infor-
mou o representante do Parquet em que consistiu tal
destruição, não mencionando a derrubada de uma
árvore sequer ou a devastação de qualquer vegetação. 

O Ministério Público se limitou a dizer que a cons-
trução de casa de campo e área de lazer, próximas à
margem de um rio, trouxe destruição e prejuízo ao meio
ambiente, sem, efetivamente, narrar quais teriam sido
esses malefícios. 

Ora, sabe-se que o meio ambiente, bem de uso
comum do povo, foi consagrado pela Carta Magna de
1988 (art. 225, caput) como um direito fundamental,
essencial à vida e que deve ser preservado para as pre-
sentes e futuras gerações. No entanto, para a caracteri-
zação de crime ambiental não se dispensa a delimitação
minuciosa da conduta do agente, estritamente subsumi-
da ao tipo penal, de forma a se respeitar o princípio da
legalidade e impedir a responsabilidade penal objetiva. 

Como se não bastasse, vê-se, ainda, que o tipo do
artigo 38 da Lei 9.605/98 prevê a destruição de “flores-
ta”, sendo esta definida pela doutrina como sendo vege-
tação de grande porte, que cobre grande extensão e ter-
reno. O mencionado termo faz parte do tipo penal e,
mesmo tratando-se de conceito aberto, deve a conduta
do agente incidir especificamente sobre ele.

Conforme a lição de Luiz Regis Prado: 

Mata é o conjunto de árvores de porte médio, naturais ou
cultivadas; floresta, segundo definição do item 18 do anexo
I da Portaria 486-P/86, é a formação arbórea densa, de alto
porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa
(Crimes Contra o Ambiente, 2. ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, p. 122). 

O fato de uma conduta ter ocorrido em “área de
preservação permanente” não significa, necessaria-
mente, que foi atingida “floresta”. Assim, conforme já
dito, não tendo a acusação feito menção ao corte de
uma árvore sequer e, muito menos, provado a destruição
de vegetação qualificada como floresta, não restou, tam-
bém, configurado o crime do artigo 38 da Lei de Crimes
Ambientais. 

Quanto ao delito previsto no artigo 48 da Lei
9.605/98, da mesma forma, entendo que agiu correta-
mente o juiz de 1º grau ao indeferir a denúncia, pois,
como bem ressaltou:

Ora, é evidente que a lei não incrimina o impedi-
mento ou o dificultar a regeneração de qualquer vege-
tação, mas, sim, daquela com algum valor ambiental.

De fato, o termo “demais formas de vegetação”
não significa, literalmente, toda e qualquer espécie ve-
getal. Deveria ter o Ministério Público especificado qual
o tipo de vegetação foi impedido de se regenerar pela
conduta do agente, fazendo-se, assim, necessária uma
intervenção penal, a qual, como se sabe, só atua sub-
sidiariamente e fragmentariamente. 

Ante tais considerações, peço vênia à Procuradoria
de Justiça e nego provimento ao recurso, mantendo inal-
terada a decisão de 1ª instância que rejeitou a denúncia. 

Custas na forma da lei. 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De
acordo com o Relator. 

DES. FORTUNA GRION - Sr. Presidente. 
Peço vista dos autos. 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 249-326, jul./set. 2010 311

Súmula: APÓS VOTAREM O RELATOR E O 1º
VOGAL NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO,
PEDIU VISTA O 2º VOGAL.  

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PAULO CÉZAR DIAS (Presidente) - O julga-
mento deste feito foi adiado na Sessão do dia
31.08.2.010, a pedido do 2º Vogal, após votarem o
Relator e o 1º Vogal negando provimento ao recurso. 

Com a palavra o Des. Fortuna Grion. 

DES. FORTUNA GRION - Sr. Presidente. 
Pedi vista para examinar, com critério, o tema, que

me pareceu grave, visto que implicou a posição adotada
pelo Relator e 1º Vogal na rejeição da denúncia.
Contudo, após exame dos autos, verifiquei seu acerto,
pois não foi descrita na exordial acusatória a supressão
de qualquer vegetação nativa, muito menos de floresta,
como exige a norma esculpida no art. 38 da Lei 9.605,
de 1998, cuja violação o Ministério Público imputou ao
Denunciado. 

Assim sendo, na esteira dos votos precedentes,
também nego provimento ao recurso. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

legal prevista no art. 17 da Lei 11.340/2006.
Adequação procedida. Apelação desprovida.

- Respeitados os direitos constitucionais do acusado, no
inquérito policial não se imprimem o contraditório e a
ampla defesa, em razão da natureza meramente
administrativa de que se revestem os seus atos, realiza-
dos anteriormente à provocação da jurisdição, ressaltan-
do-se a sua não indispensabilidade para a propositura
da ação penal.

- A condição de procedibilidade nos crimes de ação
penal pública condicionada prescinde de rigores for-
mais, máxime se a vítima manifestou expressamente a
sua vontade.

- Estampada na prova testemunhal a ameaça propalada
pelo acusado contra a vítima, a qual foi capaz de
intimidá-la, resulta configurado o tipo do art. 147 do CP,
o que afasta a tese de absolvição.

- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
tem especial relevância probatória, quando ancorada no
crivo do contraditório e demais elementos probatórios
carreados aos autos.

- Os delitos perpetrados pelo acusado, ocorrendo me-
diante o aproveitamento das mesmas oportunidades e
relações, originadas da sua primitiva ação, devem ser
considerados como subsequentes do primeiro. O requi-
sito temporal, consoante construção doutrinária e
jurisprudencial, não se finca em critérios inflexíveis, não
podendo, portanto, exigir a ruptura do concurso de
crimes em razão da distância de tempo, considerando-se
relevantes as circunstâncias em que ocorreram os delitos.

- Sendo as circunstâncias judiciais, em sua totalidade,
favoráveis ao réu, deve ser a pena-base fixada em seu
mínimo legal.

- Nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, é vedada a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária, devendo a medida
imposta ser adequada.

Apelação a que se nega provimento.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00333311..0077..000044774466-88//000011 -
CCoommaarrccaa ddee IIttaannhhaanndduu - AAppeellaannttee:: AAllbbeerrttoo MMaarrttuusscceellllii -
AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss -
RReellaattoorr:: DDEESS.. NNEELLSSOONN MMIISSSSIIAASS DDEE MMOORRAAIISS

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Ameaça - Violência doméstica - Crime continua-
do - Autoria - Materialidade - Prova - Palavra da

vítima - Validade - Configuração do delito -
Absolvição - Impossibilidade - Desclassificação

do crime para o art. 65 da LCP - Não cabimento -
Inquérito policial - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Representação formal - Ausência -
Nulidade - Inexistência - Pena-base - Fixação -
Pena privativa de liberdade - Substituição por

prestação pecuniária - Vedação legal - Art. 17 da
Lei 11.340/2006

Ementa: Apelação criminal. Ameaça. Preliminar.
Cerceamento de defesa. Ausência de representação for-
mal. Rejeição. Absolvição por falta de provas.
Inocorrência. Tipo penal caracterizado. Palavra da víti-
ma. Alcance probatório. Sentença mantida. Delitos
cometidos nas mesmas circunstâncias. Requisito tempo-
ral baseado em critérios rígidos. Impropriedade. Lapso
de tempo em que não se exige a ruptura em razão das
circunstâncias dos crimes perpetrados. Continuidade
delitiva configurada. Necessário redimensionamento da
pena. Substituição por prestação pecuniária. Vedação
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Gerais, sob a Presidência da Desembargadora Beatriz
Pinheiro Caires, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR AS
PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO. DE OFÍCIO,
RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA E SUBSTI-
TUIR A PENA.

Belo Horizonte, 1º de julho de 2010. - Nelson
Missias de Morais - Relator.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se de
apelação criminal interposta por Alberto Martuscelli
visando à reforma da sentença que o condenou nas
sanções do art. 147 c/c o art. 69, por quatro vezes, do
CP, à pena de 12 (doze) meses de detenção, em regime
aberto.

Nas razões recursais, o apelante arguiu preli-
minares de nulidade processual, alegando ofensa ao
direito de ampla defesa, por não ter sido intimado para
prestar declarações na Delegacia e por falta de repre-
sentação formal.

No mérito, sustentou que inexistem provas para um
decreto condenatório; alternativamente, requereu a
desclassificação do delito para o previsto no art. 65 da
Lei de Contravenções Penais.

Contrarrazões às f. 103/106.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-

se pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do
recurso, f. 122/126.

Esse, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, ine-

xistindo nulidades a serem declaradas.
Preliminares.
Em suas razões, o apelante arguiu preliminares de

nulidade processual, consistente em ofensa ao direito de
ampla defesa, por não ter sido intimado para prestar
declarações na Delegacia e por falta de representação
formal.

Quanto à primeira preliminar, de nulidade por não
ter sido possibilitado ao réu o exercício de ampla defesa
na fase inquisitorial, no qual não foi intimado para
prestar declarações, não vejo como acolhê-la.

Nessa fase, respeitados os direitos constitucionais
do acusado, não se imprimem o contraditório e a ampla
defesa em razão da natureza meramente administrativa
de que se revestem os atos do inquérito policial, realiza-
dos anteriormente à provocação da jurisdição, ressaltan-
do-se a sua não indispensabilidade para a propositura
da ação penal.

Nesse sentido:

Eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial
não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subse-

quente processo penal condenatório. As nulidades proces-
suais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídi-
ca que afetam os atos praticados ao longo da ação penal
condenatória. Precedentes (STF - 1ª Turma - HC 73271/SP -
Rel. Min. Celso de Mello - v.u. - j. em 19.03.96 - DJU de
04.10.1996).

Quanto à segunda preliminar invocada, de falta de
representação formal, também não vejo como acolhê-la.

Verifico que a vítima expressamente representou
contra o réu, manifestando seu inequívoco interesse em
vê-lo processado, conforme se depreende dos depoi-
mentos de f. 16, 21 e 41:

[...] que deseja que Alberto seja processado e que o mesmo
fique distante da família (f. 16).
[...] que deseja representar contra Alberto pelas ameaças que
vem sofrendo nos últimos nove meses (f. 21).

Nesse sentido:

Habeas corpus. Lei Maria da Penha. Crime de lesão corpo-
ral leve. Alegação de ausência de representação. Tese de
falta de condição de procedibilidade. Não ocorrência.
Inequívoca manifestação de vontade da vítima.
Oferecimento de notitia criminis perante a autoridade poli-
cial. Validade como exercício do direito de representação.
Inexigibilidade de rigores formais. Precedentes [...]. 1. A
representação, condição de procedibilidade exigida nos
crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de
rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de von-
tade da vítima ou de seu representante legal no sentido de
que se promova a responsabilidade penal do agente, como
evidenciado, in casu, com a notitia criminis levada à autori-
dade policial, materializada no boletim de ocorrência, frag-
mento (STJ - HC nº 130.000/SP - 2009/00358360-1 - Rel.ª
Min.ª Laurita Vaz).

Assim, diante das expressas representações formu-
ladas pela vítima, não há que se falar em inexistência de
condição de procedibilidade da ação penal.

Portanto, rejeito ambas as preliminares.
Mérito.
Requer a defesa a absolvição do apelante, ao

argumento de que não há provas a sustentar a conde-
nação; postula, alternativamente, a desclassificação do
delito para o previsto no art. 65 da Lei de Contravenções
Penais.

A materialidade encontra-se demonstrada através
das declarações de f. 16, 20, 22 e 24.

A autoria, conquanto negada pelo réu perante a
autoridade policial, única oportunidade em que foi ouvi-
do, restou sobejamente comprovada.

Cediço que, para a caracterização do delito tipifi-
cado no art. 147 do Código Penal, é necessário que a
ameaça seja verossímil, isto é, capaz de incutir na vítima
fundado receio de mal grave, o que de fato se verifica no
conjunto probatório carreado aos autos.
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Pelas declarações prestadas pela vítima perante o
Juízo, entendo estar configurada a prática do tipo penal
por parte do réu por quatro vezes.

Passo, então, à apreciação de cada delito, iso-
ladamente.

1ª ameaça.
A materialidade encontra-se demonstrada através

das declarações de f. 16, 20, 22 e 24.
A autoria, conquanto negada pelo réu perante a

autoridade policial, única oportunidade em que foi ouvi-
do, restou sobejamente comprovada.

De acordo com a prova dos autos, em
14.07.2007, na porta do Clube Literário Itanhanduense
(CRI), por volta das 3h, o acusado Alberto ameaçou com
palavras a vítima Vanessa de causar-lhe mal injusto e
grave:

[...] no dia 14 de julho do ano corrente, aproximadamente
às 3h da manhã, foi com sua mãe, Vanessa Lopes Léo, bus-
car sua irmã, Natália Léo Martuscelli, no Clube Literário de
Itanhandu; que Natália estava participando de um baile no
clube; que, na porta do clube, Alberto Martuscelli, pai da
declarante, se aproximou das duas perguntando à decla-
rante se ela iria perverter mais ainda a mãe dela; que sua
mãe lembrou ao declarante que ele não poderia se aproxi-
mar dela; que Alberto disse que ‘essa história começou por
acaso, mas pode ter certeza que vai terminar em tragédia’
(Sabrina, f. 18).

Sem contar o depoimento da vítima, no sentido de que:

[...] no dia 14 de julho do ano corrente, aproximadamente
às 3h da manhã, foi com sua filha, Sabrina Léo Martuscelli,
buscar sua outra filha, Natália Léo Martuscelli, no Clube
Literário de Itanhandu; que Natália estava participando de
um baile no clube, que, à porta do clube, Alberto
Martuscelli, pai das filhas da declarante, [...] se aproximou
das duas, perguntando a Sabrina se ela iria perverter mais
ainda a mãe dela; que lembrou ao declarante que ele não
podia se aproximar dela; que Alberto disse que ‘essa história
começou por acaso, mas pode ter certeza que vai terminar
em tragédia (Vanessa, f. 20).

Dessa feita, diante da prova da ameaça, tenho por
configurado esse primeiro delito.

2ª ameaça.
A materialidade encontra-se demonstrada através

das declarações de f. 16, 20, 22 e 24.
A autoria, conquanto negada pelo réu perante a

autoridade policial, única oportunidade em que foi ouvi-
do, restou sobejamente comprovada.

Depreende-se dos autos que, na data de
14.07.2007, por volta das 18h30min, na padaria situa-
da na Avenida Fernando Costa, defronte à rodoviária, o
acusado ameaçou com palavras a vítima Vanessa de
causar-lhe mal injusto.

[...] em frente à padaria situada próxima à rodoviária, tam-
bém se encontrou com o acusado, e ele disse que iria acabar

com a vida dela; que, nessa ocasião, estava junto com seu
filho Alberto, que, na época, tinha 10 anos; que, nesse dia,
o réu estava com sua motocicleta e subiu na calçada com
ela para intimidar a depoente (Vanessa, f. 74).

Dessa feita, tenho por configurado esse delito.
3ª ameaça.
A materialidade encontra-se demonstrada através

das declarações de f. 16, 20, 22 e 24.
A autoria, conquanto negada pelo réu perante a

autoridade policial, única oportunidade em que foi ouvi-
do, restou sobejamente comprovada.

Depreende-se dos autos que, na data de
25.04.2008, o acusado ameaçou com palavras a vítima
Vanessa de causar-lhe mal injusto, pois disse ao seu filho
que iria matá-la caso ela arrumasse um namorado.

Após deixar o menor em uma sorveteria, o réu afir-
mou: “agora vai ser papai na cadeia e mamãe no
cemitério”, conforme se vê nos depoimentos abaixo
transcritos:

[...] que seu pai falou que iria matar a sua mãe; que seu pai
disse que ‘papai iria morar na cadeia e mamãe no cemitério’
(Alberto, f. 78).

[...] que, em abril de 2008, soube, através de seu filho
Junior, de uma ameaça proferida pelo acusado, que disse
que iria matá-la caso arrumasse um namorado e que tam-
bém disse algo ‘papai vai morar na cadeia e mamãe no
cemitério’ (Vanessa, f. 74).

Nesse contexto, tenho por configurado esse delito.
4ª ameaça.
A materialidade encontra-se demonstrada através

das declarações de f. 16, 20, 22 e 24.
A autoria, conquanto negada pelo réu perante a

autoridade policial, única oportunidade em que foi ouvi-
do, restou sobejamente comprovada.

Pelo que consta, em 27.04.2008, por volta da
0h30min, no Parque de Exposições, localizado na cidade
de Piumhi, o acusado Alberto, mediante gestos,
ameaçou a vítima Vanessa de causar-lhe mal injusto e
grave.

A testemunha Valéria Ribeiro dos Santos, em seu
depoimento prestado em juízo à f. 77, informou a ocor-
rência do delito perpetrado pelo réu em desfavor da víti-
ma.

[...] estava no Torneio Leiteiro quando a vítima Vanessa
chegou, com medo, e disse que estava sendo perseguida
pelo seu ex-marido; que o réu chegou perto da depoente e
de Vanessa e começou a rodeá-las, falando alto; [...] lembra
que, em determinado momento, o réu se pendurou nos fer-
ros de uma das barracas e chutou uma das telhas; que,
nessa hora, o réu estava a um metro e meio de distância
(Valéria Ribeiro, f. 77).

[...] no parque de exposições, no dia em que estava fazendo
plantão como conselheira tutelar, o acusado apareceu no
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local, sem camisa, e toda hora ficava perseguindo a
depoente; que a depoente então falou para a sua amiga
Valéria que estava se sentido com medo; que, em determi-
nado momento, o réu se pendurou em uma estrutura de
ferro do telhado e deu um pontapé na telha, quebrando-a;
que, nesse momento, a depoente estava do lado e acabou
indo embora, pois ficou amedrontada (Vanessa, f. 74).

Assim, ante o apurado e considerando que a
ameaça perturba a tranquilidade e a paz internas do
indivíduo e viola, em sentido amplo, a liberdade que a
todos é assegurada constitucionalmente, não é possível
agasalhar o pleito da defesa, de absolvição por falta de
provas.

Verifico, ainda, que a promessa de um mal futuro
e injusto restou demonstrada, tendo a vítima, pelo que se
depreende de suas declarações, vislumbrado um poten-
cial risco a si própria, incutindo-lhe o acusado medo,
sobressalto e inquietação de ânimo.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza,
revela-se de crucial importância, ainda mais quando
apreciada em cotejo com os demais elementos de prova
constantes dos autos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

Apelação criminal. Ameaça no âmbito doméstico. Prova.
Palavra da vítima em consonância com outras provas.
Validade. Delito caracterizado. Regime semiaberto mantido.
Recurso desprovido.
I - Em delitos deste jaez, pela usual ausência de outras teste-
munhas, a palavra da vítima assume essencial relevância e,
se verossímil e corroborada por outros elementos dos autos,
serve de lastro a um édito condenatório.
II - A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.
59 do Código Penal.
III - Recurso desprovido (Proc. nº 1.0049.08.013424-7/001
- Rel. Des. Eduardo Brum - j. em 19.05.2009 - p. em
10.06.2009).

Ameaça e vias de fato. Violência doméstica. Palavra da víti-
ma. Alcance probatório. Indícios convergentes. Condenação
mantida. - Nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima tem especial relevância probatória, quando joeirada
no crivo do contraditório. Para a condenação do acusado,
basta apenas a existência de um quadro suficiente de indí-
cios harmônicos e convergentes a configurar a sua culpa na
prática do delito de ameaça e da contravenção das vias de
fato (Autos nº 1.0177.07.007240-6/001 - Rel. Des.
Delmival de Almeida Campos - j. em 27.01.2009 - p. em
06.02.2009).

Assim, entendo que as condutas do acusado se
subsumem ao do tipo previsto no art. 147 do CP, porque,
mediante palavras, ameaçou a vítima por quatro vezes,
prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Dessarte, comprovadas a autoria, a materialidade
e a tipicidade do fato e não havendo excludentes de ilici-
tude ou culpabilidade, impróprio se aventar com a
hipótese de absolvição.

Desclassificação para o art. 65 da LCP.
A defesa requer a desclassificação dos crimes de

ameaça cometidos pelo apelante para o delito de per-
turbação da tranquilidade, previsto no art. 65 da Lei de
Contravenções Penais.

Todavia, a prova carreada aos autos não permite a
pretendida desclassificação, pois a conduta perpetrada
pelo acusado não implicou mera perturbação do
sossego e calma da vítima, provocando-lhe, em verdade,
acentuado sentimento de temor.

Portanto, descabida a pretensão desclassificatória
articulada pela defesa.

Concurso de crimes: continuidade delitiva.
A despeito de a defesa não se insurgir contra o

entendimento esposado na sentença acerca da configu-
ração do concurso material de crimes, reconheço, de ofí-
cio, a continuidade delitiva nos termos a seguir.

Segundo se extrai do caderno probatório, as
ameaças perpetradas pelo réu se deram nas mesmas
condições de lugar, tempo, maneira de execução e opor-
tunidades, considerando-se as demais subsequentes à
primeira.

Confira-se das provas colhidas no processo quan-
to ao lugar e tempo do crime:

[...] em 14 de julho, aproximadamente às 3h da manhã [...]
no Clube Literário de Itanhandu [...] se aproximou [...] disse
que ‘essa história começou por acaso, mas pode ter certeza
que vai terminar em tragédia’ (Vanessa, f. 20).

[...] que, no mesmo dia, aproximadamente às 18h30min
[...], na padaria em frente à rodoviária [...], disse que não
precisava chamar a polícia naquela hora, porque não seria
naquela hora, mas que ele ainda acabaria com a vida da
declarante e de alguém bem próximo a ela, indo embora em
seguida (Vanessa, f. 20).

[...] que, no dia 25 de abril [...], seu pai retornou a fazer as
ameaças à mãe do informante, dizendo ‘agora vai ser papai
na cadeia e mamãe no cemitério [...]’, e que iria dar um tiro
em Vanessa [...]; que ficou um pouco assustado e com medo
de que seu pai fizesse algo contra sua mãe (Alberto, f. 38).

[...] que, no dia 27 de abril [...], Alberto se pendurou na
armação de ferro do local, se balançou e deu um chute no
telhado do local, quebrando uma telha [...]; tem certeza que
Alberto fez isso para intimidá-la [...]; que ficou muito assus-
tada com a atitude de Alberto (Vanessa, f. 40).

Diante disso, constato que as condutas delitivas da
mesma espécie foram praticadas em locais próximos, o
que autoriza a concluir que a segunda ação se consubs-
tancia em continuação da primeira, caracterizando o
crime continuado.

No presente caso, os delitos perpetrados pelo acu-
sado se deram mediante o aproveitamento das mesmas
oportunidades e relações, originadas da sua primitiva
ação, devendo, por isso, ser considerados como subse-
quentes do primeiro.
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O requisito temporal, consoante construção
doutrinária e jurisprudencial, não se finca em critérios
inflexíveis, não se podendo, portanto, exigir a ruptura do
concurso de crimes em razão da distância de tempo,
considerando-se relevantes as circunstâncias em que
ocorreram os delitos.

Entendo que as condições de tempo, de lugar e de
maneira de execução não devem ser analisadas indivi-
dualmente, mas no seu conjunto, e a ausência de qual-
quer delas, por si só, não desnatura a continuidade deli-
tiva.

Ressalto que nenhuma dessas circunstâncias consti-
tui elemento estrutural do crime continuado, cuja ausên-
cia isolada possa, por si só, descaracterizá-lo.

Nesse sentido:

Para a configuração do crime continuado, não é suficiente a
satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo
de exigir-se, além disso, que os delitos tenham sido pratica-
dos pelo sujeito, aproveitando-se das mesmas relações e
oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da
primitiva situação. De acordo com a mais recente
jurisprudência do Plenário do STF, não bastam os requisitos
objetivos de conexão especial, temporal, modo de execução
etc., mas é mister que o patrimônio lesado seja o mesmo
(TACRIMSP - AC - Rel. Juiz Benedito Camargo - JUTACRIM
81/154).

Só ocorre o crime continuado quando as infrações são per-
petradas mediante o aproveitamento das mesmas relações e
das mesmas oportunidades, ou por desfrute de ocasiões que
nasceram da primitiva atuação (TACRIMSP - RA - Rel. Juiz
Segurado Braz - RJD 1/44 e JUTACRIM 97/67).

Logo, o caso não é de concurso material, mas sim
de continuidade delitiva.

Assim, entendo que o apelante se encontra incurso
nas sanções do art. 147, por quatro vezes, na forma do
art. 71, ambos do Código Penal.

Fixação da pena.
Por outro lado, verifico que a pena imposta ao

apelante foi fixada em patamar um pouco superior, uma
vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal lhe são favoráveis, motivo pelo qual passo a
reestruturá-la.

Antes, ressalto que, a despeito de tratar-se de qua-
tro delitos, estes são da mesma espécie e foram cometi-
dos contra a mesma vítima, sendo que suas circunstân-
cias são idênticas, afigurando-se, assim, suficiente que se
faça uma só dosimetria da pena para, em seguida, ope-
rar o aumento relativo ao art. 71 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade, a conduta do acusado é
reprovável, mas normal à espécie, pois inserida no
próprio tipo, não podendo ser considerada desfavorável.

O acusado não registra antecedentes.
A conduta social e a personalidade do agente não

foram delineadas nos autos, presumindo-se, assim,
favoráveis a ele.

As circunstâncias dos crimes não lhe são desfa-
voráveis.

O motivo dos crimes é ínsito ao tipo penal.
As consequências dos crimes também são normais

ao tipo penal.
O comportamento da vítima não facilitou as ações

do réu.
Em assim sendo e por considerar as circunstâncias

judiciais favoráveis ao réu, fixo-lhe, no mínimo legal, a
pena-base privativa de liberdade em um mês de
detenção e dez dias-multa, à base de 1/30 do salário-
mínimo vigente ao dia do fato, pelo dia-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenu-
antes, agravantes e causas de diminuição de pena a
serem consideradas.

E, à míngua de causas de aumento ou diminuição
de pena, totalizo a reprimenda no quantum acima, por
entender necessário e suficiente para a reprovação e pre-
venção do crime.

Art. 71 do Código Penal.
Configurada a hipótese da continuidade delitiva,

conforme acima descrito, verifico que é o caso de majo-
rar a pena acima fixada pela metade, tomando-se como
parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado,
concretizando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Nesse sentido,

Habeas corpus. Penal. Crimes de latrocínio e roubo.
Continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Parágrafo único
do art. 71 do Código Penal. Aumento empregado com fun-
damento nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal e na
quantidade de crimes. 1. Para majoração da pena, na con-
tinuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do
art. 71 do Código Penal, deve haver fundamentação com
base no número de infrações cometidas e também nas cir-
cunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Precedentes desta Corte (STJ - Habeas Corpus nº 53.886/PR
- 2006/0024487-9 - Rel.ª Min.ª Laurita Vaz).

Substituição da pena.
Noutro norte, forte no que determina o art. 17 da

Lei 11.340/2006, tenho que a substituição da pena na
forma procedida deve ser alterada.

É que tal artigo é expresso no sentido de que é
vedada, em casos de substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito, a sua conversão
em prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

Vejamos:

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta bási-
ca ou outras de prestação pecuniária, bem como a substitui-
ção de pena que implique o pagamento isolado de multa.

No presente caso, o Juiz sentenciante, ao substituir
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direi-
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tos, observou as disposições do art. 44, § 2º, primeira
parte, do Código Penal, sem, entretanto, ater-se ao art.
17 da lei que trata dos crimes cometidos em âmbito
doméstico.

Dessa feita, com fulcro no art. 48 do Código Penal,
substituo a prestação pecuniária por limitação de final de
semana, devendo o apelante permanecer nos sábados e
domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de alber-
gado ou outro estabelecimento adequado, podendo ser
ministradas a ele palestras ou atribuídas atividades de
cunho educativo.

Isso posto, nego provimento ao recurso. De ofício,
reconheço a incidência da continuidade delitiva, ade-
quando-se a pena substitutiva imposta ao sentenciado,
na forma supraestabelecida.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e JOSÉ
ANTONINO BAÍA BORGES.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES,
NEGARAM PROVIMENTO. DE OFÍCIO, RECONHECERAM
A CONTINUIDADE DELITIVA E SUBSTITUÍRAM A PENA.

. . .

lidade por escrito pelo Presidente do Tribunal do Júri,
conforme se extrai da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 

- Não há falar em nulidade do julgamento perante o
Tribunal do Júri por estar o acusado com vestimentas de
detento, porquanto isso em nada influencia o ânimo dos
jurados, somado à inexistência de prejuízo trazido por
parte da defesa. 

- O reconhecimento ex officio da atenuante da confissão
espontânea não viola a soberania dos veredictos do Júri
prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB, porquanto se
trata de circunstância relativa à aplicação da pena,
podendo este Tribunal proceder às correções devidas
sem que o fato implique ofensa a tal prerrogativa, nos
termos do art. 593, § 2º, do Codex Processual. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00447733..0077..001111881166-00//000011 -
CCoommaarrccaa ddee PPaarraaiissóóppoolliiss - AAppeellaannttee:: JJooããoo VViiccttoorr
NNoogguueeiirraa ddee OOlliivveeiirraa - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo
EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss - RReellaattoorr:: DDEESS.. PPEEDDRROO 
VVEERRGGAARRAA

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Alexandre
Victor de Carvalho, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REJEITAR PRELIMINAR DA DEFESA E DAR
PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010. - Pedro
Vergara - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. PEDRO VERGARA - Cuida-se de ação penal
pública promovida pelo Ministério Público contra Marcos
Alessandro Gimenez (João Victor Nogueira de Oliveira)
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do
Código Penal. 

Narra a denúncia que, no dia 7 de janeiro de
2007, por volta das 2h30min, no local denominado Rua
Guarda-Mor Carneiro, nº 334, Bairro Centro, em frente
ao Clube Rosa de Ouro, na Comarca de Paraisópolis, o
apelante, agindo com animus necandi, utilizando-se de
uma arma de fogo, desferiu tiros contra a vítima Ronaldo
Alcântara Rangel, causando-lhe lesões que foram a
causa suficiente de sua morte, tudo como consta do
anexo inquérito policial (f. 02/04). 

Recebida a denúncia, foi o apelante citado e inter-
rogado, apresentando seu defensor a defesa preliminar
de f. 152-v., ouvindo-se as testemunhas arroladas pelas
partes (f. 75/75-v., 113, 149, 150/151, 179/183 e 193). 

Tribunal do Júri - Homicídio qualificado -
Julgamento - Plenário - Uso de algemas -

Uniforme de presidiário - Nulidade - Ausência -
Recurso que dificultou a defesa da vítima - Prova

- Opção por uma das versões existentes -
Decisão contrária à prova dos autos - Não ocor-

rência - Qualificadora - Afastamento -
Impossibilidade - Pena - Aplicação - Confissão
espontânea - Atenuante - Reconhecimento ex
officio pelo Tribunal ad quem - Possibilidade -

Soberania do veredicto - Não violação

Ementa: Penal e Processo Penal. Júri. Homicídio qualifi-
cado consumado. Recurso defensivo. Preliminar.
Nulidade do julgamento. Uso de algemas e vestimenta
de detento em plenário. Decisão justificada. Preliminar
rejeitada. Mérito. Afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Inviabilidade. De ofício. Reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. Recurso conhecido e parcial-
mente provido.

- É licito o uso de algemas em casos de fundado receio
de fuga por parte do acusado, justificada a excepciona-
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Nas alegações finais, pede o Órgão Ministerial a
pronúncia do apelante nos termos da inicial, rogando a
defesa a absolvição, sustentando legítima defesa (f.
195/197 e 204/207). 

Proferida a sentença, foi o apelante pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do
Código Penal (f. 209/212). 

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal,
o Ministério Público e a defesa apresentaram suas
respectivas listas de testemunhas a serem ouvidas em
Plenário e, seguindo-se o procedimento próprio, con-
cluiu o Conselho de Sentença em condenar o apelante
nas iras do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (f.
223, 229/230 e 443/444).

Proferida a sentença, foi o apelante condenado à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão no regime fecha-
do (f. 446/448). 

Inconformada com a decisão, recorreu a defesa de
João Victor Nogueira de Oliveira, objetivando em pre-
liminar a nulidade do julgamento por ter incorrido o
apelante em uso indevido de algemas e de uniforme de
presidiário durante a sessão de julgamento pelo Tribunal
do Júri, e, no mérito, o afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima pelo elemento
surpresa, rogando o Parquet o desprovimento do pleito,
manifestando-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça de
igual forma (f. 478/485, 495, 485/500 e 507/511). 

É o breve relato.
I - Da admissibilidade - Conheço do recurso, já

que presentes os pressupostos para sua admissão. 
II - Das preliminares - Submeto à apreciação da

Turma Julgadora a preliminar levantada pela defesa de
anulação da r. sentença para o fim de novo julgamento,
porquanto o apelante teria sido submetido ao uso inde-
vido de algemas e de uniforme de presidiário durante a
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Observa-se primeiramente que o i. Juiz-Presidente
do Tribunal do Júri, à f. 453, determinou ao escrivão que
este expusesse os motivos, de forma fundamentada, da
manutenção do apelante com o uso das algemas e com
o uniforme de penitenciária, a saber:

[...] Certifico ainda que durante o julgamento o réu per-
maneceu algemado o tempo todo e com o uniforme da peni-
tenciária, tendo em vista que o mesmo é foragido da Cadeia
de Tremembé e, com base em sua certidão de antecedentes,
há notícias também de que o acusado seria integrante do
PCC e poderia haver tentativa de resgate do denunciado
durante os trabalhos do júri; tudo conforme determinação do
MM. Juiz [...]. 

Como se pode ver, havia notícias de que o
apelante poderia ser resgatado pela quadrilha Primeiro
Comando da Capital (PCC), da qual supostamente faria
parte, justificando consequentemente as vestimentas de
presidiário, as algemas e o aparato policial presente na
sessão de julgamento. 

Registre-se, ademais, que a Súmula Vinculante 11
do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de
que o uso de algemas, em casos de fundado receio de
fuga, basta para a sua imposição, como se vê: 

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fun-
dado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria
ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nuli-
dade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem
prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

Quanto ao uso do uniforme de presidiário, a defe-
sa não demonstrou de forma inequívoca a influência
daquele no ânimo dos jurados. 

E os trajes de cor avermelhada cujas fotos a defe-
sa fez juntar às f. 486/488 não conotam, por si sós,
aparência de periculosidade e culpabilidade; pelo con-
trário, são úteis para indicar sem possibilidade de erro a
pessoa a quem se submete ao julgamento.

Nesse sentido, já julgou essa Corte:

Penal. Processo penal. Júri. Defesa indireta. Nulidade do jul-
gamento. Análise do pedido de alteração da vestimenta de
detento por roupa comum apenas em plenário. Influência no
ânimo dos jurados. Tese rejeitada. Violação do art. 478, I,
do CPP. Não ocorrência. Prejuízo não demonstrado. Pena.
Confissão. Atenuante reconhecida. Fixação aquém do míni-
mo legal. Impossibilidade. Preliminares rejeitdas. Apelo
desprovido. - O uso de trajes de detento não conota, por si
só, aparência de periculosidade e culpabilidade eficaz para
influenciar negativamente o ânimo dos jurados, sobretudo
quando deferida a troca do uniforme por roupas comuns,
ainda que quando da abertura da sessão de julgamento,
restando indene a imagem do acusado em face dos mem-
bros do Conselho de Sentença. O que o art. 478, I, do CPP
veda é a referência à determinação do uso de algemas como
argumento de autoridade, e não as considerações genéricas
acerca do tema, não caracterizando a nulidade relativa,
sobretudo quando ratificada pelo Juiz Presidente, quando do
protesto pela parte contrária. Na dicção do art. 563 do CPP,
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a defesa. Fixadas as penas-base no mínimo
legal cominado, inviável sua redução aquém deste patamar
por força de atenuante, consoante verbete das Súmulas nº
231 do STJ e nº 42 do TJMG (TJMG, Ap.
1.0024.98.090936-0/001, Rel. Des. Eli Lucas de
Mendonça, j. em 04.02.2009). 

Tribunal do Júri. Vestimenta do réu. Alteração no âmino dos
jurados. Não ocorrência. Preclusão. Preliminar rejeitada.
Homicídio qualificado e lesão corporal grave. Alegação de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não
ocorrência. Existência de mais de uma versão. Apoio em ele-
mentos de prova. Recurso desprovido. - O uso de trajes de
detento não conota, por si só, aparência de periculosidade e
culpabilidade eficaz para influenciar negativamente o ânimo
dos jurados. - As nulidades do julgamento em plenário
devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sendo de
todo intempestiva sua arguição posterior. - Não se pode con-
siderar manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão do Tribunal do Júri que, acolhendo a tese da defe-
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sa, descarta a da acusação, com apoio em elementos de
prova (TJMG, Ap. 1.0338.08.079798-2/001, Rel. Des. José
Antonino Baía Borges, pub. em 22.01.2010). 

Estando, portanto, devidamente justificado a
manutenção do uso de algemas do apelante na Sessão
de Julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a inexis-
tência de prejuízo trazido pela defesa com o uso de ves-
timentas avermelhadas, principalmente pela não influên-
cia destas no ânimo dos jurados, rejeito a preliminar. 

III - Do mérito - Cuida-se de homicídio consumado
qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do
ofendido cuja norma penal incriminadora se encontra
insculpida no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código
Penal. 

Cinge-se a questão à análise da possibilidade de
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a
defesa da vítima pelo elemento surpresa. 

Razão inassiste à defesa quando pleiteia o afasta-
mento da qualificadora do recurso que dificultou a defe-
sa do ofendido, conforme razões a seguir. 

As provas carreadas aos autos indicam que a víti-
ma não percebeu a aproximação do apelante, autor dos
disparos de arma de fogo contra aquela, in verbis: 

[...] que não viu com quem o atirador encontrou-se atrás do
caminhão ou se encontrou alguém, mas viu quando ele saiu
deste local atirando; que, quando a vítima caiu, ela estava
no meio da rua, mas não sabia que era Balinha [...] que a
vítima não percebeu a aproximação do atirador e não houve
tempo de reação, pois foi muito rápido [...] (Depoimento de
Nelson Dutra em Plenário de f. 432/434). 

Extrai-se do depoimento supra que a vítima não
percebeu a aproximação do apelante, que foi o autor
dos disparos de arma de fogo, tampouco houve tempo
de reação daquela, justificando-se, portanto, a qualifi-
cadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa do ofendido pelo elemento surpresa.

Reconhecida referida qualificadora pelos jurados,
entendo que esses apenas acataram uma das versões
apresentadas em sessão de julgamento, qual seja a da
acusação. 

No termo de votações de quesitos de f. 443/444,
mais precisamente no item de número 5, os jurados
foram unânimes em reconhecer por 4 (quatro) votos a 0
(zero) a ação do apelante empregando o recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. 

A decisão popular, no entanto, tem respaldo no
acervo probatório, devendo ser respeitada, sob pena de
se violar o princípio constitucional da soberania popular,
insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta
Magna de 1988. 

A propósito, o 1º Grupo de Câmaras Criminais
deste eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou,
pela maioria, a Súmula 28, que trata da matéria em
voga:

Súmula nº 28 do TJMG - A cassação do veredicto popular
por manifestamente contrário à prova dos autos só é possí-
vel quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente
divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta
por uma das versões existentes. 

No mesmo sentido, segue o entendimento
doutrinário:

A final, o art. 593, III, d, prevê a apelação para a decisão do
Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifesta-
mente contrária a prova dos autos. Trata-se de hipótese em
que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in
judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbi-
trária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos,
determinando-se novo julgamento. [...] Não é qualquer dis-
sonância entre o veredicto e os elementos de convicção co-
lhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamen-
to. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lí-
cito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor
decisão (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal
interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.487-
1.488). 

Amparando a tese, já decidiu esta Corte:

Júri. Tentativa de homicídio. Decisão manifestamente con-
trária às provas dos autos. Inocorrência. Princípio da sobera-
nia do Júri. Redução da pena pela tentativa. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Só
se cassa o veredicto popular quando a decisão for escan-
dalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto pro-
batório, o que não se vislumbra da espécie dos autos, mas
apenas a opção do Conselho de Sentença por uma das teses
debatidas em plenário. 2. Diante do iter criminis percorrido,
a redução da pena pela metade mostra-se ajustada com a
sequência fática descrita nos autos, que demonstra que o
apelante ficou no caminho intermediário à consumação do
crime de homicídio. 3. Sendo o crime praticado com violên-
cia e grave ameaça, não faz jus o apelante aos benefícios do
art. 44 do Código Penal. 4. Recurso improvido (Apelação
Criminal nº 1.0223.00.042413-3/001, Rel. Des. Antônio
Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal do TJMG, DJ de
09.03.2007). 

Apelação criminal. Júri. Decisão contrária à prova dos autos.
Inocorrência. Legítima defesa não caracterizada. Motivo fútil.
Recurso que dificultou a defesa da vítima. Existência de ele-
mentos a dar suporte ao reconhecimento das qualificadoras.
Veredicto com apoio nos elementos de convicção reunidos.
Dosimetria da pena. Adequação. Sentença mantida. Recurso
não provido. - Contrária à prova dos autos somente pode ser
considerada aquela decisão arbitrária, chocante e flagrante-
mente dissociada dos elementos de convicção coligidos no
decorrer do inquérito policial, da instrução processual e dos
trabalhos em plenários. - Uma discussão de somenos
importância, sem maiores repercussões e por razões banais,
constitui motivo insignificante e desproporcional ao crime de
homicídio, caracterizando, assim, a qualificadora do motivo
fútil. - Restando comprovado que o réu praticou o crime de
homicídio, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, correta sua condenação como incurso
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nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal.
- Se não houve erro ou injustiça na pena fixada na sentença
que condenou o réu por crime contra a vida, a sua
manutenção se impõe. (Apelação Criminal nº
1.0027.98.006321-1/002, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro
Caires, 3ª Câmara Criminal do TJMG, DJ de 18.02.2010.) 

Apelação criminal. Nulidade posterior à pronúncia. Prejuízo
não comprovado. Homicídio qualificado. Decisão do
Conselho de Sentença não manifestamente contrária à prova
dos autos e amplamente amparada pelo conjunto pro-
batório. Decote de qualificadoras. Inviabilidade. Recurso
desprovido. I - Não se desincumbindo a defesa de demons-
trar o real e efetivo prejuízo causado ao acusado, impossível
o acolhimento da alegada nulidade posterior à pronúncia,
na forma do art. 563 do Código de Processo Penal. II - Se a
decisão do Júri se amparar em elementos razoáveis de
prova, em uma interpretação razoável dos dados instrutórios,
deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princí-
pio constitucional da soberania dos veredictos populares. III
- Inviável o decote das qualificadoras para efeito de conde-
nação por este Tribunal se os jurados reconheceram sua
incidência, em consonância com o conjunto probatório pro-
duzido (Apelação Criminal nº 1.0433.07.219051-8/001,
Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal do TJMG,
j. em. 16.03.2010). 

Mantenho, portanto, a condenação do apelante
como incurso nas iras do art. 121, § 2º, inciso IV, do
Código Penal. 

A final, diante do princípio tantum devolutum quan-
tum apellatum, empreendo ex offício o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o
apelante confessou em juízo ser o autor dos disparos de
arma de fogo contra a vítima Ronaldo Alcântara Rangel,
conforme termo de interrogatório em plenário de 
f. 440/442. 

Ante o exposto, passo a fixar a pena do apelante
da seguinte forma:

- Na primeira fase, por economia processual,
reporto-me à análise realizada pelo Juiz a quo de f. 447,
mantendo a pena-base em 14 (quatorze) anos de
reclusão. 

- Na segunda fase, ausente quaisquer agravantes,
empreendo ex offício o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um
sexto), fixando-a no mínimo legal em 12 (doze) anos de
reclusão. 

- Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de
diminuição ou aumento de pena, concretizo a reprimen-
da em 12 (doze) anos de reclusão no regime fechado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e no mérito dou
parcial provimento ao recurso tão somente para reco-
nhecer ex officio a atenuante da confissão espontânea
ao apelante, reestruturando-se a sua reprimenda, manti-
da as demais cominações legais. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO
MACHADO. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR DA DEFESA E
DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .

Habeas corpus - Descabimento - Bens apreendi-
dos - Liberação - Restituição - Mandado de

segurança - Via processual adequada -
Constrangimento ilegal - Inexistência - Pedido -

Indeferimento liminar - Autoridade coatora -
Requisição de informações - Dispensa pelo

Relator - Decisão - Submissão à Turma Julgadora

Ementa: Habeas corpus. Liberação e restituição de bens
apreendidos. Previsão constitucional de meio processual
adequado para tanto. Mandado de segurança.
Descabimento da presente ação. Não conhecimento.
Pedido indeferido liminarmente.

- A via adequada para a busca da liberação de bens
apreendidos é a ação de mandado de segurança, e não
a de habeas corpus, isso porque esta se presta, unica-
mente, para elidir violência ou ameaça ilegal à liber-
dade de locomoção do indivíduo.

- Conforme preconiza o art. 663 do CPP, pode o relator
dispensar a requisição de informações à autoridade
apontada coatora, se entender que o habeas corpus
deve ser indeferido liminarmente, submetendo sua
decisão à apreciação da Turma Julgadora.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS NN°° 11..00000000..1100..004455666633-11//000000 -
CCoommaarrccaa ddee PPaarráá ddee MMiinnaass - PPaacciieennttee:: NNaallbbeerrttee RRiiccaarrddoo
ddee OOlliivveeiirraa - AAuuttoorriiddaaddee ccooaattoorraa:: JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo ddaa 11ªª
VVaarraa CCrriimmiinnaall ee ddaa IInnffâânncciiaa ee JJuuvveennttuuddee ddaa CCoommaarrccaa ddee
PPaarráá ddee MMiinnaass - RReellaattoorr:: DDEESS.. EEDDUUAARRDDOO MMAACCHHAADDOO

AAccóórrddããoo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Alexandre
Victor de Carvalho, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM INDEFERIR LIMINARMENTE O PEDIDO.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2010. - Eduardo
Machado - Relator.
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NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de habeas
corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho
por Nalberte Ricardo de Oliveira, objetivando a libera-
ção e a restituição de seus bens apreendidos em uma
operação policial, bem como a anulação do pagamen-
to da diária “do depósito do pátio de veículos”, apon-
tando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas.

Alega o impetrante, em síntese, que, no dia 5 de
março do corrente ano, foram apreendidos pelos poli-
ciais militares uma motocicleta, 02 (dois) aparelhos de
telefone celular, além da quantia de R$ 42,00 (quarenta
e dois reais), dos quais detinha a propriedade.

Justifica, ainda, que em momento algum “deu
causa ao processo, vindo inclusive a reiterar pedidos
junto à r. Vara, para que procedam na decisão do Juiz a
quo, porém em vão [...]”, necessitando de sua motoci-
cleta para trabalhar e levar seu pai ao hospital, o qual
faz tratamento médico atualmente.

Com a inicial, às f. 02/03-TJ, vieram os documen-
tos de f. 04/07-TJ.

É o relatório inicial. Decido.
A ação de habeas corpus é uma garantia constitu-

cional, elencada no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta
Magna, a qual assiste a todo indivíduo que venha a ser
ameaçado ou que esteja, efetivamente, sofrendo violên-
cia em sua liberdade de locomoção.

De igual modo, a própria Constituição prevê, no
mesmo art. 5º, inciso LVXIX, o seguinte:

Conceder-se-à 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.

No presente caso, verifica-se que o impetrante não
sofre qualquer constrangimento ilegal em sua liberdade
de locomoção, insurgindo-se tão somente em favor da
liberação e restituição de seus bens, que até o momento
não foram liberados pela autoridade apontada coatora.

Ora, a própria Constituição Federal dá a diretriz
para a impetração do recurso adequado com a finali-
dade de sanar eventual abuso de poder ou ato ilegal
perpetrado por autoridade pública no exercício de
atribuições do Poder Público.

Dessarte, a via adequada para a busca da libe-
ração de bens apreendidos seria a ação de mandado de
segurança, e não de habeas corpus, isso porque, como
já dito, esta última presta-se, unicamente, para elidir vio-
lência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção do
indivíduo.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Pedido de que se ordene a um magistrado
que não defira requerimentos da PMMG que digam respeito
ao exercício da Polícia Judiciária. Impossibilidade. Pedido de
devolução de bens apreendidos. Via processual inadequada.
- O habeas corpus não constitui via processual adequada
para se postular a devolução de bens que se alega terem
sido apreendidos e não devolvidos pela Polícia (TJMG -
Habeas Corpus nº 1.000.09.512465-7/000 - Relator: Des.
José Antonino Baía Borges - julgado em 04.02.2010).

Habeas corpus. Liberação de coisa apreendida. Previsão
constitucional de meio processual a tanto apropriado.
Mandado de segurança. Consequente descabimento do
habeas corpus para liberá-la ou restituí-la.  - Na Constituição
Federal, entre os anos de 1891 e 1926, só era previsto à
conta de ‘remédio constitucional’ o habeas corpus, este tute-
lador da liberdade de ir e vir, tendo o mandado de segu-
rança só posteriormente sido criado, ou seja, com a revisão
da Lei Magna, ocorrida em 1926. Antes de sua criação, o
STF admitia a utilização do habeas corpus não só para tute-
lar a liberdade de ir e vir, mas também para a tutela de qual-
quer direito, à míngua da existência de outro meio constitu-
cional a tanto hábil. Ora, se a partir de 1926 passou a exis-
tir o mandamus, a restituição ou liberação de coisa apreen-
dida negada por autoridade pública deve ser obtida via
mandado de segurança, descabendo, então, para liberá-la
ou restituí-la, o habeas corpus (TJMG - Habeas Corpus nº
1.0000.06.446204-7/000 - Relator: Des. Hyparco Immesi -
julgado em 25.01.2007).

Ante tais considerações, nos termos do art. 663 do
CPP, indefiro liminarmente o pedido, submetendo minha
decisão à apreciação da Turma Julgadora.

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO e
MARIA CELESTE PORTO.

Súmula - INDEFERIRAM LIMINARMENTE O PEDIDO.

. . .

Lesão corporal gravíssima - Princípio da indivisi-
bilidade da ação penal - Não violação - Nulidade

- Ausência - Autoria - Materialidade - Prova -
Declaração da vítima - Validade - Condenação -

Dano estético - Deformidade permanente -
Desclassificação do crime - Lesão corporal leve -

Impossibilidade - Prescrição - Não reconheci-
mento - Fixação da pena-base - Exacerbação -

Circunstâncias judiciais - Valoração -
Favorabilidade ao réu - Redução

Ementa: Penal. Processo penal. Lesão corporal gravíssi-
ma. Preliminar. Nulidade. Princípio da indivisibilidade.
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Ofensa. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibili-
dade. Desclassificação para lesão corporal leve.
Inadmissibilidade. Deformidade permanente. Ocorrên-
cia. Pena. Redução. Imperatividade. Exacerbação na
fixação da pena-base. Primeiro e terceiro recursos não
providos. Segundo apelo provido em parte. 

- Não ofende o princípio da indivisibilidade da ação
penal pública o não oferecimento de denúncia contra
outros supostos autores do crime, se não havia lastro
probatório mínimo contra eles. 

- Impossível falar em absolvição se a vítima confirmou a
existência do fato, bem como a sua autoria, sendo suas
palavras de fundamental importância para a conde-
nação. 

- O dano estético, causado com o afundamento do osso
frontal e cicatriz na região facial malar, configura
deformidade permanente, ante a alteração da face da
vítima, o que lhe causa transtorno. 

- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal são, em sua maioria, favoráveis ao acusado,
impõe-se a fixação da pena-base em quantum próximo
ao patamar mínimo legal cominado à espécie. 

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00222233..0033..111111005533-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee DDiivviinnóóppoolliiss - AAppeellaanntteess:: 11ºº)) AAttaaííddee AAnnttoonniioo
RRiibbeeiirroo,, 22ºº)) AAnnttoonniioo GGiioovvaannee ddee PPaauullaa,, 33ºº)) SSaannddoovvaall ddooss
SSaannttooss - AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass
GGeerraaiiss - CCoorrrrééuu:: JJúúlliioo CCééssaarr AAppaarreecciiddoo LLaarraa - RReellaattoorr::
DDEESS.. JJÚÚLLIIOO CCEEZZAARR GGUUTTTTIIEERRRREEZZ

AAccóórrddããoo 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, sob a Presidência do Desembargador Júlio Cezar
Guttierrez, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
NÃO PROVER OS PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS E
PROVER, EM PARTE, O SEGUNDO APELO. 

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2010. - Júlio
Cezar Guttierrez - Relator. 

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Ataíde Antônio
Ribeiro, Antônio Giovane de Paula e Sandoval dos
Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como
incursos nas iras do art. 129, § 2º, inciso IV, do Código
Penal, porque, juntamente com o corréu Júlio César
Aparecido Lara e outros não identificados, no período de
14.02.2003 a 15.03.2003, na cela 08, da Ala A, no

Presídio Floramar, na cidade de Divinópolis, onde
cumpriam pena, por diversas vezes vieram a ofender a
integridade física da vítima W.A.G., desferindo-lhe
chineladas, socos, pontapés, estrangulamentos, choques
elétricos, além de a queimarem com pontas de cigarro,
causando-lhe lesões que resultaram em deformidade
permanente. 

Consta que a vítima estava recolhida na men-
cionada cela, uma vez que foi decretada sua prisão em
virtude do não pagamento de pensão alimentícia, e, sem
qualquer motivo, os denunciados começaram a agredi-
la, durante todo o período em que ficou presa (f. 02/04). 

Sentença exarada às f. 183/194, via da qual os
acusados foram condenados nos exatos termos da exor-
dial acusatória. A Ataíde Antônio Ribeiro e Sandoval dos
Santos foram impostas as penas de 03 (três) anos e 03
(três) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime
fechado. Antônio Giovane de Paula foi condenado a 03
(três) anos de reclusão, a serem cumpridos no regime
aberto. O processo foi desmembrado em relação ao cor-
réu Júlio César Aparecido Lara (f. 125). 

Inconformados, Ataíde, Antônio e Sandoval inter-
puseram recurso de apelação (f. 196, 197v. e 218). 

Ataíde pugnou pela sua absolvição ou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal leve,
decretando-se a consequente prescrição (f. 206/209). 

Antônio Giovane suscitou, preliminarmente, a
extinção da punibilidade ante o princípio da indivisibili-
dade da ação penal, ao argumento de que a denúncia
não foi oferecida contra todos os envolvidos. No mérito,
requereu, também, a desclassificação para lesão corpo-
ral leve, por ausência de laudo conclusivo evidenciando
a deformidade permanente (f. 211/217). 

Sandoval, por sua vez, pleiteou a sua absolvição,
por ausência de provas, ou, alternativamente, a desclas-
sificação para lesão corporal leve, porquanto, segundo
alega, uma cicatriz não poderia ser considerada como
deformidade, decretando-se, por conseguinte, a pres-
crição (f. 222/227). 

Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério Público
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos 
(f. 229/235), sendo nesse mesmo sentido o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i.
Procurador Denílson Feitosa (f. 242/244). 

É o relatório, em síntese. 
1. Da admissibilidade. 
Conheço dos recursos, porquanto próprios, tem-

pestivos e regularmente processados, estando presentes,
assim, os pressupostos para a sua admissão. 

2. Das preliminares. 
Pleiteia a defesa de Antônio Geovane a “rejeição

da denúncia”, porquanto houve ofensa ao princípio da
indivisibilidade da ação penal, tendo em vista que o
Ministério Público não ofereceu denúncia contra todos os
envolvidos. 
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Razão não lhe assiste, visto que, não obstante tal
princípio reja a ação penal pública, o Ministério Público,
para ofertar a denúncia, deve ter um lastro probatório
mínimo da prova da existência do crime e de indícios
suficientes da autoria. 

Assim, se em relação a alguns suspeitos não se
chegou a este binômio - prova do crime e indícios sufi-
cientes de autoria -, fica o Parquet dispensado de propor
a ação penal contra eles, por ausência de justa causa.
Saliente-se que a vítima, ouvida à f. 08, apenas citou os
nomes dos acusados que foram denunciados. 

De toda forma, nada impede que, posteriormente,
surgindo indícios contra os outros suspeitos, seja propos-
ta ação penal em seu desfavor, não constituindo causa
de nulidade o não oferecimento de denúncia contra
alguns suspeitos em relação aos quais não exista prova
da materialidade ou mínimos indícios de autoria. 

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela
defesa de Antônio Giovane de Paula. 

Não tendo sido arguidas outras preliminares, nem
se vislumbrando vício processual na prestação jurisdi-
cional, passo ao exame do mérito. 

3. Do mérito. 
No mérito, buscam os apelantes a absolvição, por

ausência de provas da prática delitiva, ou, subsidiaria-
mente, a desclassificação da conduta para o crime de
lesão corporal leve, com a consequente extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição. 

Analiso, excepcionalmente, os recursos conjunta-
mente, uma vez que guardam similitudes fáticas entre si. 

3.1 Absolvição por ausência de provas.
As defesas de Ataíde e Sandoval sustentam a tese

de ausência de provas para a condenação, a qual, data
venia, não merece prosperar. 

Consta dos autos que os acusados, presos em uma
cela do Presídio de Floramar, em Divinópolis, vieram a
agredir fisicamente a vítima, enquanto esta esteve ali
presa em decorrência de inadimplemento de pensão ali-
mentícia. 

A materialidade delitiva restou comprovada não só
pelo auto de corpo de delito (f. 33), mas também pelas
declarações prestadas pela vítima, em todas as vezes em
que foi ouvida (f. 08 e 142). 

Da mesma forma, a autoria se comprova pela
palavra da vítima (f. 08 e 142) - corroborada pela com-
provação da lesão sofrida e pela sua prisão naquele
estabelecimento, na mesma cela em que os acusados -,
bem como pelas declarações de Ataíde (f. 28 e 119) e
Antônio (f. 120), de onde se presume que realmente
houve as agressões. 

É certo que o apelante Sandoval, perante a autori-
dade policial, fez uso do seu direito de permanecer cala-
do (f. 29), e, na fase judicial, apesar de devidamente
citado/intimado, não compareceu em interrogatório,

optando pela revelia (f. 114 e 118), enquanto os
apelantes Ataíde e Antônio Giovane de Paula negaram a
prática delitiva (f. 28 e f. 85/90). 

Contudo, Ataíde, embora não assuma a autoria
das agressões narradas pela vítima, admitiu, na fase
extrajudicial, que ela as sofreu, no interior da cela em
que ele estava, ao afirmar que “[...] ‘eu não tenho nada
a ver com isso, tava cheio de gente a cela’ [...]” (Ataíde
Antônio Ribeiro, f. 28). 

Em juízo, tanto ele quanto Antônio, ainda manten-
do a negativa de autoria das agressões praticadas,
voltaram a confirmar que a vítima fora agredida dentro
da mesma cela em que estavam encarcerados: 

[...] não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; não
agrediu a vítima, apenas gritou com ela que ela devia fazer
a faxina porque chegou por último; não viu quem agrediu a
vítima porque tomava 11 comprimidos de remédio controla-
dos por dia [...] (Ataíde Antônio Ribeiro, f. 119). 

[...] não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; não
agrediu a vítima; não viu quem agrediu a vítima porque fica-
va trabalhando na confecção porque tinha bom comporta-
mento [...] (Antônio Giovane de Paula, f. 120). 

A vítima, por sua vez, sustentou, em ambas as fases
da persecução criminal (f. 08 e 142), que foi agredido
pelos denunciados Antônio, Ataíde, Sandoval e Júlio
Cesar, dentre outros, quando ficou recolhido na mesma
cela em que eles estavam, senão vejamos:

Que o declarante esteve detido na Colônia Penal Floramar,
no período de 14.02.03 a 15.03.03, por não ter pago pen-
são alimentícia (Processo 223 01 066885-1 - 2ª Vara Cível);
que o declarante ficou encarcerado na Cela 08, Ala A, junto
de outros 13 detentos; que os outros detentos haviam
cometido crimes de roubo e estupro; que o declarante, todos
os dias em que esteve preso, foi agredido pelos seus com-
panheiros de cela; que pode citar alguns nomes que se
recorda no momento: Júlio, Ataíde, Sandoval, Antônio e
‘Camisa Amarela’; [...]; que as agressões consistiram em
chineladas, socos, pontapés, estrangulamentos, choque
elétrico, queimaduras com pontas de cigarro, atentado vio-
lento ao pudor, dentre outras; que todas as pessoas acima
citadas, em grupo, praticaram uma série de violências con-
tra o declarante; que o declarante tentou avisar a diretoria
ou os agentes, mas foi contido pelos detentos e não con-
seguiu obter ajuda; que solicita desta Promotoria de Justiça
as providências cabíveis, visando à punição dos detentos que
provocaram tantos danos físicos e mentais ao declarante;
[...]. (f. 08). 

[...] que todos os denunciados agrediram o depoente por
igual; que todos praticaram todas as condutas; mas que
acredita que a culpa é do sistema; que acredita o depoente
que tinha que seguir, como se fosse uma pirâmide, em clas-
sificação de preso; que não podiam ficar todo mundo mistu-
rado [...]; que era agredido por diversão dos agressores; [...];
que não conversou com nenhum agente penitenciário para
reclamar maus-tratos, porque os presos não deixavam [...] 
(f. 142). 
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Tenho para mim que o arcabouço probatório
mostra-se coeso e harmônico, suficiente a certificar a
autoria por parte dos acusados e, consequentemente,
sustentar uma condenação. 

A versão apresentada por estes é rasa e encontra-
se isolada, destoando completamente de todo o conjun-
to probatório, devendo ser recebida, apenas, como o
exercício constitucional da ampla defesa, que permite ao
réu, inclusive, mentir sobre os fatos. 

Lado outro, as declarações prestadas pela vítima
são harmônicas e firmes, tendo sido apontados os nomes
de cada um de seus agressores, revestindo-se a sua
palavra de enorme importância, na medida em que não
existe testemunha presencial dos fatos, pelo simples moti-
vo de ter sido ela obrigada a sofrer os maus tratos em
silêncio, sendo impedida, por seus próprios algozes, de
pedir socorro, porquanto estavam todos trancafiados na
mesma cela. Qualquer reação sua poderia surtir
represália contra si mesma, o que a impediu de buscar
ajuda e minimizar as consequências do crime. 

Assim, conquanto a prova tenha se fundado,
majoritariamente, na palavra da vítima, é sabido que,
em crimes cometidos longe dos olhos de qualquer teste-
munha ocular, a palavra da vítima ganha especial
destaque para a identificação de seu autor, salvo se
provado que ela tenha obrado em erro ou malícia, para
incriminar alguém que não o seu malfeitor, o que não se
afigura na hipótese dos autos, em que, diga-se, a vítima,
embora agredida, creditou a responsabilidade pelo
ocorrido ao sistema prisional, que não dispõe de celas
individualizadas para o recolhimento seletivo de presos. 

Acerca da validade da palavra da vítima, ensina-
nos o mestre Mirabete: 

Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido
constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normal-
mente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do
litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser deci-
sivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocul-
tas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado
violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc.).
São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados (MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 5. ed. São
Paulo: Atlas, p. 280).

Nessa mesma esteira é o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

Penal. Habeas corpus. Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Roubo circunstanciado. Depoimento exclusivo da vítima.
Pedido de absolvição. Impossibilidade de aprofundamento
na prova. Arma não encontrada e periciada. Aplicação da
majorante do emprego de arma. Ordem denegada. 1 - O
habeas corpus, por não comportar exame da prova, em pro-
fundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição. 2
- As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos

dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a pre-
sença de outras pessoas, é prova válida para a condenação,
mesmo ante a palavra divergente do réu. 3 - [...] (STJ -
Habeas Corpus nº 83.479/DF, Rel. Ministra Jane Silva, j. em
06.09.2007, publ. DJ de 1º.10.2007, p. 344).

Conclui-se, pois, que a versão apresentada pelos
acusados encontra-se divorciada das demais provas pro-
duzidas, sendo de se manter a condenação pelo delito
insculpido no art. 129 do Código Penal. Se o Julgador
privilegiou a palavra da vítima, em detrimento da
inverossímil negativa dos réus, a condenação está devi-
damente fundamentada, não havendo espaço para a
pretendida absolvição. 

3.2 Desclassificação para lesão corporal leve. 
Subsidiariamente, as defesas dos três apelantes

pleiteiam a desclassificação do crime de lesão corporal
gravíssima para lesão corporal leve, ao argumento de
que uma cicatriz não pode configurar deformidade per-
manente, e que o laudo teria sido inconclusivo quanto à
constatação da deformidade permanente. 

Da leitura do laudo médico-legal de f. 33,
depreende-se que os peritos signatários detectaram a
existência de várias lesões espalhadas pelo corpo da víti-
ma, tendo concluído, ao responderem ao 6º quesito, ao
contrário do alegado pela combativa defesa, que tais
lesões causaram uma deformidade permanente na víti-
ma, por dano estético. 

E não se diga que “uma cicatriz não pode ser con-
siderada como deformidade”, como asseverado pela
defesa de Sandoval. (f. 222/227). O laudo supramen-
cionado traz, como deformidades decorrentes das
agressões sofridas pela vítima, as seguintes sequelas: 

[...] lesão incisa de 5 cm cicatrizada; cicatriz de lesão con-
tundente em região malar direita e região bucinadora direi-
ta; afundamento do osso frontal à esquerda; pontos de
queimadura em fase final de cicatrização, no total de cinco,
em antebraço e braço esquerdos; lesão incisa e três pontos
de queimadura em antebraço direito; quatro pontos de
queimadura em região dorsal. 

Verifica-se, pois, que não se trata de uma simples
cicatriz. Ainda que o fosse, ela poderia, sim, ser conside-
rada como deformidade, se tivesse o condão de causar
constrangimento à vítima ou asco a quem a visse. 

Embora nem todo dano estético tenha o condão de
configurar a lesão gravíssima de deformidade perma-
nente, Rogério Greco ensina que:

Deformidade permanente: deformar significa, aqui, modi-
ficar esteticamente a forma anteriormente existente. Grande
parte de nossos doutrinadores entende que, para que se
possa aplicar a qualificadora em estudo, há necessidade de
que a deformidade seja aparente, causando constrangimen-
to à vítima perante a sociedade. 
Dissertando sobre a deformidade permanente, diz Noronha:
‘Acerca do conceito desta, variam as opiniões: uns exigem
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que o dano estético seja de vulto, impressionando logo o
observador: outros contentam-se com o prejuízo mínimo; e
ainda outros colocam-se entre esses dois grupos; a lesão à
estética deve ser de certa monta, preocupando, causando
mesmo vexame ao portador e desgosto ou desagrado a
quem o vê, sem ser necessário atingir os limites de coisa hor-
ripilante ou aleijão’ (GRECO, Rogério. Código Penal comen-
tado. Niterói: Impetus, 2008, p. 433-434).

Na hipótese dos autos, pela análise do laudo peri-
cial, verifica-se que a conduta dos acusados, ora
apelantes, provocou um dano estético considerável na
face da vítima, não só pela existência da mencionada
cicatriz, mas também pelo afundamento do osso frontal
à esquerda, o que, com toda a certeza, envergonha-a e
desagrada a quem a vê, configurando, sem sombra de
dúvidas, uma deformidade permanente que, nos dizeres
do renomado penalista Mirabete, 

[...] é o prejuízo estético, adquirido, visível, indelével no
corpo do ofendido. Deve haver uma modificação que cause
dano estético de certa monta e capaz de causar impressão
de desagrado, vexatório para a vítima (MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Código Penal interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas,
2003, p. 882). 

De se consignar que, ainda que tal deformação
tenha solução cirúrgica, ela não perderá a natureza
jurídica de deformidade permanente, consoante orien-
tação dos tribunais pátrios: 

É irrelevante que a debilidade permanente seja passível de
correção por via cirúrgica (a que não está a vítima obrigada
a se submeter e cujo resultado é aleatório). Para o reco-
nhecimento da permanência da debilidade não é preciso
que ela seja perpétua ou impassível de tratamento (TJSP, RJT-
JESP 94/456). 

Comprovada, pois, a deformidade permanente por
dano estético, constituindo-se a conduta dos apelantes
no crime de lesão corporal gravíssima, não havendo
como acolher a tese defensiva de desclassificação para
lesão corporal leve. 

Em face da não desclassificação da conduta, resta
prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição,
que seria decorrente da desclassificação. 

Ressalto, por derradeiro, que as defesas não for-
mularam nenhum pedido relativo à aplicação da pena e
tampouco vislumbro qualquer reparo a que se deva pro-
ceder, de ofício, relativamente a Ataíde e Sandoval,
sendo de se registrar que as penas-base foram estabele-
cidas em quantum ligeiramente acima do patamar míni-
mo legal cominado à espécie em face das circunstâncias
judiciais desfavoráveis que militam em desfavor deles,
tendo sido agravadas, na 2ª fase, em razão da rein-
cidência de ambos. 

Contudo, vislumbro excesso na fixação da pena-
base em relação a Antônio Giovane, uma vez que, não

obstante todas as circunstâncias judiciais, à exceção de
uma, tenham sido valoradas favoravelmente, o ilustre
magistrado fixou-a no mesmo patamar que os demais
corréus, que ostentam várias circunstâncias desfa-
voráveis, o que exige a reformulação da pena. 

Sendo assim, em face da análise das balizas judi-
ciais tal como procedida pelo magistrado primevo, e
considerando que a pena cominada ao tipo é de 02
(dois) a 08 (oito) anos, fixo a pena-base em relação a
Antônio em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes ou
agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. 

Mantenho, no mais, a bem lançada sentença con-
denatória. 

4. Conclusão. 
Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pela

defesa e, no mérito, nego provimento aos primeiro e ter-
ceiro recursos e dou provimento parcial ao segundo,
para reduzir a pena aplicada a Antônio Giovane de
Paula, mantendo, no mais, a bem lançada sentença con-
denatória. 

Tendo os apelantes Sandoval dos Santos e Antônio
Giovane de Paula sido assistidos pela Defensoria Pública
durante todo o processo, isento-os do pagamento das
custas processuais, nos moldes do art. 10, inciso II, da
Lei Estadual nº 14.939/03. Quanto a Ataíde Antônio
Ribeiro, representado por advogado constituído, custas
na forma da lei. 

É o voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DOORGAL ANDRADA e EDUARDO BRUM. 

Súmula - PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS NÃO
PROVIDOS E SEGUNDO APELO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Falsa identidade - Nome falso - Apresentação
perante a autoridade policial - Princípio da

autodefesa - Atipicidade - Descaracterização do
delito - Absolvição

Ementa: Penal. Crime de falsa identidade. Absolvição.
Necessidade. Recurso provido.

- Não há que se falar em configuração do delito previs-
to no art. 307 do Código Penal nas hipóteses em que o
agente dá nome falso à autoridade policial como forma
de autodefesa para encobrir maus antecedentes, pois tal
conduta encontra-se abrigada pela garantia constitu-
cional que lhe assegura o direito ao silêncio.

AAPPEELLAAÇÇÃÃOO CCRRIIMMIINNAALL NN°° 11..00007799..0088..339977555577-77//000011 -
CCoommaarrccaa ddee CCoonnttaaggeemm - AAppeellaannttee:: EEddiiggaarr CCaammiilloo SSiillvvaa
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- AAppeellaaddoo:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo ddoo EEssttaaddoo ddee MMiinnaass GGeerraaiiss
- 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, sob a Presidência do Desembargador Alexandre
Victor de Carvalho, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010. - Maria
Celeste Porto - Relatora.

NNoottaass ttaaqquuiiggrrááffiiccaass

DES.ª MARIA CELESTE PORTO - Trata-se de recur-
so de apelação interposto por Edigar Camilo Silva (f. 99)
contra sentença oriunda da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Contagem, f. 91/95, que o condenou nas
sanções do art. 307 do Código Penal Brasileiro à pena
privativa de liberdade de quatro meses e vinte dias de
detenção, regime inicial fechado, e ao pagamento de
cinquenta e quatro dias-multa, unitariamente no mínimo
legal.

Segundo a denúncia, no dia 31 de agosto de
2007, por volta das 15h, policiais militares, em razão de
notitia criminis anônima, dirigiram-se ao local indicado,
onde estaria ocorrendo tráfico de drogas.

Consta, ainda, que o nacional, no momento da
abordagem policial, atribuiu-se falsa identidade, para
obter vantagem em proveito próprio.

Inconformada, a defesa apresentou as razões de 
f. 101/103, em que pugna pela absolvição do réu, ale-
gando a atipicidade da conduta. Alternativamente, pede
a redução da reprimenda a quo.

Contra-arrazoando o recurso, f. 105/111, sustenta
o ilustre representante do Ministério Público a
manutenção do decisum.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre
Procuradora Valéria Dupin Lustosa, opinou pelo provi-
mento do recurso (f. 130/135-TJ).

É o sucinto relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processamento, conheço do recurso.
Não foram arguidas preliminares e tampouco vis-

lumbro qualquer nulidade a ser declarada de ofício,
motivo pelo qual passo ao imediato exame do mérito
recursal.

Autoria e materialidade do delito não foram ques-
tionadas pelas partes, limitando-se o pleito defensivo ao
pedido de absolvição do acusado Edigar Camilo Silva,
ora apelante, do delito de falsa identidade (art. 307 do
Código Penal).

Embora exista divergência na doutrina e na
jurisprudência acerca da caracterização desse crime nas
hipóteses em que o agente se atribui falsa identidade
perante a autoridade policial, objetivando encobrir even-
tuais maus antecedentes ou sua imputabilidade, já tomei
o posicionamento, em inúmeros outros julgamentos, de
que tal conduta é atípica.

Filio-me à corrente mais moderna da jurisprudên-
cia, segundo a qual tal fato não pode ser considerado
típico em razão do princípio da autodefesa consagrado
pela Carta Constitucional de 1988.

Confira:

Habeas corpus. Falsa identidade perante autoridade policial.
Autodefesa. Atipicidade. Tentativa de roubo e resistência.
Desdobramento. Absorção. Concurso de crimes.
Inocorrência. Presença de duas qualificadoras. Aumento
acima do mínimo. Falta de fundamentação. Inviabilidade.
Maus antecedentes. Ações penais em curso. Exasperação da
pena. Impossibilidade. Reincidência específica. Agravamento
da pena. Ausência de excesso. Pena superior a 4 (quatro)
anos. Reincidência e circunstância judicial desfavorável.
Regime fechado para o início de cumprimento da pena.
Ordem parcialmente concedida.
1. Não se pode atribuir o crime previsto no art. 307 do
Código Penal ao agente que se atribui falsa identidade pe-
rante autoridade policial para evitar sua prisão.
[...] (STJ - 6ª Turma - Relator: Ministro Og Fernandes - HC
97857/SP - DJe de 10.11.2008).

Penal. Habeas corpus. Falsa identidade perante autoridade
policial. Atipicidade da conduta. Ordem concedida.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não comete o delito previsto no art. 307 do Código Penal o
réu que, diante da autoridade policial, atribui-se falsa iden-
tidade, em atitude de autodefesa, porque amparado pela
garantia constitucional de permanecer calado, ex vi do art.
5º, LXIII, da CF/88.
2. Ordem concedida para anular a condenação pelo crime
de falsa identidade, em conformidade com o parecer minis-
terial (STJ - 5ª Turma - Relator: Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho - HC 88998/RS - DJ de 25.02.2008, p. 345).

Habeas corpus. Falsa identidade. Falta de fundamentação
do acórdão. Não ocorrência. Crime formal. Elaboração de
laudo pericial. Prescindibilidade. Atipicidade da conduta.
Ordem concedida de ofício.
1. O acórdão, ao contrário do afirmado pelo impetrante,
encontra-se devidamente fundamentado, não restando con-
figurada a ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. O crime previsto no art. 307 do Código Penal é delito for-
mal, revelando-se desnecessária a elaboração de laudo
pericial para a sua caracterização.
3. É pacífico nesta Corte o entendimento de que não comete
o crime de falsa identidade aquele que, perante autoridade
policial, se apresenta com outro nome, procurando ocultar
antecedentes criminais negativos.
4. Habeas corpus denegado, concedida a ordem de ofício
para tornar sem efeito a condenação pela prática do crime
previsto no art. 307 do Código Penal (STJ - 6ª Turma -
Relator: Ministro Paulo Gallotti - HC 23372/SP - DJ de
26.03.2007, p. 284).
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Logo, a meu sentir, como não há o dolo específico
na conduta do preso que fornece identidade errada
visando sua autodefesa, tenho que a absolvição do
nacional nesse delito é medida que se impõe.

Por assim entender, dou provimento ao recurso
para absolver o recorrente das sanções do art. 307 do
Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura se por al não estiver preso.
É como voto.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES PEDRO VERGARA e ADILSON LAMOUNIER.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Direito Civil e Processual Civil - Recurso Especial
- 1) Negativa de prestação jurisdicional afastada
- 2) Perda de chance que gera dever de indenizar
- 3) Candidato a vereador, sobre quem publicada
notícia falsa, não eleito por reduzida margem de
votos - 4) Fato da perda da chance que constitui

matéria fática não reexaminável pelo STJ.

I - Os Embargos de Declaração são corretamente
rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuri-
dade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida
com a devida e suficiente fundamentação. 

II - As Turmas que compõem a Segunda Seção desta
Corte vêm reconhecendo a possibilidade de indenização
pelo benefício cuja chance de obter a parte lesada
perdeu, mas que tinha possibilidade de ser obtida.

III - Aplica-se a teoria da perda de uma chance ao caso
de candidato a Vereador que deixa de ser eleito por
reduzida diferença de oito votos após atingido por notí-
cia falsa publicada por jornal, resultando, por isso, a
obrigação de indenizar.

IV - Tendo o Acórdão recorrido concluído, com base no
firmado pelas provas dos autos, no sentido de que era
objetivamente provável que o recorrido seria eleito
vereador da Comarca de Carangola, e que esse resulta-
do foi frustrado em razão de conduta ilícita das rádios
recorrentes, essa conclusão não pode ser revista sem o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em sede de Recurso Especial, nos
termos da Súmula 7 desta Corte.

V - Recurso Especial improvido.

RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº 882211..000044 - MMGG
((22000066//00003355111122-22)) - RReellaattoorr :: MMIINNIISSTTRROO SSIIDDNNEEII
BBEENNEETTII 

Recorrentes: Rádio Caparaó Ltda e outro. Advogados:
Denio Moreira de Carvalho Junior e outros. Recorrido:
Marcelo Silva Vitor Amaral. Advogados: José Carlos
Morais Júnior e outros. 

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por una-
nimidade, negar provimento ao recurso especial, nos ter-

mos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJRS) e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasional-
mente, o Sr. Ministro Massami Uyeda.

Brasília, 19 de agosto de 2010 (Data do
Julgamento). Ministro Sidnei Beneti - Relator.

RReellaattóórriioo

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator) -
1 - Rádio Caparaó Ltda. e outro interpõem Recurso
Especial (f. 283/292), com fundamento na alínea a do
dispositivo constitucional, alegando violação do art.
535, I e II, do CPC, e art. 159 do CC/1916, contra
Acórdão (f. 248/280) do extinto TAMG, Rel. Des. Pedro
Bernardes, o qual deu provimento em parte, apenas
reduzindo a indenização, à apelação interposta pelos
ora recorrentes contra sentença (f. 209/216) que os con-
denou ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais ao recorrido Marcelo Silva Vitor Amaral,
decorrentes do fato de, às vésperas do dia de eleição
municipal, haver sido veiculada falsa notícia referente à
candidatura do recorrido ao cargo de vereador do
Município de Carangola-MG, não sendo eleito o recor-
rido por apenas (8) votos

O pedido foi julgado procedente pelo Juízo de
Primeiro grau (f. 209/216) condenando os ora recor-
rentes ao pagamento de indenização fixada no valor
equivalente a 30 (trinta) salários mínimos a título de
danos morais e R$83.820,64 a título de danos materi-
ais, calculados com base no valor do subsídio mensal do
cargo de Vereador pelo período de quatro (4) anos de
mandato.

Inconformados, apelaram os recorrentes ao
Tribunal a quo, que conferiu parcial provimento ao
recurso, para reduzir o valor da indenização por danos
materiais para R$41.472,00, correspondente à metade
do tempo de mandato, em Acórdão assim ementado 
(f. 248/249):

Ação de indenização. Eleição ao cargo de vereador.
Duplicidade de candidatos com o mesmo nome e filiados ao
mesmo partido político. Notícia de cassação da candidatu-
ra de um deles veiculada em rádio. Confusão entre os dois.
Não-eleição por poucos votos do candidato que na verdade
não teve a sua candidatura cassada. Danos morais.
Caracterização. Quantum indenizatório. Alegação de carac-
terização de danos materiais decorrentes da não-eleição.
Perda da chance. Possibilidade de indenizar em virtude da
perda da chance de ser eleito em virtude da conduta ilícita
de outrem. Impossibilidade de ressarcimento pelos gastos de
campanha, visto que patrocinada por doações de terceiros.
Direito da vítima de receber os proventos referentes ao cargo
de que era candidata de forma proporcional à probabili-
dade de eleição.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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- A cassação de uma candidatura ocorre quando o aspirante
ao cargo político pratica ato contrário à legislação eleitoral,
ou seja, ato ilícito.
- Se emissora de rádio, erroneamente, noticia que a candi-
datura de aspirante a cargo de vereador foi cassada, sendo
que, na verdade, a campanha cassada foi de outro que pos-
sui o mesmo prenome e é filiado ao mesmo partido político,
possibilitou que a população da região atribuísse ao
primeiro a prática de conduta ilícita causando-lhe cons-
trangimento que pode ser caracterizado como dano moral.
- O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável,
de modo a evitar enriquecimento indevido.
- Apesar de a eleição de uma pessoa não ser fato certo, ela
pode buscar indenização pelos danos materiais que alega ter
sofrido em razão da não-concretização deste fato, com fun-
damento na perda da chance de ser eleita em função da
conduta ilícita de outrem.
- Só se é possível falar em indenização com fundamento na
perda da chance se a parte apresenta elementos que
demonstram, de forma objetiva, a grande probabilidade de
ocorrência do evento, que não se concretizou apenas em
razão da conduta ilícita praticada.
- O candidato só pode ser ressarcido pelos gastos de cam-
panha se estes foram feitos com recursos próprios.
- O candidato que perdeu a chance de ser eleito tem direito
ao recebimento dos proventos que deixou de receber, mas
de forma proporcional à probabilidade de sua eleição.

2 - Embargos de Declaração interpostos pelos
recorrentes (f. 272/273) foram rejeitados (f. 275/280).

3 - As razões de Recurso Especial apontam vio-
lação dos arts. 535, I e II, do Código de Processo Civil e
159 do Código Civil de 1916.

Alegam, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, por ter o Tribunal de origem deixado de se
manifestar sobre os temas suscitados nos Embargos de
Declaração.

No mérito, sustentam inexistir prova do dano mate-
rial alegado, argumentam ser necessária a ocorrência de
um dano efetivo para que haja condenação por danos
materiais, não sendo o suficiente o reconhecimento da
“perda da chance” de o autor ser eleito vereador.

4 - Contrarrazoado (f. 304/307), o Recurso
Especial foi admitido na origem (f. 309/311).

É o relatório.

VVoottoo

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator) -
4.- O recurso não merece prosperar, pelos fundamentos
que se veem a seguir. 

5 - Cumpre observar, de início, que o Tribunal de
origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi sub-
metido. Portanto, não há que se falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil (CPC) ou nega-
tiva de prestação jurisdicional. 

Com efeito, não se detecta qualquer omissão, con-
tradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, uma vez

que a lide foi dirimida com a devida e suficiente funda-
mentação, apenas não se adotou a tese do recorrente. 

6 - No mérito, a questão posta a exame cinge-se
em saber se é possível a condenação das Rádios recor-
rentes em danos materiais pela chamada “perda da
chance” de o autor se eleger vereador, em razão da vei-
culação, dois dias antes da eleição, de notícia de que a
candidatura do ora recorrido havia sido impugnada.

No caso, é de inteira pertinência a fundamentação
do acórdão recorrido que (f. 261/266):

Na hipótese em comento, à primeira vista, poder-se-ia
acreditar que não seria possível a condenação das apelantes
ao pagamento da indenização por danos materiais, visto
que, não sendo possível se ter certeza de que o apelado de
fato seria eleito, não seria certo que receberia os proventos
referentes ao cargo de vereador, e por isto não haveria razão
para se falar em dano, o que impossibilitaria o acolhimento
do pedido indenizatório. Também não se poderia falar em
condenação dos recorrentes ao pagamento do valor
despendido pelo recorrido para patrocinar sua campanha
pelo mesmo motivo retromencionado.
Assim, de acordo com este pensamento, só se poderia con-
denar os apelantes ao pagamento da indenização na
hipótese de, já tendo o apelado tomado posse no cargo de
vereador, ele tivesse tido o seu mandato cassado em virtude
da notícia veiculada, não lhe sendo mais possível perceber
os salários; neste caso seria sim possível o pagamento de
indenização, visto que o dano estaria causado de forma
certa e atual.
No entanto, a meu sentir, apesar de não ter absoluta certeza
de que o recorrido seria eleito, e de que perceberia seus
proventos mensais, tenho que o direito ao recebimento da
indenização pelos danos materiais existe em razão de um
terceiro gênero de indenização denominado perda da
chance.
‘A perda da chance é terceira modalidade de indenização e,
conforme leciona Sérgio Severo, visa possibilitar indenização
de “um dano causado quando a vítima vê frustrada, por ato
de terceiro, uma expectativa séria e provável, no sentido de
obter um benefício ou de evitar uma perda que a ameaça’
(Os danos extrapatrimoniais, São Paulo: Saraiva: 1996, pág.
11.). [...].
Desta forma, a possibilidade de o apelado ser indenizado
pelos gastos que teve com a sua candidatura, bem como
pelos proventos que deixou de perceber, tem como funda-
mento a perda da chance de ele ser eleito, ou seja, a frus-
tração da sua eleição em virtude da notícia veiculada pelos
recorrentes.
Fala-se que o recorrido não foi eleito em razão da notícia
veiculada pelos apelantes em razão de dois motivos: con-
forme afirmado na petição inicial, a não-eleição do apelado
ocorreu pela falta de apenas oito votos; as testemunhas
informaram em seus depoimentos que elas e parte de seus
familiares não votaram no recorrido apenas em razão do
que foi noticiado pelos apelantes, conforme se verifica:
[...]
Ora, se bastavam apenas mais oito votos para que o recor-
rido fosse eleito, e tendo restado demonstrado que estes
votos poderiam ser obtidos caso parte do eleitorado não
tivesse ouvido a notícia veiculada pelas apelantes, resta claro
que é objetivamente provável que o recorrido seria eleito
vereador da Comarca de Carangola, e que este fato só
restou frustrado em razão da conduta ilícita das apelantes.
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Conforme se verifica, de acordo com as provas que foram
trazidas aos autos, é muito provável que o recorrido seria
eleito vereador, e por esta razão torna-se possível o seu
direito de ser indenizado. Claro que, se a possibilidade fosse
remota, esta circunstância, de fato, elidiria do direito
retromencionado, o que não é o caso, tendo em vista os ele-
mentos de prova trazidos aos autos.
Assim, em virtude da perda da chance de ser eleito por
culpa dos apelantes, o recorrido pode ser indenizado pelos
gastos de sua campanha, e pelos proventos que deixou de
perceber.

7 - As Turmas que compõem a Segunda Seção
desta Corte vêm reconhecendo a possibilidade de inde-
nização pelo benefício cuja chance a parte lesada tenha
perdido a oportunidade de concretizar segundo um
critério de probabilidade.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes prece-
dentes:

Recurso Especial. Indenização. Impropriedade de pergunta
formulada em programa de televisão. Perda da oportu-
nidade.
1. O questionamento, em programa de perguntas e
respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez
que a Constituição Federal não indica percentual relativo às
terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas
instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por
culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o partici-
pante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela
perda da oportunidade.
2. Recurso conhecido e, em parte, provido.
(REsp 788.459/BA, Rel. Ministro Fernando Gonçalves,
Quarta Turma, julgado em 08.11.2005, DJ 13.03.2006).

Processual Civil e Direito Civil. Responsabilidade de advo-
gado pela perda do prazo de apelação. Teoria da perda da
chance. Aplicação. Recurso Especial. Admissibilidade.
Deficiência na fundamentação. Necessidade de revisão do
contexto fático-probatório. Súmula 7, STJ. Aplicação.
- A responsabilidade do advogado na condução da defesa
processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora
não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a
aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do
mandato.
- Ao perder, de forma negligente, o prazo para a inter-
posição de apelação, recurso cabível na hipótese e deseja-
do pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito
de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabi-
lidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja
séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de
“uma simples esperança subjetiva”, nem tampouco de con-
ferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso
obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance.
- A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais
quanto aos danos morais.
- A hipótese revela, no entanto, que os danos materiais ora
pleiteados já tinham sido objeto de ações autônomas e que
o dano moral não pode ser majorado por deficiência na
fundamentação do recurso especial.
- A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial. Aplicação da Súmula 7, STJ.
- Não se conhece do Especial quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles. Súmula 283, STF.

Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.079.185/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 04.08.2009).

Recurso Especial. Ação de indenização. Danos morais. Erro
médico. Morte de paciente decorrente de complicação cirúr-
gica. Obrigação de meio. Responsabilidade subjetiva do
médico. Acórdão recorrido conclusivo no sentido da ausên-
cia de culpa e de nexo de causalidade. Fundamento sufi-
ciente para afastar a condenação do profissional da saúde.
Teoria da perda da chance. Aplicação nos casos de proba-
bilidade de dano real, atual e certo, inocorrente no caso dos
autos, pautado em mero juízo de possibilidade. Recurso
Especial provido.
I - A relação entre médico e paciente é contratual e encerra,
de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras),
obrigação de meio, sendo imprescindível para a respon-
sabilização do referido profissional a demonstração de culpa
e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano cau-
sado, tratando-se de responsabilidade subjetiva.
II - O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de culpa
e de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a
morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente
para o afastamento da condenação do profissional da
saúde.
III - A chamada “teoria da perda da chance”, de inspiração
francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, apli-
ca-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, den-
tro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibili-
dade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da
responsabilidade civil, em regra, não é indenizável.
IV - In casu, o v. acórdão recorrido concluiu haver mera pos-
sibilidade de o resultado morte ter sido evitado caso a
paciente tivesse acompanhamento prévio e contínuo do
médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois,
a responsabilização do médico com base na aplicação da
“teoria da perda da chance”;
V - Recurso especial provido.
(REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro  Massami Uyeda, Terceira
Turma, julgado em 09.06.2009, DJe de 04.08.2009).

8 - Nesses casos, no julgamento do REsp
965.758/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 19.08.2008, DJe 03.09.2008, a adoção da
teoria da perda da chance exige que o Poder Judiciário
bem saiba diferenciar o improvável do quase certo, bem
como a probabilidade de perda de chance de lucro,
para atribuir a tais fatos as consequências adequadas.

É necessário que tenha ocorrido um ato ilícito e
que esse ato ilícito tenha tirado da vítima a oportunidade
real de obter resultado que a beneficiaria.

Na presente hipótese, o Tribunal a quo concluiu,
com base no conteúdo fático-probatório dos autos, pela
existência do ato ilícito, pela culpa dos recorrentes e pela
privação da oportunidade, bem concreta e provável, de
o recorrido se eleger vereador, o que se frustrou em
decorrência desse ato ilícito. 

De fato, a partir do exame das provas dos autos,
concluiu o acórdão recorrido que bastavam apenas mais
oito votos para que o recorrido fosse eleito e que esses
votos bem provavelmente seriam obtidos caso parte do



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 194, p. 327-341, jul./set. 2010330

eleitorado não tivesse ouvido a notícia veiculada pelas
recorrentes.

Essa conclusão do Tribunal de origem é fática. Não
há como afastar a conclusão do acórdão recorrido no
sentido de que é objetivamente provável que o recorrido
seria eleito vereador da Comarca de Carangola, e que
este fato só restou frustrado em razão da conduta ilícita
das apelantes (f. 265), sem o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 desta
Corte.

9 - Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso
Especial.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino,
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do
TJRS) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Massami
Uyeda.

Brasília, 19 de agosto de 2010. - Maria Auxiliadora
Ramalho da Rocha. Secretária.

(Publicado no DJe de 24.09.2010.) 

. . .

4. O fosso fático entre a lei e o contexto social impõe ao
Juiz detida análise de todas as circunstâncias e peculiari-
dades passíveis de visualização ou de intelecção no
processo, para a imprescindível aferição da capacidade
ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos,
notadamente em se tratando de obrigação alimentar
entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Disso decorre a
existência ou não da presunção da necessidade de ali-
mentos. 

5. A realidade social vivenciada pelo casal ao longo da
união deve ser fator determinante para a fixação dos ali-
mentos. Mesmo que se mitigue a regra inserta no art.
1.694 do CC/02, de que os alimentos devidos, na
hipótese, são aqueles compatíveis com a condição social
do alimentando, não se pode albergar o descompasso
entre o status usufruído na constância do casamento ou
da união estável e aquele que será propiciado pela ativi-
dade laborativa possível.

6. A obrigação de prestar alimentos transitórios - a
tempo certo - é cabível, em regra, quando o alimentan-
do é pessoa com idade, condições e formação profis-
sional compatíveis com uma provável inserção no mer-
cado de trabalho, necessitando dos alimentos apenas
até que atinja sua autonomia financeira, momento em
que se emancipará da tutela do alimentante - outrora
provedor do lar -, que será então liberado da obrigação,
a qual se extinguirá automaticamente.

7. Nos termos do art. 1.710 do CC/02, a atualização
monetária deve constar expressamente da decisão con-
cessiva de alimentos, os quais podem ser fixados em
número de salários mínimos. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente provido.

RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº 11..002255..776699 - MMGG
((22000088//00001177334422-00)) - RReellaattoorraa:: MMIINNIISSTTRRAA NNAANNCCYY
AANNDDRRIIGGHHII 

Recorrente: C.M.A. Advogados: Juliana Gontijo e outros.
Daniel Jameledim Franco. Recorrido: V.A.P.A. -
Advogado: João Velu Galvão.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigrá-
ficas constantes dos autos, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda,
Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justifi-
cadamente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Processo Civil e Direito Civil - Família - Alimentos
- Ação de separação judicial litigiosa -

Imputação de culpa - Violação dos deveres do
casamento - Presunção de perdão tácito -

Alimentos transitórios -  Atualização monetária

1. A presunção de perdão tácito declarada pelo TJMG
constitui circunstância fática imutável na via especial, a
teor da Súmula 7/STJ.

2. A boa-fé objetiva deve guiar as relações familiares,
como um manancial criador de deveres jurídicos de
cunho preponderantemente ético e coerente.

3. De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a
obrigação de prestar alimentos está condicionada à per-
manência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de
parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessi-
dade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si
próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer
alimentos.
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Brasília (DF), 24 de agosto de 2010 (Data do
Julgamento). - Ministra Nancy Andrighi - Relatora.

RReellaattóórriioo

Cuida-se de recurso especial interposto por
C.M.A., com fundamento nas alíneas a e c do permissi-
vo constitucional, contra acórdão exarado pelo TJMG.

Ação (inicial às f. 2/9): de separação judicial liti-
giosa com imputação de culpa por grave violação dos
deveres do casamento, previstos no art. 231 do CC/16
(correspondência: art. 1.566 do CC/02), cumulada com
pedido de alimentos e partilha de bens, ajuizada pela
recorrente em face de V.A.P.A.

A autora sustenta que se casou com o réu em
26.9.1982, pelo regime de comunhão universal de
bens, ocasião em que deixou seu emprego no Banco
Real, a pedido do marido, que, por exercer a profissão
de médico, prometera proporcionar-lhe elevado padrão
de vida. Relata que, com efeito, ao longo da união con-
jugal - que perdurou por aproximadamente 20 anos -, o
casal construiu significativo patrimônio.

Afirma que nos últimos quatro anos surgiram
boatos envolvendo o réu, que, ao final, foram por ele
confirmados, no sentido da quebra do dever matrimoni-
al de fidelidade, ressaltando que, do relacionamento
extraconjugal por ele mantido com outra mulher, nasceu
uma criança - V.R.B. -, em 7.1.1999. 

Alega que teria sido vítima de ameaças e
agressões físicas perpetradas pelo então marido, o que
redundou na propositura de medida cautelar
preparatória de separação de corpos, cumulada com
pedido de alimentos, bloqueio e arrolamento de bens,
em relação aos quais postula que seja determinada a
partilha, de acordo com os arts. 982 a 1.045, con-
soante previsão do art. 1.121, parágrafo único, todos
do CPC.

Assinala que o réu, “com quase 30 (trinta) anos de
formado (...) mantém status compatível com uma renda
de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (f. 7), o que
lhe permite pleitear alimentos - considerada a
imputação de culpa ao marido pela ruptura da vida em
comum - no patamar de 40% sobre seus rendimentos
líquidos, os quais, segundo alega, giram em torno de 
R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que consubstanciaria
uma pensão no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seis-
centos reais).

Juntou-se à f. 18 dos autos, cópia da decisão do i.
Juiz que, em sede da mencionada medida cautelar,
deferiu, em parte, os pedidos, para: (i) fixar “os alimen-
tos provisionais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), devidos a partir da citação” (f. 18); (ii) determinar
o bloqueio e o arrolamento dos bens do casal; (iii) con-
ceder a separação de corpos, sem, contudo, determinar
a retirada do réu da residência do casal.

Audiência de conciliação (f. 44/45): após afir-
mação de ambas as partes acerca da impossibilidade de
reconciliação, aquiesceram a respeito da partilha de
bens, cabendo para cada cônjuge um patrimônio esti-
mado no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais). Todavia, divergiram no tocante aos alimentos,
apresentando, ainda, o réu, impugnação ao valor da
causa. 

Contestação (f. 46/55): V.A.P.A. alega, em sua
peça de defesa, que a autora manteve-se inerte, não
obstante inequívoca sua ciência acerca do nascimento
do filho, fruto do aludido relacionamento extraconjugal,
o que tem - segundo afirma - o condão de afastar a
imputação de culpa por quebra do dever matrimonial de
fidelidade. Tece considerações acerca de suposta inca-
pacidade da autora de ter filhos, fato que teria sido por
ela ocultado quando do casamento, afirmando, dessa
forma, que acaso “sabedor o noivo, podia (sic) até
mesmo desistir do evento” (f. 49). Assevera que a auto-
ra, ao deixar seu emprego de “simples bancária”, exigiu
em contrapartida que o casamento fosse celebrado pelo
regime da comunhão universal de bens, o que, con-
forme indica, poderia “até mesmo sugerir que o objetivo
da autora era casar-se com um médico bem sucedido”,
assinalando, ainda, “que os bens que hoje possui o con-
testante, quando se casou já os possuía”.

Por fim, aduz que a autora não faz jus à pensão
alimentícia, porque receberá a quantia líquida de
aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) referentes à sua meação, além de ostentar
condições de trabalhar e prover seu próprio sustento,
contando, à época do ajuizamento da ação - em 2002
- com a idade de 43 anos. 

Impugnação à contestação (f. 73/78): sustenta a
autora que o filho do réu foi registrado somente com o
nome da mãe e, por isso, a despeito dos boatos, aceitou
a negativa inicial do marido a respeito dos fatos.
Contudo, relata que, em julho de 2002, “tomou conhe-
cimento do adultério praticado pelo requerido, tendo
sido informada que o mesmo havia se declarado pai da
referida criança”. Afirma, portanto, que “foi enganada
pelo requerido” (f. 77), que primeiramente ocultou a
conduta infiel para só depois confessá-la. Ao final, alega
que não se deve confundir o direito à partilha de bens
com o direito a alimentos, asseverando, outrossim, que
não possui condições de prover o próprio sustento.

Parecer do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (f. 210/217): o Parquet opinou favoravelmente
ao pedido de pensão alimentícia somente enquanto não
for efetivada a partilha.

Sentença (f. 219/226): o pedido foi julgado par-
cialmente procedente, para decretar a separação do
casal, com a proclamação de “grave violação dos
deveres matrimoniais pelo requerido e imputando-lhe a
responsabilidade pela separação” (f. 226), sem, contu-
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do, condená-lo a prestar alimentos à ex-mulher, porque
não fora comprovada a necessidade de C.M.A., no
entender do i. Juiz, por ser pessoa “jovem, saudável, com
habilitação profissional [...], apta a prover a própria sub-
sistência” (f. 225).

Acórdão (f. 294/297): acolhendo em parte o
Parecer exarado pelo MP/MG, que opinou no sentido de
conceder alimentos à recorrente “consoante o quantum
fixado provisoriamente” (f. 283), sem estipulação de
termo para a obrigação, o TJMG negou provimento ao
recurso adesivo do recorrido (f. 237/239) e conferiu par-
cial provimento à apelação interposta pela recorrente 
(f. 232/235), para “fixar a pensão alimentícia a seu favor
em R$ 1.500,00, pelo prazo de dois anos, iniciando-se
tal contagem a partir do trânsito em julgado desta
decisão, mantida a r. sentença quanto ao mais” (f. 296).

Embargos de declaração: interpostos por ambas as
partes (f. 300/306 e 309/311), foram rejeitados os do
alimentante e acolhidos parcialmente os da alimentanda,
para declarar o direito ao recebimento dos alimentos no
período compreendido entre a sentença - que cassou a
pensão - e o acórdão - que a restabeleceu. Ante nova
interposição de embargos de declaração pela recorrente
(f. 321/329), o TJMG deles não conheceu, aplicando a
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC 
(f. 344/345).

Recurso especial de V.A.P.A.: interposto às 
f. 359/362.

Recurso especial de C.M.A. (f. 365/389): interpos-
to sob alegação de ofensa aos arts. 535 do CPC; 1.566,
III, 1.694 e 1.710 do CC/02; 22 da Lei nº 6.515/77,
bem como de divergência jurisprudencial.

Não foram apresentadas contrarrazões por
V.A.P.A., conforme certidão à f. 510.

Ante a negativa de seguimento de ambos os recur-
sos especiais na origem (f. 512/515 e 516/518), subi-
ram os autos principais por força de agravo de instru-
mento provido (Ag 890.459/MG interposto por C.M.A.).

Parecer do Ministério Público Federal (f. 557/561):
da lavra do il. Subprocurador-Geral da República
Fernando H. O. de Macedo, opinou-se pelo não provi-
mento do recurso especial.

É o relatório.

VVoottoo

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI
(Relatora) - I. Da delimitação da lide e seus contornos
fáticos.

Além das preliminares de ofensa ao art. 535 do
CPC e de equivocada aplicação de multa por força da
reiterada interposição de embargos de declaração, as
questões controvertidas trazidas a debate por meio deste
recurso especial cingem-se a definir:

a) a possibilidade de estipulação de alimentos
transitórios - com prazo de duração de dois anos a con-

tar do trânsito em julgado da decisão que os fixou -, na
hipótese em que fora comprovada a necessidade da ali-
mentanda, com a peculiaridade de que fora proclama-
da, na sentença, a responsabilidade do alimentante pela
separação por grave violação do dever matrimonial de
fidelidade, ainda que tenha sido relevada - em 2º grau
de jurisdição - a referida culpa, ante a declarada pre-
sunção de “perdão tácito”; 

b) a necessidade - ou não - de se fixar, na decisão
concessiva de alimentos, a correspondente atualização
monetária.

Para melhor elucidação da matéria controvertida,
seguem os contornos fáticos da lide estabelecidos pelo
TJ/MG, com a percuciente complementação ofertada
pelo MP/MG:

1. Acórdão proferido em apelação:

A apelante apontou na petição inicial a culpa do apelado,
sob a acusação de, entre outras, infidelidade. No entanto,
mesmo após tal fato, continuou a convivência marital, em
situação que, naturalmente, faz presumir ter havido perdão
tácito.
A propósito de tal presunção, vale a observação de Yussef
Said Cahali, lembrada na sentença no sentido de que, entre
outras hipóteses, ‘...se após cientificado da conduta deson-
rosa ou da violação dos deveres imputados ao outro, o côn-
juge conserva-se indefinidamente coabitando com o mesmo,
sua atitude induz a presunção de que a conduta ou o ato
não fizeram insuportável a vida em comum’ (Divórcio e se-
paração, RT, 9. ed., 2000, p. 418).
Quanto ao mais, a apelante pede fixação de alimentos para
si, no importe de R$ 3.600,00, correspondente a 40% da
renda mínima mensal do apelado, que alega ser de 
R$ 9.000,00.
O fundamento da pensão alimentícia, geralmente, são os fi-
lhos e a idade avançada da mulher, bem como a impossibi-
lidade de se manter. No caso dos autos, da união não houve
filhos e não se pode considerar uma mulher com 45 anos
como idosa, muito menos que não possa trabalhar para se
manter.
Quando do julgamento do Agravo 338.525-9, onde a ora
apelante se insurgia contra a redução da verba alimentar
provisória, a mesma foi mantida em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), não vejo por que, no momento, alterar tal
verba. Mesmo porque a apelante é jovem ainda, possuindo
formação superior, e, conforme consta dos autos, compe-
tente, pois logrou aprovação em quatro concursos que
prestou. Se não está trabalhando atualmente, pode fazê-lo
no futuro; assim, os alimentos devem perdurar pelo tempo
suficiente para que a apelante se recoloque no mercado de
trabalho, pois, os mesmos não são aposentadoria, nem
seguro desemprego, além do mais, com a partilha dos bens
ficará ela com patrimônio razoável, pelo que, o prazo de
dois anos para o pensionamento se me afigura razoável 
(f. 295/296).

2. Acórdão que julgou os embargos de decla-
ração:

[...] na consideração de que os valores fixados a título de ali-
mentos podem ser revistos a qualquer tempo, a decisão
embargada entendeu por bem não fixar qualquer índice de
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correção monetária. Desta forma, se a embargante entende
que é devida a correção monetária, deve fazer uso do recur-
so próprio para reformar a decisão neste sentido, o que não
se faz através de embargos declaratórios, que é mero pedi-
do de esclarecimento (f. 316).

3. Parecer do MP/MG, em segundo grau de juris-
dição:

Relativamente aos alimentos rogados estamos que a
apelante principal faz jus ao pensionamento, porquanto
mesmo detendo habilitação profissional não exerce ativi-
dade remunerada, tanto que fruiu a pensão alimentícia pro-
visional estimada. Ademais, cumpre salientar que os côn-
juges, precedendo a ruptura do liame, são pessoas que,
tendo vivido durante algum tempo de modo a constituírem
uma unidade econômica (o casal), ostentaram, na constân-
cia da relação conjugal, necessidades e possibilidades indis-
sociáveis. A aferição da carência do consorte necessitado
demanda, neste particular, a análise do status fruído à
época do matrimônio incólume. Antunes Varela, em exce-
lente página, pontifica a respeito que ‘se deve considerar
necessitado o cônjuge que não pode garantir o padrão de
vida correspondente ao seu estado social, com os rendi-
mentos dos seus bens ou com os proventos da atividade que
esteja em condições de exercer’ (Dissolução da sociedade
conjugal, n. 47, p. 111).
No contexto, se nos afigura que a assistência material deve
ser restabelecida consoante o quantum fixado provisoria-
mente, anotando-se que o recebimento de bens em face da
extinção do regime matrimonial sequer efetivou-se concreta-
mente e também não se pode dizer que o patrimônio dividi-
do gere frutos capazes de garantir a sobrevivência condigna
da esposa vilipendiada pela infidelidade marital (f. 282/283
- com destaques no original).

A matéria, como se vê, prescinde de qualquer
revolvimento do substrato probatório do processo, que
se circunscreve aos limites estabelecidos no acórdão
recorrido, cujas conclusões erigem-se sobre os seguintes
vértices fáticos:

i) a alimentanda foi casada com o alimentante por
aproximadamente 20 anos, período em que não traba-
lhou, porque o marido - médico - assumiu a figura de
provedor do lar;

ii) houve a decretação da separação judicial liti-
giosa com imputação de culpa ao alimentante, em
razão de confessada quebra do dever de fidelidade,
sendo que do relacionamento extraconjugal resultou o
nascimento de um filho, em 1999;

iii) o TJMG relevou a responsabilidade do cônjuge
pela separação, porque, ao tempo em que a mulher
teria tido conhecimento da conduta reprovável do mari-
do, não cessou a coabitação, circunstância que atrairia
a presunção de perdão tácito;

iv) os alimentos foram arbitrados no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com prazo certo
de duração, sendo devidos por dois anos contados do
trânsito em julgado da decisão que os fixou, sem
adoção de qualquer índice de atualização monetária;

v) para chegar a essa conclusão, o TJMG con-
siderou a idade da mulher - que atualmente conta com
51 anos -, sua aptidão para o trabalho e o patrimônio
que fará jus quando da finalização da partilha, cuja
meação perfaria o valor estimado de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).

Estabelecidos os contornos da lide, passa-se ao
julgamento.

II. Dos embargos de declaração.
O acórdão recorrido não padece de omissões,

contradições ou obscuridades, porquanto contém
análise e conclusão fundamentada concernente às ale-
gações da recorrente, considerando-se que o vício con-
figurado quando do julgamento da apelação foi devida-
mente sanado. Decidir em desacordo com a tese defen-
dida pela parte não consiste em violação do art. 535
do CPC.

III. Da aplicação de multa.
A multa imposta à recorrente em face da reiterada

interposição de embargos de declaração deve ser afas-
tada, porquanto neste aspecto destoou o acórdão
impugnado do quanto vem decidindo esta Corte, que
possibilita, para fins de prequestionamento, o manejo
dos embargos declaratórios, que, nessas hipóteses, não
apresentam intuito protelatório, a teor da Súmula 98 do STJ.

IV. Da presunção de perdão tácito (art. 1.566, III,
do CC/02).

A presunção de perdão tácito declarada pelo
TJMG constitui circunstância fática imutável nesta via
especial a teor da Súmula 7/STJ, o que obsta a abertu-
ra do debate a respeito da tese da recorrente que sus-
tenta a relevância da culpa na fixação dos alimentos
entre ex-cônjuges.

V. Da fixação a tempo certo da obrigação de
prestar alimentos entre ex-cônjuges (art. 1.694 do
CC/02 e dissídio jurisprudencial).

Aduz a recorrente que, ao predeterminar em dois
anos o término da pensão fixada no valor de 
R$ 1.500,00, a despeito de comprovada a necessidade
de alimentos, o TJMG dissentiu da jurisprudência de
diversos tribunais, ressaltando que “a vida, a saúde e a
dignidade da recorrente estão à frente de um possível
prejuízo meramente econômico do recorrido” (f. 379).

O devido prequestionamento da matéria jurídica
versada no art. 1.694 do CC/02, bem como a demons-
tração da similitude fática entre o acórdão impugnado e
aqueles alçados a paradigma abrem a via do debate
nesta seara especial, do que se passa, portanto, à
análise do mérito recursal, no que concerne à fixação de
alimentos por tempo certo.

Consideradas as circunstâncias ínsitas a cada
processo, perquire-se a respeito da viabilidade de
prestação do encargo, em consonância com as diretrizes
estabelecidas nos arts. 1.694 a 1.710 do CC/02, sob a
tônica dos princípios da preservação da dignidade da
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pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da solidariedade
social e familiar (art. 3º, I, da CF), que fundamentam a
obrigação de prestar alimentos.

Na lição de Arnaldo Rizzardo:

[...] as razões que obrigam a sustentar os parentes e a dar
assistência ao cônjuge transcendem as simples justificativas
morais ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio
direito natural. É inata na pessoa a inclinação para prestar
ajuda, socorrer e dar sustento. Desponta do íntimo das cons-
ciências esta inclinação, como que fazendo parte de nossa
natureza, e se manifestando como uma necessidade. Todo
ser humano sente espontaneamente a tendência não só em
procriar, mas sobretudo em produzir, amparar, desenvolver,
proteger, dar e doar-se (Direito de Família: Lei nº 10.406, de
10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 731.)

Uma das características da obrigação alimentar,
segundo o supracitado autor, é a sua condicionalidade à
permanência dos pressupostos que determinam a
prestação, ao entendimento de que “para subsistir a pen-
são é preciso que os pressupostos do nascimento da
pensão se mantenham” (op. cit. p. 750). Dessa forma,
com a condicionalidade, nas palavras do professor
Orlando Gomes, a “relação obrigacional surge e perdu-
ra só e enquanto se verifiquem e permaneçam concreta-
mente aqueles determinados elementos de fato previstos
em lei” (apud Arnaldo Rizzardo. op. cit.).

Nesse contexto, consideram-se pressupostos para a
obrigação alimentar aqueles contidos nos arts. 1.694 e
1.695 do CC/02, a constituir a seguinte trilogia - que
deve estar presente em todas as imposições de prestar
alimentos:

i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou con-
vivencial;

ii) a necessidade e a incapacidade - ainda que
temporária - do alimentando de sustentar a si próprio;

iii) a possibilidade do alimentante de fornecer ali-
mentos.

A adoção dos pressupostos legais aparentemente
objetivos, porém, não é simples, porquanto sobre eles
devem incidir elementos diversos, revestidos de elevada
carga subjetiva, que informarão os limites da recíproca
obrigação alimentar, tendo como pano de fundo uma
sociedade hipercomplexa e multifacetada.

O fosso fático entre a lei e o contexto social impõe
ao Juiz detida análise de todas as circunstâncias e pecu-
liaridades passíveis de visualização ou de intelecção no
processo, para a imprescindível aferição da capacidade
ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos.

Dessa forma, é possível, ou talvez, até necessário,
a definição de balizas conjunturais indicativas, que ve-
nham a dimensionar a presunção de necessidade ou,
ainda, que sinalizem no sentido de sua inexistência.

Habitualmente, são três as possíveis situações
decorrentes de uma dissolução de sociedade conjugal
ou convivencial, em cuja constância houve acordo entre

os então cônjuges ou companheiros para que um deles
se abstivesse da prática de atividade profissional remu-
nerada ou, ainda, que não buscasse ascender profis-
sionalmente, em virtude de atribuições com a adminis-
tração do lar e de comodidades oferecidas pelo par-
ceiro:

i) o ex-cônjuge ou ex-companheiro, em decorrên-
cia da combinação idade avançada e deficiência ou
desatualização na formação educacional, não consegue
ou apresenta enorme dificuldade para se estabelecer
profissionalmente com remuneração digna;

ii) o ex-cônjuge ou ex-companheiro, em idade
compatível com a inserção no mercado de trabalho,
possui formação profissional que lhe garanta, ao menos
em tese, colocação profissional que assegure a
manutenção de seu status quo ante;

iii) o ex-cônjuge ou ex-companheiro, apesar de ter
idade compatível com o exercício de atividade remune-
rada, carece de instrução para uma colocação profis-
sional condigna.

A primeira situação descrita torna evidente a pre-
sunção da necessidade de alimentos. Isso porque é inad-
missível que, após um longo período de relação conju-
gal ou convivencial, seja o ex-cônjuge ou ex-compa-
nheiro tangido ao mercado de trabalho, sem qualifi-
cação técnica ou experiência que o habilite a conseguir
emprego condizente com a realidade social a que esteve
habituado na constância do casamento ou da união
estável. 

Note-se que a realidade social vivenciada pelo
casal ao longo da união deve ser fator determinante
para a fixação dos alimentos. Mesmo que se mitigue a
regra inserta no art. 1.694 do CC/02 - de que os ali-
mentos devidos, na hipótese, são aqueles compatíveis
com a condição social do alimentando - não se pode
albergar o descompasso entre o status usufruído na
constância do casamento ou união estável e aquele que
será propiciado pela atividade laborativa possível.

Em sentido inverso encontra-se a segunda situação
hipotética traçada, porquanto nela a presunção opera
contra o ex-cônjuge ou ex-companheiro que pleiteia ali-
mentos, por apresentar condições, idade e formação
profissional adequadas a uma provável inserção no mer-
cado de trabalho.

Por fim, quanto à última situação hipoteticamente
delineada, a confirmação da necessidade demandaria
maior labor e cuidadosa análise do Juiz para evitar o
esvaziamento do texto legal. Não se pode tolerar, além
do mais, a estipulação da perpetuidade da obrigação de
prestar alimentos ao ex-parceiro que, por motivos
imponderáveis, mantém-se inerte quanto à sua colo-
cação profissional, ainda que se encontre em idade la-
boral ativa e em plenas condições de desenvolver ativi-
dade que lhe propicie autossustento.

Sob a perspectiva inescapável da boa-fé objetiva -
que deve guiar não apenas as relações negociais, como
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também as decorrentes de vínculos familiares, como um
manancial criador de deveres jurídicos entre os envolvi-
dos, de cunho preponderantemente ético e coerente,
como o são os deveres de lealdade, de respeito, de ho-
nestidade e de cooperação -, munir-se-á o Juiz de um
verdadeiro radar a fim de auscultar a melhor forma de
concretização das expectativas e esperanças recíprocas
outrora criadas, nascidas do afeto e nutridas pela con-
fiança.

Volvendo às especificidades do processo em julga-
mento, considerados os parâmetros até aqui estabeleci-
dos, chega-se à inegável conclusão de que a situação
descrita no acórdão impugnado alinha-se à hipótese na
qual o ex-cônjuge alimentando apresenta condições,
idade e formação profissional compatíveis com uma
provável inserção no mercado de trabalho.

Sob essa ótica, a fixação de alimentos por tempo
certo se reveste de fato motivador para que o alimen-
tando busque, efetivamente, sua colocação profissional,
sem que permaneça, indefinidamente, à sombra do con-
forto material propiciado pelos alimentos que lhe são
prestados pelo ex-cônjuge, outrora provedor do lar.

É nesse contexto - sempre guardadas as peculiari-
dades de cada hipótese específica - que os alimentos
transitórios surgem como solução possível, isto é, como
alavanca temporária para o aprumo socioeconômico do
cônjuge necessitado, impedindo, dessa forma, a estipu-
lação de pensões vitalícias destituídas de amparo legal.

V.1. Dos alimentos transitórios.
Alimentos transitórios - de cunho resolúvel - são

obrigações prestadas, notadamente entre ex-cônjuges
ou ex-companheiros, em que o credor, em regra pessoa
com idade apta para o trabalho, necessita dos alimen-
tos apenas até que se projete determinada condição ou
ao final de certo tempo, circunstância em que a obri-
gação extinguir-se-á automaticamente. 

A ruptura da sociedade conjugal ou convivencial
tem o condão de provocar mudanças na vida dos par-
ceiros. Traço marcante dessa nova realidade consiste em
inusitado e abrupto desequilíbrio econômico, clara-
mente perceptível em relação ao padrão de vida que os
cônjuges ou companheiros ostentavam ao longo da
união. Esse desequilíbrio encontra-se fortemente entre-
laçado a um componente que avilta a dignidade da pes-
soa humana - o estado de necessidade do ex-cônjuge
ou ex-companheiro degradado e depreciado como pes-
soa em razão de sua vulnerabilidade social e econômi-
ca - a exigir do Direito uma forma eficiente de tutela.

Normalmente, os alimentos transitórios são devi-
dos até o momento em que o alimentando atinja sua
autonomia financeira, por meio de exercício tendente a
superar os usuais percalços decorrentes da transição
invariavelmente penosa da dissolução da união conjugal
ou convivencial, emancipando-se da tutela do ex-côn-
juge ou ex-companheiro outrora provedor, o qual será
então liberado da obrigação.

Esse caráter de transitoriedade conferido à obri-
gação alimentar evidentemente só pode ser empregado
em circunstâncias nas quais seja possível divisar, ainda
que ao longe, o advento da capacidade de autossusten-
to do credor de alimentos, a permitir, dessa forma, a
exoneração do alimentante.

Por isso mesmo, não cabem alimentos transitórios
quando as necessidades são permanentes, em decorrên-
cia da incapacidade perene do alimentando de pro-
mover seu próprio sustento. A transitoriedade dos ali-
mentos, nessas circunstâncias, não pode prevalecer em
face da perenidade do estado de necessidade em que
inserto o credor de alimentos.

Em obra específica acerca dos alimentos tran-
sitórios, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, ao defender que
cabe ao Juiz estabelecer um consenso entre as partes
para fins de fixação do termo final da obrigação ali-
mentícia entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, tece as
seguintes considerações:

Sendo os alimentos oriundos do casamento e da convivên-
cia estável decorrência da affectio societatis, dela provém
um dever de ordem humanitária, restando evidente que
aquele dotado de recursos haverá de prover ao ex-cônjuge
ou ex-companheiro necessitado, ainda que este tenha
condições para trabalhar, todavia, haverá de se estabelecer
um dado lapso de tempo, determinado, um prazo certo para
a vigência deste provisionamento, de modo que o alimen-
tando, saudável e apto, ingresse no mercado de trabalho e
obtenha seu próprio sustento. (Alimentos transitórios: uma
obrigação por tempo certo. Curitiba: Juruá, 2003. p. 147).

Sérgio Gischkow Pereira assinala, a respeito dos
alimentos transitórios no Direito Estrangeiro, que “a lei
de 20.02.1986, na Alemanha, deu aos juízes com-
petência para, em matéria alimentar, levar em conta as
circunstâncias particulares de cada caso, ponderando
sempre a equidade da situação isolada”, observando,
portanto, que:

é factível inspirar-se no direito alemão cujos parâmetros não
são vedados por nosso sistema jurídico, não havendo por
que não conceder alimentos apenas durante certo tempo,
enquanto, entre outras hipóteses, um emprego não possa
ser conseguido, [...] pois deve o magistrado considerar as
circunstâncias específicas de cada caso, sendo perigoso o
dogmatismo em sede do direito de família, pelos valores
humanos, sociais e pessoais nele envolvidos (apud Marco
Aurélio Gastaldi Buzzi. op. cit. p. 133/134).

De outra parte, o estabelecimento de alimentos
transitórios entre ex-cônjuges ou ex-companheiros,
como observado, deve estar consentâneo com a possi-
bilidade do alimentando de passar a suprir - pelas suas
próprias forças - seu sustento, quer porque seja pessoa
com idade e capacidade para o trabalho, quer porque
seja detentor de renda mensal suficiente a dispensar a
pensão alimentícia. 
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Dessa forma, por ser a recorrente, na dicção do
acórdão impugnado, pessoa “jovem ainda”, com for-
mação superior e consequentemente habilitada para o
trabalho, deve ser mantido o caráter transitório conferido
pelo TJMG à obrigação alimentícia, pelo período de dois
anos a partir do trânsito em julgado da decisão que a
fixou.

VI. Da atualização monetária dos alimentos (arts.
22 da Lei 6.515/77 e 1.710 do CC/02; dissídio jurispru-
dencial).

A recorrente afirma que houve recusa, por parte do
TJMG, em determinar a forma de atualização monetária
da pensão alimentícia, fixada em seu favor no patamar
de R$ 1.500,00. Pugna, desse modo, pelo reajuste das
parcelas conforme variação do salário mínimo.

A configuração do prequestionamento da matéria
jurídica versada nos arts. 22 da Lei 6.515/77 e 1.710 do
CC/02, bem assim da similitude fática entre o acórdão
impugnado e aqueles alçados a paradigma, permitem a
abertura da discussão acerca da necessidade ou não de
que conste da decisão que fixou os alimentos o índice de
atualização monetária.

Ressalte-se que, ao ser instado a se manifestar a
respeito do tema, em sede de embargos de declaração,
o TJ/MG fez alusão ao manejo de possível pleito revi-
sional, deixando, por conseguinte, de prever qualquer
índice de recomposição no que comporta aos alimentos
arbitrados.

Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de
não permitir a utilização da via revisional quando o que
se pretende unicamente é a atualização monetária do
valor arbitrado a título de alimentos. A razão dessa ori-
entação busca resguardar a finalidade do art. 1.710 do
CC/02, que é justamente a de evitar o ajuizamento de
periódicas revisões destinadas tão somente a recompor o
valor da prestação alimentícia, em decorrência da
desvalorização da moeda e consequente perda do poder
aquisitivo do valor outrora fixado. Entendimento em sen-
tido contrário provocaria uma avalanche de revisionais
destituídas de amparo legal ajuizadas perante o Poder
Judiciário.

Nesse sentido, o REsp 1.046.296/MG, de minha
relatoria, DJ 8.6.2009; e o REsp 611.833/MG, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.2.2004.

Assim, por ser a correção monetária mera recom-
posição do valor real da pensão alimentícia, é de rigor
que conste, expressamente, da decisão concessiva de ali-
mentos, o índice de atualização monetária.

Por fim, registre-se que é pacífica a jurisprudência
do STJ no sentido de que a pensão alimentícia pode ser
fixada em número de salários mínimos, invocando-se,
como precedentes exemplificativos desse entendimento,
os mesmos já acima declinados.

Em conclusão, com vistas a atualizar as prestações
alimentícias, adotar-se-á como índice oficial o salário
mínimo vigente à época em que fixados os alimentos

pelo TJ/MG, em sede de agravo de instrumento, isto é,
em setembro de 2003. Dessa forma, considerando a
prestação de R$ 1.500,00 e aplicando-se, como divisor,
o valor de R$ 240,00, relativo ao salário mínimo então
vigente, tem-se como resultado o quantitativo equiva-
lente a 6,25 salários mínimos.

Forte nessas razões, dou parcial provimento ao
recurso especial, para - mantendo o caráter transitório
dos alimentos fixados em favor de C.M.A., devidos pelo
prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da
decisão que os concedeu -, estipular sua atualização
monetária em número de salários mínimos, nos termos
acima definidos.

Mantidos os ônus sucumbenciais conforme esta-
belecido no acórdão recorrido.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimen-
to ao recurso especial, nos termos do voto da Sra.
Ministroa Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda,
Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJRS) votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Sidnei Beneti.

Brasília, 24 de agosto de 2010. - Maria Auxiliadora
Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 01.09.2010.)

. . .

Penal - Narcotráfico - Condenação pelo art. 33
da Lei 11.343/06. Causa especial de diminuição
de pena prevista em seu § 4° - Caráter hediondo
do delito - Sursis - Vedação expressa do art. 44

da Lei Antidrogas - Recurso provido

1. Embora o legislador tenha previsto a possibilidade de
reduzir as sanções do agente primário, de bons
antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas
e nem integra organização criminosa (art. 33, § 4º, da
Lei 11.343/2006), as razões que o levaram a qualificar
o tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a
hediondo subsistem em sua integralidade, uma vez que
os critérios que permitem a diminuição da pena não têm
o condão de mitigar o juízo de reprovação incidente
sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua
sendo a de tráfico de drogas.

2. In casu, não obstante a quantidade de pena imposta
aos recorridos não exceder a 02 (dois) anos de reclusão,
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a redação do art. 44, da Lei 11.343/06, veda a con-
cessão do sursis.

3. Recurso especial provido a fim de excluir a suspensão
condicional da pena (sursis).

RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº 11..115544..446666 - MMGG
((22000099//00117744662211-77)) - RReellaattoorr:: MMIINNIISSTTRROO JJOORRGGEE MMUUSSSSII 

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Recorrido: Adriano Machado de Lima (preso).
Recorrido: André Velácio Rodrigues (preso). Advogado:
Santos Fiorini Netto.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigrá-
ficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello
Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Gilson
Dipp, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram
com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 21 de setembro de 2010 (Data do
Julgamento). - Ministro Jorge Mussi - Relator.

RReellaattóórriioo

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator) -
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério
Público, com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição
da República, contra acórdão proferido pelo E. Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Consta dos autos que André Valácio Rodrigues e
Adriano Machado de Lima foram surpreendidos, no dia
07 de janeiro de 2008, transportando cerca de 36
quilogramas de maconha e R$ 7.510,00 (sete mil qui-
nhentos e dez) reais. 

Oferecida a denúncia, os réus foram devidamente
processados e condenados por infração ao art. 33,
caput, c/c arts. 33, § 4° e art. 35, da Lei n° 11.343/06
. A pena, para ambos, restou fixada em 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, e 950 (novecentos e
cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (f. 209 a
221 e-STJ).

A defesa interpôs recurso de apelação, havendo o
TJMG dado parcial provimento em acórdão assim
ementado (f. 320 a 330 e-STJ):

Apelação Criminal. Delito de tráfico de drogas. Autoria e
materialidade comprovadas. Associação para o tráfico.
Absolvição. Necessidade. Existência duvidosa. Redução das
penas-base. Impossibilidade. Grande quantidade de droga.
Concessão dos benefícios do sursis. Possibilidade. Para que

se caracterize o crime de associação para o tráfico, não
basta demonstrar que duas ou mais pessoas comercializam
drogas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Indispensável
que se demonstre a conjugação de interesses, a unidade de
propósito, de modo a afastar a possibilidade de que cada
um seja traficante independente, embora no mesmo local.
O juiz, ao fixar a pena-base, pode levar em consideração a
quantidade de droga apreendida, o que justifica sua fixação
acima do patamar mínimo legal. Na figura do tráfico privi-
legiado, é possível a concessão do sursis, porque nem a lei
de crimes hediondos nem a lei de drogas o veda expressa-
mente, sendo certo que o § 4º do artigo 33 da Lei
11.343/06 apenas restringe a substituição da reprimenda
corporal por penas restritivas de direito. V.v.p. Apelação
Criminal. Tráfico privilegiado. Substituição da reprimenda
por restritiva de direitos. Possibilidade. Tráfico privilegiado.
Regime de cumprimento da pena. Regime semi-aberto. I -
Apesar da proibição contida no art. 33, § 4º, da Lei
11.343/06, é possível a substituição da pena por restrição
de direitos, considerando que a vedação imposta configura
tratamento genérico violador do princípio constitucional da
individualização das penas. II - A aplicação do § 4º do art.
33 da nova lei de droga traz à baila a figura do tráfico pri-
vilegiado, que não está elencado no rol dos crimes hedion-
dos ou a eles equiparados, de modo que não se estabelece
como regra a fixação do regime fechado para o início do
cumprimento da pena.

Opuseram-se embargos de declaração pelo
Ministério Público, os quais foram rejeitados:

Processual penal. Embargos de declaração. Ausência de
omissão no julgado. Rediscussão da matéria. Embargos
rejeitados. - Não se agasalham embargos de declaração
quando a parte afirma a existência de omissão no acórdão,
mas na verdade pretende rediscutir matéria já decidida.

Agora, no especial, o Parquet sustenta que o
acórdão objurgado negou vigência ao art. 44, da Lei n°
11.343/06, o qual vedaria a concessão de suspensão
condicional da pena aos delitos de tráfico de drogas
cometidos após a sua publicação. Para o órgão ministe-
rial, a incidência do privilégio do art. 33, § 4°, da lei em
comento, não teria o condão de afastar o impedimento
ao deferimento de tal benefício (f. 379 a 386).

Oferecidas as contrarrazões (f. 393 e-STJ), o recur-
so foi admitido na origem (f. 395 a 396 e-STJ) e subiu a
este Sodalício com parecer do Ministério Público Federal
pelo provimento do reclamo:

Penal. Recurso especial. Tráfico de drogas. Art. 33 § 4° da
Lei n° 11.343/06. Sursis. Impossibilidade. Vedação expressa
do art. 44 da mesma lei.
- Tendo em vista que o crime de tráfico de drogas foi cometi-
do na vigência da Lei n° 11.343/2006, aplica-se o dispos-
to no art. 44, caput, que veda a concessão, dentre outros
benefícios, do sursis aos condenados por aludido delito,
ainda que agraciados com a novel causa de diminuição pre-
vista no art. 33, § 4° da mesma lei. Precedentes do STJ.
- Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso espe-
cial.
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É o relatório.

VVoottoo

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator) -
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, dele conheço e passo ao exame do mérito.

A pretensão ministerial cinge-se a reformar o
acórdão vergastado apenas na parte em que se con-
cedeu, aos recorridos, o benefício da suspensão condi-
cional da pena por tráfico de entorpecentes.

No acórdão recorrido, registrou-se:

[...] Lado outro, entendo fazerem jus os apelantes à con-
cessão do sursis, nos termos da Súmula nº 10 do Grupo de
Câmaras Criminais deste Tribunal, vez que a lei de Crimes
Hediondos não veda a aplicação do sursis, bem como pela
própria redação do art. 33, § 4º, da Lei Anti-Drogas não
veda expressamente este benefício, fazendo referência tão-
somente à vedação de aplicação de penas restritiva de direi-
tos. [...]
Os demais requisitos foram preenchidos pelos acusados.
Assim, suspendo a execução da pena privativa de liberdade
de ambos - fixada na sentença em dois anos de reclusão -
pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que, durante o primeiro
ano de suspensão, deverão os acusados prestar serviços à
comunidade, incumbindo ao Juízo de Execução estabelecer
as condições e formas de cumprimento do sursis. 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para
absolver os apelantes do delito de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) e conceder-lhes os benefícios do
sursis. 

Admite-se a tese de que o § 4º do art. 33 da men-
cionada lei federal prevê a figura do chamado “tráfico
privilegiado”. Ei-lo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.

De um lado, há quem entenda que a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 afasta a hediondez do
delito. Isso porque haveria uma desproporção na apli-
cação da pena diminuída pela incidência do referido dis-
positivo legal - que pode chegar ao mínimo de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão -, comparando-a com
as penas aplicadas aos condenados por crimes hedion-
dos e equiparados, considerados de maior gravidade e
de maior potencialidade lesiva.

Os defensores dessa corrente - entre os quais é
exemplo Luiz Flávio Gomes - argumentam, outrossim,
que o Decreto nº 6.706/2008 permitiu a concessão de
indulto aos condenados pelo crime previsto no art. 33,
caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, enquanto que o

art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 veda a concessão
do referido benefício nos crimes hediondos e equipara-
dos, dentre os quais o de tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins (GOMES, Luiz Flávio; RUDGE, Elisa M.
Drogas: admite-se a combinação de leis penais para
beneficiar o réu? Disponível em: http://www.lfg.com.br).

Louvam-se, ainda, no argumento de que o homicí-
dio privilegiado não é considerado hediondo, porquan-
to tal figura não se encontra no rol taxativo da Lei nº
8.072/1990, razão pela qual deveria, em princípio, ser
aplicado o mesmo raciocínio para os condenados pela
prática do crime de tráfico de drogas com a aplicação
da causa especial prevista no § 4º do art. 33 da Nova
Lei de Drogas.

Em que pesem tais posicionamentos, razoável
compreender que o § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/2006 não cria um novo tipo penal, mas apenas
diminui a pena aplicada àqueles que infringem o seu
caput e § 1°.

Importante destacar que, ao contrário do privilégio
e das qualificadoras - que constituem tipo penal
autônomo, com nova cominação de penas -, as causas
especiais estabelecem tão somente modificação nos
parâmetros da pena em abstrato do tipo fundamental,
com frações de aumento ou de diminuição da reprimen-
da.

Embora o legislador tenha previsto a possibilidade
de reduzir as sanções do agente primário, de bons
antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas
e nem integra organização criminosa, as razões que o
levaram a qualificar o tráfico ilícito de entorpecentes
como equiparado a hediondo subsistem em sua inte-
gralidade, uma vez que os critérios que permitem a
diminuição da pena não têm o condão de mitigar o juízo
de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si
mesma, que continua sendo a de tráfico ilícito de drogas.

Ressalte-se que o simples fato de o rol das
vedações previstas no art. 44 da Lei nº 11.343/2006
não contemplar o § 4º do art. 33 dessa lei não afasta o
caráter hediondo dessa figura, já que, da leitura atenta
daquele dispositivo, observa-se que ele elenca apenas
tipos penais (art. 33, caput; art. 33, § 1º; e arts. 34 a
37), o que autoriza a conclusão de que esse rol não de-
veria mesmo incluir uma causa especial de diminuição
de pena.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assevera
que

a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/2006, apenas abranda a punição do trafi-
cante, mas o delito pelo agente cometido continua a ser
equiparado a hediondo, pois a conduta é tipificada no art.
33, caput, e no § 1º, que assim são considerados. Os que
escapam à denominação de equiparados a hediondos são
as figuras do art. 33, §§ 2º e 3º (In: Leis penais e processuais
penais comentadas. 3. ed. Revista dos Tribunais: 2008, p.
320).
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A propósito, os seguintes precedentes desta Turma:

Habeas Corpus. Narcotráfico (art. 33, caput da Lei
11.343/06). Pena concretizada em 4 anos de reclusão,
regime inicialmente fechado. Pedido de incremento da
fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
Inadmissibilidade da pretensão na via eleita. Redução em
1/3 justificada na quantidade e na qualidade das drogas
apreendidas (116 tabletes médios de maconha, 67 tijolos de
maconha e 353 frascos de lança perfume). Impossibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Regime inicial fechado que se impõe. Delito
praticado após a vigência das leis 11.343/06 e 11.464/07.
Parecer do MPF pela denegação do writ. Ordem denegada.
[...]
3. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes, em seu art. 44,
dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e,
ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Portanto, cometido o crime na vigência da Lei 11.343/06
(nova lei de drogas), impossível a conversão da pena ou
concessão de sursis.
[...]
5. Ordem denegada, em conformidade com o parecer mi-
nisterial (HC 144.502/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Quinta Turma, DJe 01.02.2010).

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico ilícito
transnacional de entorpecentes. Interrogatório realizado por
videoconferência. Matéria não analisada pelas instâncias
ordinárias. Não conhecimento. Supressão de instância.
Dosimetria da pena. Pena-base. Decote pelo tribunal de
origem. Princípio do livre convencimento motivado.
Transnacionalidade. Tentativa. Configuração. Dolo de levar
a droga para o exterior. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei
11.343/06. Não preenchimento dos requisitos. Caráter de
crime equiparado a hediondo. Benefícios legais. Vedação
pelo art. 44 da Lei 11.343/06. Ordem parcialmente co-
nhecida e, nessa extensão, denegada.
[...]
5. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei
11.343/06 não é suficiente para afastar o caráter de crime
equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, con-
forme entendimento firmado pela Quinta Turma por ocasião
do julgamento do HC 143.361/SP, da relatoria do Min.
Jorge Mussi.
6. Por expressa vedação legal, não há falar em substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
em concessão de sursis, graça, indulto, anistia ou liberdade
provisória, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/06.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, dene-
gada. (HC 123.761/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe de 19.04.2010).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
especial a fim de excluir a concessão do sursis (suspen-
são condicional da pena).

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso
e lhe deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.”

Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro
(Desembargador convocado do TJ/AP), Gilson Dipp,
Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com
o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de setembro de 2010. - Lauro Rocha
Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 11.10.2010.) 

. . .

Penal - Porte ilegal de munição de uso permitido
- Arma de fogo - Ausência - Irrelevância - Crime

de perigo abstrato - Tipicidade - Caso

1. Para configurar o crime de porte de munição, previs-
to no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, mostra-se irrele-
vante o fato de o agente não portar a arma de fogo no
momento da apreensão.

2. O delito de porte ilegal de munição é considerado
como de perigo abstrato, não sendo obrigatória a
existência de um resultado naturalístico para que haja
sua consumação.

3. A mera conduta de trazer consigo munição, sem
autorização legal, é suficiente para que a conduta seja
considerada típica.

4. Agravo regimental desprovido.

AAGGRRAAVVOO RREEGGIIMMEENNTTAALL NNOO RREECCUURRSSOO EESSPPEECCIIAALL NNºº
11..116666..441155 - MMGG ((22000099//00221177002255-44)) - RReellaattoorr:: MMiinniissttrroo
JJoorrggee MMuussssii

Agravante: Wesley Navarro Elias. Advogada: Tatiana
Siqueira Lemos - Defensora Pública. Agravado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigrá-
ficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de
Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP),
Gilson Dipp, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 28 de setembro de 2010. (Data do
Julgamento). - Ministro Jorge Mussi - Relator.
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RReellaattóórriioo

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI - Trata-se
de regimental interposto por Wesley Navarro Elias contra
decisão que deu provimento ao recurso especial, nos
seguintes termos:

Trata-se a controvérsia trazida no presente recurso de
matéria exclusivamente jurídica. Em verdade, a pretensão
recursal repousa na definição acerca da tipicidade da con-
duta daquele que é surpreendido na posse de munição sem
que consiga ser achada arma na qual possa ser utilizada.
A matéria foi amplamente discutida na origem, o que satis-
faz o requisito do prequestionamento. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a
examinar o seu mérito.
Conforme ficou estabelecido no acórdão, foram encontra-
dos 11 (onze) cartuchos de munição calibre 38, os quais teri-
am sido dispensados pelo réu no jardim de uma casa. 
Ora, a conduta imputada ao agente adequa-se perfeita-
mente ao tipo previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03. In ver-
bis:
‘Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.’
Ou seja, o próprio legislador fez constar na norma em
comento a lesividade do mero porte de munição de arma de
fogo. Assim, não há como justificar-se a absolvição com
base na atipicidade material da conduta.
Nesta mesma linha vem caminhando a jurisprudência desta
Quinta Turma:
‘Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei
10.826/03). Paciente condenado a 2 anos de reclusão, em
regime semiaberto. Porte ilegal de munição. Crime de peri-
go abstrato. Conduta típica. Precedentes desta corte. Parecer
do MPF pela denegação da ordem. Ordem denegada.
1. Na linha de precedentes desta Corte, para configuração
do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, basta o porte
de munição sem a devida autorização da autoridade com-
petente.
2. É irrelevante a não-apreensão de arma de fogo com-
patível com os projéteis para o reconhecimento da tipicidade
do delito, eis que a conduta de portar munição coloca em
risco a paz social, bem jurídico a ser protegido pelo artigo
art. 14 da Lei 10.826/03. Precedentes.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada. (HC 132.919/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 13/10/2009).’
‘Habeas Corpus. Penal. Porte ilegal de munição. Art. 14 da
Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Trancamento
da ação penal. Atipicidade. Inexistência. Perigo abstrato con-
figurado. Dispositivo legal vigente. 
1. Malgrado os relevantes fundamentos jurídicos esposados
na impetração, diante da tese adotada por este Tribunal em
caso análogo - concernente ao porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada, cuja potencialidade lesiva é, em princípio,
equivalente, uma vez que em nenhuma das hipóteses se vis-
lumbra perigo concreto, mas apenas abstrato ao objeto
jurídico protegido pela norma -, não há como considerar
atípico o porte de munição.
2. Não obstante o entendimento da Corte Suprema, a Lei nº

10.826, de 23 de dezembro de 2003 - Estatuto do
Desarmamento - dispôs inteiramente sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, definindo
claramente a conduta praticada em tese pelo paciente.
3. Desse modo, estando em plena vigência o dispositivo
legal ora impugnado, não tendo sido declarada sua incons-
titucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não há
espaço para o pretendido trancamento da ação penal.
4. Ordem denegada. (HC 63.354/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJ de 18/12/2006, p. 443).’
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de
cassar o acórdão vergastado e restabelecer a sentença con-
denatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

No regimental, a Defensoria Pública da União,
colacionando julgado da Sexta Turma desta Corte
Superior, alega que “não se verifica ofensa ao bem
jurídico protegido pela Lei nº 10.826/03, que seja, a
incolumidade pública, pelo simples porte das referidas
munições, pois, uma munição isolada, sem arma, é
inofensiva”.

Requer o provimento do recurso para que seja
reconsiderada a decisão que deu provimento ao espe-
cial.

É o relatório.

VVoottoo

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator) -
Em que pese os argumentos do agravante, a irresig-
nação não merece provimento.

Como afirmado na decisão recorrida, o legislador
infraconstitucional tipificou a conduta de portar munição,
independentemente do porte da arma de fogo (art. 14
da Lei nº 10.826/03). Nesse sentido, a jurisprudência
desta Quinta Turma. Veja-se:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de
munição para arma de fogo. Art. 16 da Lei nº 10.826/03.
Delito de perigo abstrato.
Na linha de precedentes desta Corte o porte de munição é
delito de perigo abstrato, sendo, portanto, em tese, típica a
conduta daquele que é preso portando munição, de uso
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (precedentes). Ordem denegada (HC-
130.172, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 17/8/09).

Criminal. HC. Porte de munição. Trancamento da ação
penal. Conduta típica. Perigo abstrato. Constrangimento ile-
gal não evidenciado. Ordem denegada. I - Hipótese em que
ao paciente foi imputada a prática do crime previsto no art.
14 da Lei 10.826/2003 por terem sido encontradas, em
tese, sob sua guarda, oito cápsulas calibre 38. II - Esta
Turma já decidiu que o porte de munição configura conduta
típica, eis que caracterizado o perigo abstrato ao objeto
jurídico protegido pela Lei n.º 10.826/2003, na esteira do
entendimento consolidado quanto ao porte ilegal de arma
de fogo desmuniciada. Precedente. III - Ordem denegada
(HC-70.080, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ de 18/6/07)
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Ante ao exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental.

É o voto.

CCeerrttiiddããoo

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental.

Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro
(Desembargador convocado do TJ/AP), Gilson Dipp,
Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com
o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 28  de setembro  de 2010 - Lauro Rocha
Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 18.10.2010.)

. . .
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Todavia, tal entendimento jamais mereceu ressonância.
Atuando no campo monocrático, não posso deixar de aten-
tar para os precedentes do Tribunal oriundos do julgamento,
procedido em 1989, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 14, relatada pelo Ministro Célio
Borja.
2. Por tais razões, conheço do pedido formulado neste agra-
vo, mas a ele nego acolhida.
3. Publique-se.

O Estado de Minas Gerais, no regimental de folha
195 a 201, insiste no processamento do extraordinário e
afirma estar a discussão centrada na natureza da gratifi-
cação de estímulo à produtividade individual - GEPI,
instituída pela Lei Estadual nº 6.762/75. Salienta não ter
a gratificação em tela caráter pessoal, consignando que
“não poderia ser excluída do cálculo da remuneração
para efeitos de observância do limite imposto no art. 24,
§ 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais” (folha 198).

Os agravados, apesar de intimados, não apresen-
taram contraminuta (certidão de folha 204).

É o relatório.

VVoottoo

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELA-
TOR) - Na interposição deste agravo, foram observados
os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por
procuradora do Estado, foi protocolada no prazo assi-
nado em lei. Conheço.

Conforme ressaltado pela decisão que se pretende
fulminada, esta Corte, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.443, concluiu no sentido de
não integrarem o cotejo para saber-se do respeito ao
teto, as vantagens de natureza pessoal.   

Nesse ponto, atentem para o que decidido pela
Corte de origem. O Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assentou que a gratificação de estímulo à
produtividade individual - GEPI é vantagem de natureza
pessoal e individual, porquanto é percebida, em si,
decorrente da “situação funcional particular de cada
servidor” (folha 127).

Por tais razões, nego provimento a este regimental.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento, nos termo do voto
do Relator. Unânime. Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski. 1ª Turma, 17.08.2010.

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.
Presentes à Sessão o Ministro Marco Aurélio, a Ministra
Cármen Lúcia e o Ministro Dias Toffoli. Compareceu à
abertura da Sessão o Ministro Ayres Britto.

Teto constitucional - Vantagens pessoais

- Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, as parcelas
enquadráveis como de natureza pessoal não são com-
putadas para efeito de saber-se a observância, ou não,
do teto constitucional. 

- Ressalva de entendimento a respeito em prol da
unidade do Direito.

AAGG.. RREEGG.. NNOO AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO 447700..119966
MMIINNAASS GGEERRAAIISS - RReellaattoorr:: MMIINNIISSTTRROO MMAARRCCOO AAUURRÉÉLLIIOO

Agravante: Estado de Minas Gerais. Advogado:
Advocacia-Geral do Estado-MG - Vanessa Saraiva de
Abreu. Agravados: Cadmo Matias da Mota ou Cadmo
Matias Mota e outro. Advogados: Marcos Waldir de Ávila
e outro.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal em negar provimento ao agravo regimental no
agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e
por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro
Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata do julga-
mento e das respectivas notas taquigráficas.

Brasília, 17 de agosto de 2010. - Marco Aurélio -
Relator.

RReellaattóórriioo

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Por
meio da decisão de folha 192, neguei provimento ao
agravo, consignando:

Teto constitucional. Vantagem pessoal. Precedentes. Ressalva
de entendimento pessoal. Agravo desprovido.
1. Na interposição deste agravo foram observados os pres-
supostos de recorribilidade que lhe são inerentes. A peça,
subscrita por procurador do Estado, veio acompanhada dos
documentos previstos no artigo 544, § 1º, do Código de
Processo Civil e restou protocolada no prazo assinado em
lei, contado em dobro.
Venho sustentando, na sede própria - O Plenário - a
inocuidade do teto constitucional quando se afasta do cote-
jo, para saber da respectiva observância, certas parcelas,
como são as que possuem contornos de vantagem pessoal.
Cheguei mesmo a consignar, no voto proferido na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.443-9/CE que o quadro
notado, não apenas no Estado do Ceará, mas em todo o ter-
ritório nacional, é verdadeiramente de deboche, de colo-
cação em plano secundário, relegando-se à inocuidade, do
preceito do inciso XI do artigo 37 da Carta da República.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson
Oliveira de Almeida.

Fabiane Duarte - Coordenadora.
(Publicado no DJe de 17.09.2010.)

. . .

O embargante sustentou, em suma que a matéria
debatida nos autos foi objeto de outro recurso extra-
ordinário, RE 385.397 - AgR/MG, Rel  Min. Sepúlveda
Pertence, julgado pelo Plenário em 29.06.2007, que
reconheceu o direito do viúvo à pensão por morte da
esposa, servidora pública estadual, comprovada a
dependência econômica.

Em atenção ao nítido caráter infringente dos
embargos de declaração opostos, abri vista, em
9.4.2008, ao Instituto da Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg, ora embargado para
que se manifestasse, de forma que lhe fosse assegurada
a garantia constitucional do contraditório (f. 235).

A Secretaria desta Corte certificou a ausência de
manifestação do embargado (f. 236).

É o relatório.

VVoottoo

O SR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(Relator) - Bem reexaminado os autos, tenho que a
decisão merece ser revista.

Transcrevo, oportunamente, a ementa do acórdão
ora embargado, julgado por esta Primeira Turma em
29.5.2007:

Constitucional. Previdenciário. Pensão: Extensão ao viúvo.
Princípio da igualdade necessidade de lei específica. 
I - A extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrên-
cia do falecimento da esposa-segurada, assim considerado
aquele como pendente desta, exige lei específica, tendo em
vista as disposições constitucionais inscritas no art. 195,
caput, e seu § 5º, e no art.201, V da Constituição Federal.
II - Agravo Regimental improvido (f. 206).

Ocorre, no entanto, que o Plenário desta Corte,
em 29.06.2007, adotou posicionamento diverso acerca
da mesma questão versada neste processo. O julgado
restou assim ementado:

I. Recurso extraordinário: descabimento. Ausência de pre-
questionamento do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
tido por violado: incidência das Súmulas 282 e 356.
II. Pensão por morte de servidora pública estadual, ocorrida
antes da EC 20/98: conjugue varão: exigência de requisito
de invalidez que afronta o princípio da isonomia.
1. Considerada a redação do artigo 40 da Constituição
Federal antes da EC 20/98, em vigor na data do falecimen-
to da servidora, que não faz remissão ao regime geral da
previdência social, impossível a invocação tanto do texto do
artigo 195, § 5º - exigência de fonte de custeio para a insti-
tuição de beneficio -, quanto o do art. 201, V -  inclusão
automática do cônjugue, seja homem ou mulher, como be-
neficiário de pensão por morte.
2. No texto anterior à EC 20/98, a Constituição se pre-
ocupou apenas em definir a correspondência entre o valor
da pensão e a totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, sem qualquer referência a outras questões,
como, por exemplo, os possíveis beneficiários da pensão por
morte (Precedente: MS 21.540, Gallotti, RTJ 159/787).
3. No entanto, a lei estadual mineira, violando o princípio da

Constitucional - Previdenciário - Embargos de
declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário - Pensão - Extensão ao viúvo -
Princípio da igualdade - Violação - Embargos

acolhidos - Recurso extraordinário 
conhecido e improvido

I - A exigência de declaração de invalidez para que o
conjugue varão receba pensão decorrente da morte de
sua esposa, servidora pública estadual, viola o princípio
da isonomia.

II - Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

III - Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.

EEMMBB.. DDEECCLL.. NNOO AAGG.. RREEGG.. NNOO RREECCUURRSSOO
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO 338855..339966 MMIINNAASS GGEERRAAIISS - RReellaattoorr::
MMIINNIISSTTRROO RRIICCAARRDDOO LLEEWWAANNDDOOWWSSKKII

Embargante: Alcides da Silva Vida. Advogados: Sérgio
Carneiro Rosi e outro. Embargado: Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg. Advogados: Luciano Mendonça Fontoura e
outros.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e
das notas taquigráficas, por decisão unânime, dar provi-
mento aos embargos de declaração no agravo regimen-
tal no recurso extraordinário, nos termos do voto do
Relator.

Brasília, 31 de agosto de 2010. - Ricardo
Lewandowski - Presidente e Relator.

RReellaattóórriioo

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
- Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão que negou provimento ao agravo regimental
interposto contra decisão proferida em recurso extra-
ordinário.
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igualdade do artigo 5º, I, da Constituição exige do marido,
para que perceba a pensão por morte da mulher, um requi-
sito - o da invalidez - que não se presume em relação à
viúva, e que não foi objeto do acórdão do RE 204.193, de
30.5.2001, Carlos Velloso, DJ 31.10.2002.
4. Nesse precedente, ficou evidenciado que o dado socio-
lógico que se presume em favor da mulher é o da
dependência econômica e não o de invalidez, razão pela
qual também não pode ela ser exigida do marido. Se a
condição de invalidez revela, de modo inequívoco, a
dependência econômica, a recíproca não é verdadeira; a
condição de dependência econômica não implica decla-
ração de invalidez.
5. Agravo regimental provido, para conhecer do recurso
extraordinário e negar-lhe provimento (RE 385.397-
AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - grifos no original)

Isso posto, acolho integralmente os embargos de
declaração para, conferindo efeitos modificativos,
conhecer do recurso extraordinário interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg, mas negar-lhe provimento.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: A Turma deu provimento aos embargos
de declaração em agravo regimental em recurso extra-
ordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 1ª Turma,
31.08.2010.

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.
Presentes à Sessão os Ministros Marco Aurélio, a Ministra
Cármen Lúcia e o Ministro Dias Toffoli.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo de
Tarso Braz Lucas.

Fabiane Duarte - Coordenadora.
(Publicado no DJe de 01.10.2010.)

. . .

Agravante: Município de Belo Horizonte. Procurador:
Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte.
Agravados: Simone Aparecida dos Santos e outro.
Advogados: Cristiano Rabello de Sousa e outros.

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda
Turma, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
relator.

Brasília, 14 de setembro de 2010. - Ministro
Joaquim Barbosa - Relator.

RReellaattóórriioo

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA -
(Relator) - Trata-se de agravo regimental interposto da
seguinte decisão:

Decisão: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que inadmitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da
Constituição) interposto de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais assim ementado:
‘Tributário. ITBI. Alíquotas progressivas. Inadmissibilidade - A
Constituição Federal não autoriza a adoção do sistema de
alíquotas progressivas para a cobrança do ITBI’ (f. 13).
Alega-se violação do disposto nos arts. 145, § 1º; 150, II, e
156, § 1º, da Carta Magna.
O pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE
234.105 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 31.03.2000), fixou
entendimento de que é inconstitucional a cobrança do
imposto de transmissão de imóveis inter vivos - ITBI mediante
a sistemática de alíquotas progressivas. Confira-se a emen-
ta da referida decisão:
‘Constitucional. Tributário. Imposto de Transmissão de
Imóveis, inter vivos - ITBI. Alíquotas progressivas. CF, Art.
156, II, § 2º,. Lei nº 11.154, de 30.12.91, do Município de
São Paulo, SP.
I - Imposto de transmissão de imóveis, inter vivos -ITBI:
alíquotas progressivas: a Constituição Federal não autoriza
a progressividade das alíquotas, realizando-se o princípio da
capacidade contributiva proporcionalmente ao preço da
venda.
II. - RE conhecido e provido’.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Do exposto, nego seguimento ao presente agravo.
Publique-se.(f. 58-59)

Sustenta-se, em síntese, que o ITBI é imposto pes-
soal e, portanto, pode ser calculado de acordo com a
capacidade contributiva do sujeito passivo.

É o relatório.
VVoottoo

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA -
(Relator) - Em que pese o esforço do município-agra-
vante, a decisão agravada resiste à reversão.

Constitucional - Tributário - Imposto sobre a
transmissão de bens imóveis inter vivos - ITBI -
Progressividade - Escalonamento de alíquotas
conforme critérios alegadamente estraídos do

principio da capacidade contributiva -
Impossibilidade no período em que ausente

autorização constitucional expressa

- O imposto previsto no art. 156, II, da Constituição não
admite a técnica da progressividade, enquanto ausente
autorização constitucional expressa.

- Agravo regimental ao qual se nega provimento.

AAGG.. RREEGG.. NNOO AAGGRRAAVVOO DDEE IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO 445566..776688
MMIINNAASS GGEERRAAIISS - RReellaattoorr:: MMIINNIISSTTRROO JJOOAAQQUUIIMM BBAARRBBOOSSAA
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Esta Corte reconheceu a impossibilidade da
adoção da técnica da progressividade para o Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, previsto no art.
156, II, da Constituição.

Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

Ementa. ITBI: progressividade: L. 11.154/91, do Município
de São Paulo: inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade,
reconhecida pelo STF (RE 234.105), do sistema de alíquotas
progressivas do ITBI do Município de São Paulo (Lei
11.154/91, art. 10, II), atinge esse sistema como um todo,
devendo o imposto ser calculado, não pela menor das
alíquotas progressivas, mas na forma da legislação anterior,
cuja eficácia, em relação às partes, se restabelece com o
trânsito em julgado da decisão proferida neste feito (RE
259.339, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
de 16.06.2000).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regi-
mental.

É como voto.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: Negado provimento ao agravo regimen-
tal. Decisão unânime. Ausente, justificadamente, neste
julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma,
14.09.2010.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Ellen Gracie,
Ayres Britto e Joaquim Barbosa. Ausente, justificada-
mente, neste julgamento, o Senhor Ministro Celso de
Mello.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário José
Gisi.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.
(Publicado no DJe de 08.10.2010).

. . .

interior de organização militar, o princípio da
insignificância, que se qualifica como fator de descarac-
terização material da própria tipicidade penal. 

- Precedentes.

HHAABBEEAASS CCOORRPPUUSS 110011..775599 MMIINNAASS GGEERRAAIISS - RReellaattoorr::
MMIINNIISSTTRROO CCEELLSSOO DDEE MMEELLLLOO

Paciente: Cláudio Júnior de Souza Martinz ou Cláudio
Júnior de Souza Martins. Impetrante: Defensoria Pública
da União. Procurador: Defensor Público-Geral Federal.
Coator: Superior Tribunal Militar

AAccóórrddããoo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda
Turma, sob a Presidência do Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir a
ordem, nos termos do voto do relator. Ausente, justifi-
cadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie.

Brasília, 10 de agosto de 2010. - Celso de Mello -
Relator.

RReellaattóórriioo

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO
(Relator) - O Ministério Público Federal, em parecer da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr.
Edson Oliveira de Almeida, assim resumiu e apreciou a
presente impetração (f. 51/54):

Senhor Ministro-Relator:
1. Em 12.06.2008, no interior do 12º Batalhão de Infantaria
de Belo Horizonte/MG, Cláudio Júnior de Souza Martins,
militar do Exército, sem qualquer autorização legal ou regu-
lamentar, guardava dentro de seu armário no alojamento de
cabos e soldados, 0,20 (vinte centigramas) de cocaína. Em
conseqüência, foi processado e condenado, em
10.12.2008, pela prática da conduta prevista no artigo 290
do Código Penal Militar, sendo-lhe imposta pena de um (1)
ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o sur-
sis pelo prazo de dois anos, com direito a apelar em liber-
dade.
2.A sentença condenatória foi confirmada pelo Superior
Tribunal Militar, em decisão unânime (f. 37):
‘Apelação. Defesa. Ex-soldado do Exército. Tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar (Art. 290
do CPM). Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade na Justiça
Castrense. Alegação de pequena quantidade. Argüição do
princípio da insignificância penal ou bagatela. Inviabilidade
Especialidade do Direito Penal Militar. inexistência de vio-
lação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
isonomia.
I - Inaplicabilidade dos preceitos da Lei nº 11.343/2006 à
Justiça Castrense, uma vez que o Direito Penal Militar é espe-

Crime militar (CPM, ART. 290) - Posse (ou porte)
de substância entorpecente - Quantidade ínfima -
Uso próprio - Delito perpetrado dentro de organi-

zação militar - Princípio da insignificância -
Aplicabilidade - Identificação dos vetores cuja

presença legitima o reconhecimento desse pos-
tulado de política criminal - Consequente

descaracterização da tipicidade penal em seu
aspecto material - Pedido deferido

- Aplica-se, ao delito castrense de posse (ou porte) de
substância entorpecente, desde que em quantidade ínfi-
ma e destinada a uso próprio, ainda que cometido no
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cial, apresentando diretrizes e princípios próprios, calcados
na hierarquia e disciplina, de tal forma que prevalecem
sobre as de Direito Penal Comum, que não as derroga nem
ab-roga.
II - No que tange ao princípio da insignificância penal, não
há que se falar na sua aplicação no âmbito do Direito Penal
Militar, quando se tratar de crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente, consoante firme e reiterada Jurisprudência
deste Tribunal.
III - Não há que se cogitar inconstitucionalidade do artigo
290 do Código Penal Militar, face sua precedência à
Constituição Federal em vigor.
IV - Sendo o Direito Penal Militar ramo especial do Direito,
assim reconhecido pela própria Constituição Federal, a
imposição de decreto condenatório, em razão de conduta
tipificada pelo artigo 290 do CPM, não viola o princípio da
dignidade da pessoa humana. Tampouco o princípio da
isonomia.
V - Apelo que se negou provimento.
VI - Decisão unânime.
1. Restando comprovado que o acusado trazia consigo, em
lugar sujeito à Administração Militar, substância entorpe-
cente vulgarmente conhecida como ‘Maconha’, a conduta
do mesmo é caracterizada como crime, em uma das moda-
lidades previstas no artigo 290 do Código Penal Militar.
2. É pacífico o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal e desta Corte no sentido de que, no caso de posse
e/ou uso de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, a circunstância de ter sido pequena a
quantidade de tóxico apreendida não descaracteriza o deli-
to capitulado no artigo 290 do CPM, não se aplicando à
hipótese o Princípio da Insignificância ou da Bagatela.
3. Negado provimento ao apelo da Defesa, para manter
integralmente a sentença a quo. Decisão majoritária.
3. A Defensoria Pública da União aponta para a inconstitu-
cionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, por
ofensivo ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma
vez que o dispositivo não diferencia entre o usuário e o
agente do tráfico. Insiste na aplicação do princípio da
insignificância, para o reconhecimento da atipicidade mate-
rial da conduta imputada ao paciente, ou aplicação da Lei
nº 11.343/2006, por ser mais benéfica ao paciente.
4. Certo que o princípio da especialidade afasta a reper-
cussão da Lei n. 11.343/2006 em relação aos crimes mi-
litares.
5. E, quanto à inconstitucionalidade do artigo 290 do
Código Penal Militar já invoquei, em manifestações anteri-
ores, também em prol do princípio da especialidade, o
seguinte precedente dessa Suprema Corte: ‘o tratamento
diferenciado decorrente dos referido Códigos tem justificati-
va constitucionalmente aceitável em face das circunstâncias
peculiares relativas aos agentes e objetos jurídicos protegi-
dos’ (RE 115.770-RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJU
21.02.92)
6. Cabe, no entanto, evoluir para reconhecer que o tipo
penal em questão não mostra conformidade com princípio
da proporcionalidade. Com efeito, ainda que invocado o
princípio da especialidade, afigura-se desarrazoado
equiparar o tráfico de entorpecentes ao simples porte para
consumo pessoal (‘no caso, o paciente sequer foi flagrado
usando o entorpecente, que estava guardado em seu
armário’). Mais evidencia essa desproporcionalidade o fato
de, para ambas as condutas, ser cominada a pena mínima
de um ano de reclusão, solução drástica para o simples
porte e por demais liberal para o traficante, mormente aque-
le que atua dentro da unidade militar. Embora o princípio da

especialidade privilegie a autonomia do Direito Penal Militar,
isso não pode significar, pelo menos em relação aos crimes
impropriamente militares, uma total falta de sintonia com a
lei penal comum (‘note-se que a legislação comum já não
prevê pena privativa da liberdade para o usuário, enquanto
que a pena mínima do traficante é cinco anos de reclusão
(igual ao máximo cominado na lei penal militar’).
7. Em decorrência, considerando a mínima quantidade de

entorpecente apreendida no armário do paciente, tem-se
como suficiente enquadrar a conduta como simples infração
disciplinar, solução que não é desconhecida no Código
Penal Militar para outras situações de mínima ofensividade
(CPM, art. 209, § 6º; 240, § 1º; 249, 253, 254 e 260).
8. Isso posto, opino pelo deferimento da ordem.

É o relatório

VVoottoo

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO
(Relator) - A presente impetração insurge-se contra
decisão, que, emanada do E. Superior Tribunal Militar,
encontra-se consubstanciada em acórdão assim emen-
tado (f. 37):

Apelação. Defesa. Ex-soldado do Exército. Tráfico posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290
do CPM). Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade na Justiça
Castrense. Alegação de pequena quantidade. Argüição do
princípio da insignificância penal ou bagatela. Inviabilidade.
Especialidade do Direito Penal Militar. Inexistência de vio-
lação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
isonomia.
I - Inaplicabilidade dos preceitos da Lei nº 11.343/2006 à
Justiça Castrense, uma vez que o Direito Penal Militar é
especial, apresentando diretrizes e princípios próprios, cal-
cados na hierarquia e disciplina, de tal forma que prevale-
cem sobre as de Direito Penal Comum, que não as derroga
nem ab-roga.
II - No que tange ao princípio da insignificância penal, não
há que se falar na sua aplicação no âmbito do Direito Penal
Militar, quando se tratar de crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente, consoante firme e reiterada jurisprudência
deste Tribunal.
III - Não há que se cogitar inconstitucionalidade do artigo
290 do Código Penal Militar, face sua precedência à
Constituição Federal em vigor.
IV - Sendo o Direito Penal Militar ramo especial do Direito,
assim reconhecido pela própria Constituição Federal, a
imposição de decreto condenatório, em razão de conduta
tipificada pelo artigo 290 do CPM, não viola o princípio da
dignidade da pessoa humana. Tampouco o princípio da
isonomia.
V - Apelo que se negou provimento.
VI - Decisão unânime. 

A parte ora impetrante postula a aplicação da Lei
nº 11.343/2006 ao caso ora em exame ou, então, a
incidência, na espécie, do princípio da insignificância 
(f 20/21)

Passo a examinar o pedido de aplicação do princí-
pio da insignificância formulado pela Defensoria Pública
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da União na presente sede processual. E, ao fazê-lo,
tenho para mim - na linha de decisões proferidas em
causas idênticas à que ora se examina, das quais fui
Relator (HC 93.822/SP - HC 94.085/SP - HC
94.809/RS, v.g.) - que assiste razão à parte ora impe-
trante quanto à tese de aplicabilidade, ao crime militar
de porte e guarda de substância entorpecente (CPM, art.
290)), do postulado da insignificância, que tem o
condão de descaracterizar a tipicidade penal do fato em
referência, analisada em sua perspectiva material.

Tenho por aplicável, desse modo, ao caso, o princí-
pio da insignificância, cuja utilização tem sido admitida,
em inúmeros precedentes, pelo Supremo Tribunal
Federal

O princípio da insignificância qualifica-se como fator de
descaracterização material da tipicidade penal.
- O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da inter-
venção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examina-
da na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no reconheci-
mento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama
e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público.
O postulado da insignificância e a função do direito penal:
de minimis, non curat praetor.
- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima cir-
cunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estrita-
mente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essen-
ciais, notadamente naqueles casos em que os valores penal-
mente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade.
O direito penal não se deve ocupar de condutas que pro-
duzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por
isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(HC 84.687/MS, Rel. Min Celso de Mello).

Não custa assinalar, neste ponto, que esse entendi-
mento encontra suporte em expressivo magistério
doutrinário expendido na análise do tema em referência
(Luiz Flávio Gomes, Delito de Bagatela: Princípios da
Insignificância e da Irrelevância Penal do Fato, in Revista
dos Tribunais, vol. 789/439-456; Francisco de Assis
Toledo, Princípios Básicos de Direito Penal, p. 133/134,
item n. 131, 5. ed., 2002, Saraiva; Cezar Roberto
Bitencourt, Código Penal Comentado, p. 6, item n. 9,
2002, Saraiva; Damásio E. de Jesus, Direito Penal - Parte
Geral, vol. 1/10, item n. 11, “h”, 26. ed., 2003, Saraiva;

Maurício Antonio Ribeiro Lopes Princípio da
Insignificância no Direito Penal, p. 113/118, item n. 8.2,
2. ed., 2000, RT, v.g.).

Revela-se significativa a lição de Edilson Mougenot
Bonfim e de Fernando Capez (Direito Penal - Parte Geral,
p. 121/122, item n. 2.1, 2004, Saraiva) a propósito da
matéria em questão:

Na verdade, o princípio da bagatela ou da insignificância
[...] não tem previsão legal no direito brasileiro [...], sendo
considerado, contudo, princípio auxiliar de determinação da
tipicidade, sob a ótica da objetividade jurídica. Funda-se no
brocardo civil minimis non curat praetor e na conveniência
da política criminal. Se a finalidade do tipo penal é tutelar
um bem jurídico quando a lesão, de tão insignificante, torna-
se imperceptível, não será possível proceder a seu enquadra-
mento típico, por absoluta falta de correspondência entre o
fato narrado na lei e o comportamento iníquo realizado. É
que, no tipo, somente estão descritos os comportamentos
capazes de ofender o interesse tutelado pela norma. Por essa
razão, os danos de nenhuma monta devem ser considerados
atípicos. Atipicidade penal está a reclamar ofensa de certa
gravidade exercida sobre os bens jurídicos, pois nem sempre
ofensa mínima a um bem ou interesse juridicamente protegi-
do é capaz de se incluir no requerimento reclamado pela
tipicidade penal, o qual exige ofensa de alguma magnitude
a esse mesmo bem jurídico.

Na realidade, e considerados, de um lado, o
princípio da intervenção penal mínima do Estado (que
tem por destinatário o próprio legislador) e, de outro, o
postulado da insignificância (que se dirige ao magistra-
do, enquanto aplicador da lei penal ao caso concreto),
na precisa lição do eminente Professor René Ariel Dotti
(Curso de Direito Penal - Parte Geral, p. 68, item n. 51,
2. ed., 2004, Forense), cumpre reconhecer que o direito
penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor - por não importar em lesão sig-
nificativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por
isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social.

Cumpre acentuar, por relevante, que a colenda
Segunda Turma desta Suprema Corte tem prestigiado o
entendimento ora exposto na presente decisão, reco-
nhecendo aplicável o princípio da insignificância aos
crimes militares, mesmo que se cuide de delito de posse
de quantidade ínfima de substância entorpecente, para
uso próprio, e ainda que se trate de ilícito penal perpe-
trado no interior de Organização Militar (HC 90.125/RS,
Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau - HC 92.961/SP, Rel.
Min. Eros Grau - HC 94.085/SP, Rel. Min. Celso de
Mello - HC 94.583/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Cezar
Peluso, v.g):

Porte de substância entorpecente - Quantidade ínfima - Uso
próprio - Delito perpetrado dentro de organização militar -
Crime militar (CPM, art. 290) - Princípio da insignificância -
Aplicabilidade - Identificação dos vetores cuja presença legi-
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tima o reconhecimento desse postulado de política criminal
- Conseqüente descaracterização da tipicidade penal em seu
aspecto material - Doutrina - Considerações em torno da
jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal - Pedido deferi-
do.
O princípio da insignificância qualifica-se como fator de
descaracterização material da tipicidade penal.
O príncipio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da inter-
venção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, exami-
nada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no reconheci-
mento de que o caráter subsidiário do sistema penal recla-
ma e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visa-
dos, a intervenção mínima do Poder Público.
[...]
Aplicabilidade, aos delitos militares, inclusive ao crime de
posse de quantidade ínfima de substância entorpecente,
para uso próprio, mesmo no interior de organização militar
(CPM, art. 290), do princípio da insignificância.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admiti-
do a aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da
insignificância, mesmo que se trate do crime de posse de
substância entorpecente, em quantidade ínfima, para uso
próprio, ainda que cometido no interior de Organização
Militar. Precedentes (HC 93.822/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).

Entendo importante destacar, neste ponto, frag-
mento do voto (vencido) do emitente Ministro Flávio
Bierrenbach (que tem o beneplácito da jurisprudência da
colenda Segunda Turma desta Suprema Corte), proferi-
do no julgamento, pelo E. Superior Tribunal Militar, dos
embargos infringentes na Apelação nº 2007.01.05037-
7/RS:

Este é mais um caso de porte de entorpecente no interior de
uma organização militar. Tenho sustentado sistematica-
mente, nesta Corte, a atipicidade da conduta de trazer con-
sigo pequena quantidade de maconha. Sou convencido de
que o porte de quantidade insignificante daquela substância
específica é conduta incapaz de causar lesão significativa à
saúde pública, enquanto bem jurídico tutelado pela norma
penal incriminadora.
[...]
Reputa-se insignificante um fato, ainda que formalmente típi-
co, quando o seu resultado é desvalorizado, quando a lesão
ao bem jurídico tutelado é considerada ínfima. Nessa
hipótese, entende a jurisprudência que tal fato ou conduta é
materialmente atípico e, portanto, não suscetível de gerar
punição estatal. 
Disso depreende-se que o chamado ‘delito de bagatela’ está
intrinsecamente associado ao nível de lesão ao bem jurídico
tutelado. A avaliação da tipicidade da conduta, portanto,
exige a individualização do bem jurídico protegido pela
norma incriminadora e a avaliação do grau de lesão por ele
sofrido. 

[...]
É sob essas premissas que a conduta de portar ou usar subs-
tância entorpecente, em área sob administração militar, deve
ser analisada. Tal conduta encontra-se tipificada e definida
no art. 290 do Código Penal Militar, com o nomem juris de
tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substância de
efeito similar.
[...]
A toda evidência, o fato dito criminoso no caso em apreço
não apresenta real ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma incriminadora. O soldado do Exército, Alex Silva de
Campos, foi surpreendido com 3,0g (três gramas). Trata-se
de quantidade ínfima, risível, incapaz de gerar a menor
ameaça que seja à saúde e incolumidade públicas, bens
jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora.
É nesse sentido a jurisprudência dominante dos tribunais,
aplicando a casos semelhantes o princípio da insignificân-
cia, por ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem
jurídico penalmente protegido, quando a quantidade encon-
trada é incapaz de gerar dependência química ou psicológica.

Vale ter presente, ainda, um outro fundamento que
se revelaria aplicável ao caso, na eventualidade de reco-
nhecer-se inadmissível, na espécie, a incidência do pos-
tulado da insignificância.

Refiro-me à tese, sustentada na presente impe-
tração, que se fundamenta na aplicabilidade, ao crime
militar de porte e guarda de substância entorpecente
(CPM, art. 290), da disciplina penal mais benéfica con-
substanciada na Lei nº 11.343/2006, que se qualifica,
sob tal perspectiva, considerado o disposto no art. 28
desse novo diploma legislativo, como verdadeira lex
mitior.

É importante registrar, neste ponto, que, com o
advento da Lei nº 11.343/2006 - e ainda que mantida,
por esta, a criminalidade do porte de drogas para con-
sumo pessoal (RE 430.105-QO/RJ, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence) -, tal conduta, agora, não mais sofre a incidên-
cia de pena privativa de liberdade, expondo-se, ao con-
trário, a penas meramente restritivas de direitos.

É por essa razão que os autores qualificam como
juridicamente mais benigna essa nova legislação penal
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, p. 303/310, 2ª ed., 2007, RT;
Renato Marcão, A Nova Lei de Drogas e seus Reflexos na
Execução Penal, “in” Consulex, ano XI, nº 258, p 58/62;
Luiz Flávio Gomes, Lei de Drogas Comentada Artigo por
Artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, p. 155, item
n. 7, 2ª ed., 2007, RT; e José Geraldo da Silva, Wilson
Lavorenti e Fabiano Genofre, Leis Penais Especiais
Anotadas, p. 186/200, item n. 4, 9ª ed., 2006,
Millennium,v.g.).

É certo, no entanto, que a incidência, no caso, da
norma penal benéfica supõe a resolução de uma anti-
nomia que se registra entre o que prescreve o art. 290
do CPM (lex specialis) e o que dispõe o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (lex generalis), a reclamar, portanto,
como fator de superação desse (aparente) conflito nor-
mativo, a aplicação do critério da especialidade.
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Assentadas tais premissas, torna-se imperioso
salientar que assume expressivo relevo a alegação de
que a cláusula da aplicabilidade dos estatutos penais
benéficos, impregnada de caráter mandatório, por
ostentar natureza eminentemente constitucional, tem pre-
cedência sobre quaisquer diplomas legislativos, indepen-
dentemente de estes se subsumirem à noção mesma de
lex specialis.

Foi por tal motivo que o eminente Ministro Gilmar
Mendes, na condição de Relator do HC 91.356-MC/SP,
deferiu o provimento cautelar então postulado, fazendo-
o com apoio em seu entendimento de que “o art.28 da
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, poderia ser
aplicado com relação ao ora paciente”, não obstante se
tratasse, no caso que examinou - e tal como sucede na
espécie ora em análise -, de condenação pelo crime mi-
litar de porte de substância entorpecente (CPM , art. 290).

Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal
Federal, apreciando essa mesma questão, deferiu ordens
de habeas corpus em casos rigorosamente idênticos ao
que se examina na presente sede processual (HC
90.125/RS, Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau - HC
97.131/RS, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.), valendo
destacar, por relevantes, decisões consubstanciadas em
acórdãos assim ementados, nos quais esta Corte, em
caráter mais abrangente (pois fez projetar seu julgamen-
to para além da questão concernente ao art. 28 da Lei
nº 11.343/2006), reconheceu possível a aplicação, a
situações como a de que ora se trata, do postulado da
insignificância:

Habeas corpus. Penal Militar. Uso de substância entorpe-
cente. Princípio da insignificância. Aplicação no âmbito da
Justiça Militar. Art. 1º, III, da Constituição do Brasil. Principio
da dignidade da pessoa humana.
1. Paciente, militar preso em flagrante dentro da unidade
militar, quando fumava um cigarro de maconha e tinha con-
sigo outros três.
2. Condenação por posse e uso de entorpecentes [...].
4. A Lei n. 11.343/2006 - nova Lei de Drogas - veda a
prisão do usuário. Prevê, contra ele apenas a lavratura de
termo circunstanciado. Preocupação, do Estado, em mudar
a visão que se tem em relação aos usuários de drogas.
5. Punição severa e exemplar deve ser reservada aos trafi-
cantes, não alcançando os usuários. A estes devem ser ofe-
recidas políticas sociais eficientes para recuperá-los do vício.
6. O Superior Tribunal Militar não cogitou da aplicação da
Lei n. 11.343/2006. Não obstante, cabe a esta Corte fazê-
lo, incumbindo-lhe confrontar o princípio da especialidade
da Lei Penal Militar, óbice à aplicação da nova Lei de
Drogas, com o princípio da dignidade humana, arrolado na
Constituição do Brasil de modo destacado, incisivo, vi-
goroso, como princípio fundamental (art.1º, III).
7. Paciente jovem, sem antecedentes criminais, com futuro
comprometido por condenação penal militar quando há lei
que, em vez de apenar - Lei n. 11.343/2006 - possibilita a
recuperação do civil que praticou a mesma conduta.
8. Exclusão das fileiras do Exército: punição suficiente para

que restem preservadas a disciplina e hierarquia militares,
indispensáveis ao regular funcionamento de qualquer
instituição militar.

9. A aplicação do princípio da insignificância no caso se
impõe, a uma, porque presentes seus requisitos, de natureza
objetiva; a duas, em virtude da dignidade da pessoa
humana,
Ordem concedida.
(HC 92.961/SP, Rel. Min. Eros Grau).

Crime Militar (CPM, art. 290) - Porte (ou posse) de substân-
cia entorpecente - Quantidade ínfima - Uso próprio - Delito
perpetrado dentro de organização militar - Princípio da
insignificância - Aplicabilidade - Identificação de vetores cuja
presença legitima o reconhecimento desse postulado de
política criminal - Conseqüente descaracterização da tipici-
dade penal em seu aspecto material - Pedido deferido.
- Aplica-se, ao delito castrense de porte (ou posse) de subs-
tância entorpecente, desde que em quantidade ínfima e des-
tinada a uso próprio, ainda que cometido no interior de
Organização Militar, o princípio da insignificância, que se
qualifica como fator de descaracterização material da
própria tipicidade penal. Procedente.
(HC 97.131/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Devo registrar, finalmente, que, enquanto o
Plenário do Supremo Tribunal Federal não concluir o jul-
gamento (já iniciado) do HC 94.685/CE, Rel. Min.ª Ellen
Gracie, em cujo âmbito discute-se o mesmo tema ora
versado na presente impetração, há que se preservar a
jurisprudência, por mim anteriormente referida, que a
colenda Segunda Turma desta Corte firmou na matéria
em causa.

Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo,
ainda, o parecer da douta Procuradoria Geral da
República, defiro o pedido de habeas corpus, para deter-
minar a extinção definitiva do procedimento penal
instaurado contra o ora paciente (Ação Penal nº
0000003-61.2008.7.04.0004 - 00015/08-1 -
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar), invali-
dando todos os atos processuais desde a denúncia,
inclusive, até a condenação imposta ao paciente, por
ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi
imputada, considerado, para esse efeito, o principio da
insignificância.

É o meu voto.

EExxttrraattoo ddee aattaa

Decisão: Deferida a ordem, nos termos do voto do
Relator. Decisão unânime. Ausente, justificadamente, a
Senhora Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 10.08.2010.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello
e Joaquim Barbosa.

Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen
Gracie.

Subprocurador-Geral da República, Dr Wagner
Gonçalves.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

. . .
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1.0024.08.149876-8/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Silas Vieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
1.0024.08.236354-0/001   Ap. Cível                Belo Horizonte          Elias Camilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
1.0024.08.242569-5/004   Ap. Cível               Belo Horizonte          Teresa Cristina da Cunha Peixoto  . . .220
1.0024.08.249543-3/001   Ap. Cível                Belo Horizonte         Pereira da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . .104
1.0024.08.942370-1/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Bitencourt Marcondes  . . . . . . . . . . .245
1.0024.08.970207-0/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Eduardo Andrade  . . . . . . . . . . . . . . .145
1.0024.09.454137-2/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Peixoto Henriques . . . . . . . . . . . . . . .179
1.0024.09.457013-2/002   Ap. Cível/Reex. Nec. Belo Horizonte          Mauro Soares de Freitas  . . . . . . . . . .120
1.0024.09.476577-3/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Gutemberg da Mota e Silva  . . . . . . .181
1.0024.09.499562-8/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Hilda Teixeira da Costa . . . . . . . . . . .229
1.0024.09.544102-8/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Pedro Bernardes  . . . . . . . . . . . . . . . .242
1.0024.09.548336-8/001   Ap. Cível               Belo Horizonte         Antônio Bispo  . . . . . . . . . . . . . . . . .133
1.0024.09.573409-1/001   Ap. Cível               Belo Horizonte          Alvimar de Ávila  . . . . . . . . . . . . . . . .140
1.0024.09.583597-1/001   Ap. Cível                Belo Horizonte          Selma Marques  . . . . . . . . . . . . . . . .185
1.0024.10.018609-7/001   Ap. Cível                Belo Horizonte          Márcia De Paoli Balbino  . . . . . . . . . .197
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1.0024.10.036007-2/001   Ag. Instr. Cível        Belo Horizonte          Maurício Barros  . . . . . . . . . . . . . . . . .81
1.0024.10.038944-4/001   Ag. Instr. Cível        Belo Horizonte          Edivaldo George dos Santos  . . . . . . . .83
1.0024.10.083111-4/001   Ap. Cível              Belo Horizonte       Mota e Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
1.0024.97.068799-2/002   Ag. Instr. Cível        Belo Horizonte          Valdez Leite Machado . . . . . . . . . . . . .88
1.0027.09.181636-6/001   Ap. Cível               Betim                      Batista de Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . .99
1.0040.09.095963-2/001   Ag. Instr. Cível         Araxá                      Wanderlei Paiva  . . . . . . . . . . . . . . . .212
1.0058.04.017449-0/001   Ap. Cível              Três Marias              Sebastião Pereira de Souza  . . . . . . . .158
1.0079.06.302587-2/001   Ap. Cível                Contagem               Afrânio Vilela  . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
1.0079.08.411801-1/003   Ap. Cível                Contagem              Marcelo Rodrigues  . . . . . . . . . . . . . .239
1.0079.10.033661-3/001   Ag. Instr. Cível         Contagem               Nilo Lacerda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
1.0082.04.000633-8/001   Ag. Instr. Cível        Bonfinópolis de Minas Tiago Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
1.0105.09.308803-4/001   Ap. Cível              Gov.Valadares          Alberto Vilas Boas  . . . . . . . . . . . . . .176
1.0145.00.018536-6/002   Ap. Cível              Juiz de Fora             Generoso Filho  . . . . . . . . . . . . . . . .194
1.0145.07.406259-0/002   Ap. Cível               Juiz de Fora             Eduardo Mariné da Cunha  . . . . . . . .110
1.0145.08.435855-8/002   Ag. Instr. Cível         Juiz de Fora            Tibúrcio Marques  . . . . . . . . . . . . . . .119
1.0145.08.457568-0/001   Ap.Cível                 Juiz de Fora            Kildare Carvalho  . . . . . . . . . . . . . . .123
1.0145.09.533752-6/001   Ap. Cível                Juiz de Fora            Guilherme Luciano Baeta Nunes  . . . .183
1.0145.09.564413-7/001   Ap. Cível              Juiz de Fora            Alberto Aluízio Pacheco de Andrade  .231
1.0153.07.062236-7/001   Ap. Cível              Cataguases            Fábio Maia Viani  . . . . . . . . . . . . . .163
1.0188.07.062824-6/001   Ap. Cível               Nova Lima               Domingos Coelho  . . . . . . . . . . . . . . .86
1.0194.09.095417-4/001   Ap. Cível               Cel.Fabriciano        Otávio Portes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
1.0223.09.299315-1/001   Ag. Instr. Cível        Divinópolis              Fernando Botelho . . . . . . . . . . . . . . .225
1.0236.08.014574-1/001   Ap. Cível               Elói Mendes             José Flávio de Almeida  . . . . . . . . . . . .68
1.0236.08.015541-9/001   Ap. Cível               Elói Mendes             Wander Marotta . . . . . . . . . . . . . . . .156
1.0251.09.028268-1/001   Ap. Cível               Extrema                   Fernando Caldeira Brant . . . . . . . . . .205
1.0273.09.006310-1/001   Ap. Cível/Reex. Nec. Galileia                  Dárcio Lopardi Mendes . . . . . . . . . . . .66
1.0287.07.035684-8/001   Ap. Cível               Guaxupé                 Elpídio Donizetti  . . . . . . . . . . . . . . . .161
1.0352.09.052485-6/001   Ap. Cível/Reex. Nec. Januária                 Antônio Sérvulo  . . . . . . . . . . . . . . . . .85
1.0358.03.002232-3/001   Ap. Cível              Jequitinhonha          Audebert Delage  . . . . . . . . . . . . . . . .64
1.0382.08.083530-1/002   Ag. Instr. Cível         Lavras                   Osmando Almeida  . . . . . . . . . . . . . .210
1.0388.02.001989-8/001   Ap. Cível                Luz                         Albergaria Costa  . . . . . . . . . . . . . . . .62
1.0388.10.000580-9/001   Ag. Instr. Cível        Luz                         Sandra Fonseca  . . . . . . . . . . . . . . . . .61
1.0394.10.005595-0/001   Ag. Instr. Cível        Manhuaçu               Saldanha da Fonseca  . . . . . . . . . . . . .65
1.0400.07.027869-4/001   Ap. Cível               Mariana                  Geraldo Augusto  . . . . . . . . . . . . . . . .74
1.0433.08.246978-7/001   Ag. Instr. Cível         Montes Claros         José Marcos Vieira  . . . . . . . . . . . . . .103
1.0456.04.022878-9/001   Ap. Cível               Oliveira                   Barros Levenhagen  . . . . . . . . . . . . . . .70
1.0456.08.062505-0/001   Ap. Cível                Oliveira                  Belizário de Lacerda  . . . . . . . . . . . . .164
1.0461.09.058262-2/001   Ag. Instr. Cível         Ouro Preto              Vanessa Verdolim Hudson Andrade  . .208
1.0473.09.021040-1/001   Ag. Instr. Cível         Paraisópolis              Electra Benevides  . . . . . . . . . . . . . . .203
1.0480.01.024242-2/001   Ap. Cível               Patos de Minas        Wagner Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
1.0518.09.185091-8/001   Ag. Instr. Cível        Poços de Caldas       Arnaldo Maciel  . . . . . . . . . . . . . . . .171
1.0647.09.097592-9/001   Ap. Cível               S.Seb.do Paraíso       Marcos Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . .169
1.0672.06.190994-7/002   Ap. Cível               Sete Lagoas            Francisco Kupidlowski  . . . . . . . . . . . .100
1.0672.07.265284-1/001   Ap. Cível               Sete Lagoas             Evangelina Castilho Duarte  . . . . . . . .106
1.0686.09.235363-6/002   Ag. Instr. Cível        Teófilo Otoni            Cabral da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . .219
1.0701.07.194587-0/001   Ag. Instr. Cível         Uberaba                  Nicolau Masselli . . . . . . . . . . . . . . . .101
1.0702.05.256239-5/001   Ag. Instr. Cível         Uberlândia              Alberto Henrique  . . . . . . . . . . . . . . .223
1.0702.07.373129-2/001   Ap. Cível                Uberlândia               Antônio de Pádua  . . . . . . . . . . . . . .108
1.0702.09.572808-6/001   Ap. Cível               Uberlândia             Lucas Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
1.0702.09.605293-2/001   Ap. Cível               Uberlândia              Armando Freire  . . . . . . . . . . . . . . . .189
1.0702.10.041397-1/001   Ag. Instr. Cível         Uberlândia             Luiz Carlos Gomes da Mata  . . . . . . . .84
1.0707.05.095951-9/001   Ap. Cível              Varginha                Nepomuceno Silva  . . . . . . . . . . . . . . .94
1.0710.02.003663-2/001   Ap. Cível/Reex. Nec. Vazante               Brandão Teixeira  . . . . . . . . . . . . . . .153
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1.0710.07.014264-5/001   Ap. Cível               Vazante                 Manuel Saramago  . . . . . . . . . . . . . . .68
1.0713.08.086870-4/003   Ap. Cível                Viçosa                     Luciano Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Jurisprudência Criminal

NNúúmmeerroo EEssppéécciiee CCoommaarrccaa RReellaattoorr:: DDeess.. PPáágg..

1.0000.10.021205-9/000  HC                       Igarapé                   Adilson Lamounier  . . . . . . . . . . . . . .269
1.0000.10.031116-6/000  HC                      Alfenas                   Cássio Salomé  . . . . . . . . . . . . . . . . .271
1.0000.10.040562-0/000  HC                       Pedro Leopoldo        Agostinho Gomes de Azevedo . . . . . .275
1.0000.10.045557-5/000  HC                       Andrelândia            Alexandre Victor de Carvalho  . . . . . .278
1.0000.10.045663-1/000  HC                       Pará de Minas          Eduardo Machado  . . . . . . . . . . . . . .319
1.0000.10.050393-7/000  HC                      Araxá                    Hélcio Valentim  . . . . . . . . . . . . . . . .279
1.0012.05.002708-0/001  Ap. Criminal           Aiuruoca                 Doorgal Andrada  . . . . . . . . . . . . . . .253
1.0024.03.001601-8/001  Rec. Sent. Estrito      Belo Horizonte         Furtado de Mendonça  . . . . . . . . . . .249
1.0024.03.072737-4/001  Ap. Criminal          Belo Horizonte         Eduardo Brum  . . . . . . . . . . . . . . . . .287
1.0024.04.393432-2/001  Ap. Criminal           Belo Horizonte         Júlio César Lorens  . . . . . . . . . . . . . .297
1.0024.04.406043-2/001 Ap. Criminal          Belo Horizonte         Jane Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
1.0024.06.201261-2/001 Rec. Sent. Estrito     Belo Horizonte         Duarte de Paula  . . . . . . . . . . . . . . . .293
1.0024.08.228766-5/001 Ap. Criminal           Belo Horizonte          Delmival de Almeida Campos  . . . . . .295
1.0079.08.397557-7/001  Ap. Criminal           Contagem               Maria Celeste Porto  . . . . . . . . . . . . .324
1.0079.08.399107-9/001  Ap. Criminal           Contagem               Flávio Leite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
1.0083.07.009667-8/001  Ap. Criminal           Borda da Mata        Antônio Armando dos Anjos  . . . . . . .258
1.0115.08.012728-1/001  Ap. Criminal          Campos Altos          Rubens Gabriel Soares  . . . . . . . . . . .263
1.0145.09.533347-5/001  Ap. Criminal           Juiz de Fora             Herbert Carneiro  . . . . . . . . . . . . . . .305
1.0223.03.111053-7/001 Ap. Criminal          Divinópolis              Júlio Cezar Guttierrez  . . . . . . . . . . . .320
1.0280.05.010084-9/001  Ap. Criminal           Guanhães                Ediwal José de Morais  . . . . . . . . . . .261
1.0303.08.008273-6/001 Ap. Criminal           Iguatama                 Alberto Deodato Neto  . . . . . . . . . . .256
1.0331.07.004746-8/001  Ap. Criminal           Itanhandu                Nelson Missias de Morais  . . . . . . . . .311
1.0382.05.051575-0/001 Ap. Criminal           Lavras                     Marcílio Eustáquio Santos  . . . . . . . . .281
1.0432.04.005299-0/001  Ap. Criminal          Mte.Santo de Minas  Beatriz Pinheiro Caires  . . . . . . . . . . .254
1.0459.08.031814-8/001  Ap. Criminal           Ouro Branco            Fortuna Grion  . . . . . . . . . . . . . . . . .272
1.0473.07.011816-0/001 Ap. Criminal           Paraisópolis              Pedro Vergara  . . . . . . . . . . . . . . . . .316
1.0512.09.072711-0/001 Ap. Criminal           Pirapora                  Antônio Carlos Cruvinel  . . . . . . . . . .285
1.0568.06.001796-5/001  Ap. Criminal           Sabinópolis              Renato Martins Jacob  . . . . . . . . . . . .250
1.0596.09.056604-0/001  Ap. Criminal           Sta.Rita do Sapucaí   Matheus Chaves Jardim  . . . . . . . . . .283
1.0625.09.097416-7/001  Ap. Criminal           São João del-Rei      Evandro Lopes da Costa Teixeira  . . . .291
1.0701.02.012904-8/001  Ap. Criminal           Uberaba                 Judimar Biber . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
1.0702.09.582872-0/001  Rec. Sent. Estrito     Uberlândia             Paulo Cézar Dias  . . . . . . . . . . . . . . .309
1.0713.08.077902-6/001 Ap. Criminal          Viçosa                    José Antonino Baía Borges  . . . . . . . .289

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NNúúmmeerroo EEssppéécciiee RReellaattoorr:: MMiinn.. PPáágg..

821.004 - MG                 Rec. Especial                                         Sidnei Beneti  . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
1.025.769 - MG              Rec. Especial                                         Nancy Andrighi  . . . . . . . . . . . . . . . .330
1.154.466 - MG               Rec. Especial                                         Jorge Mussi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
1.166.415 - MG               Agr. Reg. no Rec.Especial                         Jorge Mussi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Núúmmeerroo EEssppéécciiee RReellaattoorr:: MMiinn.. PPáágg..

101.759 - MG                  HC                                                      Celso de Mello  . . . . . . . . . . . . . . . .346
385.396 - MG                Emb. Decl. no Ag. Reg. no Rec. Extr.           Ricardo Lewandowski  . . . . . . . . . . .344
456.768 - MG                  Ag. Reg. no Ag. Instr.                               Joaquim Barbosa  . . . . . . . . . . . . . .345
470.196 - MG                  Ag. Reg.no Ag.Instr.                                 Marco Aurélio  . . . . . . . . . . . . . . . . .343
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