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roMEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

NOTA BIOGRÁFICA*

* Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val e Tânia Caçador, sob a supervisão do Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Superintendente 
da Memória do Judiciário Mineiro.

Desembargador José Francisco Bueno 
(1940-2014)

José Francisco Bueno, mineiro de Cambuí, nasceu 
no dia 17 de junho de 1940.

Filho do Sr. Aristeu Bueno e da Sr.ª Odete Rangel 
Fanuchi Bueno, casou-se com a Sr.ª Maria Conceição Vaz 
Bueno, com quem teve três filhos: Fernanda, Francisco 
e Marcelo.

Formado pela Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, em 1966, foi advogado no Sul de 
Minas, sendo, também, vereador da Câmara Municipal 
da sua cidade natal, entre 1967 e 1970.

Vocacionado para o Direito, a sua inclinação deter-
minou-lhe, naturalmente, a escolha pela carreira jurídica. 
Aprovado em concurso público, ingressou na Magistra-
tura Mineira em 1970. Foi Juiz de Direito das Comarcas 
de São João Evangelista (1970), Santa Maria do Suaçuí 
(1972), Caxambu (1972), Rio Pomba (1978), Três Pontas 
(1979), Poços de Caldas (1980) e Belo Horizonte (1984), 
em todas elas “reconhecido como um magistrado, efeti-
vamente, do seu tempo”, nas palavras do Desembar-
gador Reynaldo Ximenes. 

Em 1991, foi promovido para o cargo de Juiz do 
extinto Tribunal de Alçada. 

No dia 22 de setembro de 1999, atingiu o grau 
máximo de sua carreira, promovido ao cargo de 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.

Coroando sua carreira na Magistratura mineira, 
eleito Corregedor-Geral de Justiça, atuou no biênio 
2006/2008. Em dezembro de 2006, já ocupando o 
cargo, em entrevista ao TJMG Informativo, indagado 
sobre quais valores acreditava serem importantes para 
que uma pessoa siga a carreira de juiz, foi categórico ao 
afirmar que:

A primeira é a aptidão. É uma carreira difícil. Não pode 
exercer outra função, a não ser o cargo de professor. Não 
pode ser político no sentido estrito, isto é, abraçar uma candi-
datura. Não pode privilegiar essa ou aquela confissão reli-
giosa. Outra é o espírito público bem acentuado. A socie-
dade é que nos paga. Devemos prestar serviço e contas 
à sociedade.

Na mesma ocasião, ressaltou a sua preocupação 
com os problemas sociais, dizendo: “nunca deixei de me 
debruçar sobre o mundo em que vivemos. As desigual-

dades que existem no mundo sempre foram preocupa-
ções constantes na minha vida”.

Durante sua gestão, a Corregedoria completou 60 
anos de criação. Nas palavras do saudoso Desembar-
gador, “a Corregedoria não vai além da lei. Sua atri-
buição é definida e tem como objetivo a orientação e a 
fiscalização da prestação jurisdicional e dos serviços que 
lhe são afetos, visando ao interesse da sociedade e ao 
bem comum”.

Respeitado por seus Pares, recebeu deles justa 
homenagem na última sessão ordinária da Corte Supe-
rior de que participou, realizada em 9 de dezembro 
de 2009. O Desembargador Cláudio Costa assim se 
expressou: “Destaco um traço marcante da sua persona-
lidade: a vontade indômita, a capacidade de se indignar, 
a contínua predisposição aos combates do espírito. Tudo 
isso para que as tramas do mundo, da violência, da injus-
tiça não se transformem em consagrada rotina...”

Aposentou-se em 7 de janeiro de 2010. 
Ao longo de seus 40 anos dedicados à Magistra-

tura mineira, recebeu inúmeras condecorações e home-
nagens, destacando-se: Medalha Santos Dumont - graus 
Bronze e Ouro, Medalha da Inconfidência, Medalha 
Desembargador Hélio Costa - Cambuí, Medalha do 
Mérito Legislativo, Colar do Mérito da Corte de Contas 
“Ministro José Maria de Alkmim”, Medalha de Honra 
da Inconfidência, Medalha de Honra “Presidente Jusce-
lino Kubitschek” - Governo do Estado de Minas Gerais - 
Diamantina/MG e Medalha Mérito “Desembargador Ruy 
Gouthier de Vilhena”.

Também foi agraciado com os títulos de Cidadão 
Pouso Alegrense e Cidadão Honorário de Caxambu.

Faleceu no dia 24 de janeiro de 2014.
No voto de pesar proferido pelo falecimento 

do ilustre Desembargador, em sessão da 1ª Câmara 
Criminal realizada no dia 28 de janeiro de 2014, assim 
se expressou o Desembargador Cássio Salomé:

A perda do Desembargador Bueno foi sentida por toda a 
Magistratura mineira e será sentida por um longo tempo, em 
face das qualidades morais, da firmeza de posicionamento 
que S. Ex.ª sempre nos legou, da lealdade aos seus vínculos 
de amizade e do exemplar pai de família e grande amigo 
de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver e de 
desfrutar do seu círculo mais próximo.

Também exerceu os cargos de Subdiretor da Asso-
ciação dos Magistrados Mineiros, Amagis (1987/1989), 
Juiz Diretor do Foro Eleitoral/TRE (1989/1990), Juiz 
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Em fins do século XVII, houve a descoberta do ouro 
no atual território mineiro. A possibilidade de prosperar 
economicamente motivou o deslocamento de milhares de 
pessoas para a região das minas de metais preciosos.

Esse contingente de desbravadores impulsionou 
o surgimento de novas atividades econômicas. Se a 
produção aurífera foi a grande responsável pela dila-
tação das fronteiras rumo ao interior da região sudeste 
do país, a agricultura e a pecuária tiveram papel decisivo 
na fixação da população e na expansão do povoamento.

Como consequência, surgiram as primeiras vilas 
no novo território e, com elas, os primórdios da adminis-
tração colonial. Em 1709, foi criada a Capitania de São 
Paulo e Minas do Ouro por Decreto Real, com sua sede 
em Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana.

O crescimento econômico da região, associado a 
um verdadeiro boom populacional, levou a Coroa Portu-
guesa a exercer um maior controle na região mineradora, 
com a finalidade de conter os desvios e descaminhos do 
ouro e aplicar a Justiça aos súditos recém-fixados. Como 
resultado, temos a criação das primeiras comarcas em 
1711, antecedendo a criação da Capitania de Minas, 
que somente ocorrerá no ano de 1720.

A aplicação da Justiça sempre foi uma das princi-
pais preocupações do governo português, senão a maior, 
de forma que a criação de comarcas e a nomeação de 
juízes e ouvidores eram prioridade não apenas no reino, 
mas também em seus domínios de além-mar.

Apesar da pujança da economia e do acelerado 
crescimento demográfico, a Justiça executada nas Minas 
era apenas de primeiro grau. Os recursos de segunda 
instância permaneciam, desde 1757, sob a jurisdição da 
Relação do Rio de Janeiro, tendo como último grau de 
apelação o Desembargo do Paço, em Portugal.

Em 1808, com a vinda da Corte Portuguesa para 
o Brasil, toda a estrutura jurídica e administrativa foi 
transplantada da sede do reino para a colônia; assim, 
houve significativa celeridade no julgamento de recursos 
em último grau. Porém, a morosidade dos julgamentos 
em segundo grau persistia, devido ao alto número de 
ações remetidas à análise da Relação do Rio de Janeiro, 
cidade que, com a vinda da Corte, viveu um crescimento 
demográfico significativo. Acresce-se a isso o fato de as 
províncias da parte do sul do país, todas sob a jurisdição 
recursal da Relação fluminense, também terem prospe-
rado economicamente e experimentado grande cresci-
mento populacional.

No ano de 1812, a Coroa criou duas novas Rela-
ções, Maranhão e Pernambuco, ambas na parte norte do 

território. Após a Independência, em 1822, verificou-se 
uma série de alterações na legislação brasileira: diversas 
comarcas e termos foram criados com o objetivo de 
melhorar a prestação jurisdicional.

As dificuldades recursais somente teriam solução 
com o Decreto Imperial nº 2.432, de 6 de agosto de 
1873, no qual foram criadas sete novas Relações, dentre 
elas, a de Ouro Preto. Sua composição e data de insta-
lação foram definidas pelo Decreto Imperial nº 5.456 de 
novembro de 1873.

A Relação de Ouro Preto foi instalada em 6 de 
fevereiro de 1874, e eram seus desembargadores: Luiz 
Gonzaga de Brito Guerra (1º Presidente), Viriato Bandeira 
Duarte, Quintiliano José da Silva, Joaquim Pedro Villaça, 
Joaquim Francisco de Faria, Joaquim Caetano da Silva 
Guimarães e Luiz Francisco da Câmara Leal (Procurador 
da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional). Possuía 38 
comarcas sob sua alçada e funcionou em Ouro Preto por 
mais de 20 anos.

Com o advento da primeira constituição republi-
cana, em 1891, passou a chamar-se Tribunal da Relação 
do Estado de Minas Gerais. Em virtude da construção da 
nova capital, foi o primeiro dos três Poderes a ser trans-
ferido para o prédio da Secretaria do Interior, onde hoje 
funciona o Museu das Minas e do Metal, na Praça da 
Liberdade. Começou a funcionar em agosto de 1897, 
antes mesmo da inauguração da Cidade de Minas, que 
ocorreu em 12 de dezembro do mesmo ano. Posterior-
mente, passou a funcionar no edifício que hoje abriga o 
Instituto de Educação de Minas Gerais.

Em 1911, concluiu-se a construção do Palácio da 
Justiça, primeiro prédio destinado especificamente para 
abrigar o Tribunal. Em estilo eclético, predominantemente 
neoclássico, o suntuoso edifício foi projetado pelo arqui-
teto italiano Raphael Rebecchi. A obra foi executada pelo 
construtor Coronel Júlio Pinto, sob a fiscalização do enge-
nheiro José Dantas. A inauguração ocorreu em janeiro de 
1912, com a visita do Presidente do Estado, Júlio Bueno 
Brandão, que ficou impressionado com imponência e 
beleza da nova sede da Justiça.

Em 1935, a Constituição do Estado, cumprindo a 
determinação da Constituição Federal de 1934, alterou a 
denominação de Tribunal da Relação do Estado de Minas 
Gerais para Corte de Apelação. Em 1945, sua nomencla-
tura foi novamente alterada para Tribunal de Apelação. A 
Constituição de 1946 modificou novamente sua deno-
minação, passando a chamar-se Tribunal de Justiça. 
Este mesmo diploma autorizou a criação do Tribunal de 
Alçada. A Carta Estadual de 1947 instituiu a Correge-
doria-Geral de Justiça.

Desde a criação da Comarca de Belo Hori-
zonte, o fórum funcionava nas mesmas dependên-
cias físicas do Tribunal. Com o crescimento do número 

* Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val, Shirley Ker Soares Carvalho e Carine Kely Rocha Viana, sob a supervisão do Desembargador Lúcio 
Urbano Silva Martins, Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro.
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tura da Corte. Buscando dar solução à questão espa-
cial, foi inaugurado o Edifício Desembargador Edésio 
Fernandes, projetado pelos arquitetos Alípio Castelo 
Branco e Andréa Vanessa da Costa Val, batizado de 
Anexo II.

Preocupado com a proteção da história da Justiça 
mineira guardada nos muitos fóruns do interior e na 
capital, o TJMG, através da Resolução 108/88, criou-se, 
em novembro de 1988, a Superintendência da Memória 
do Judiciário Mineiro, com a missão de promover e 
preservar o rico patrimônio histórico da Corte Mineira. 
Desde então, passaram pela MEJUD quatro Desembar-
gadores Superintendentes: Antônio Pedro Braga, Walter 
Veado, Hélio Costa e, a partir de 2012, Des. Lúcio Urbano 
Silva Martins. Com brilhantismo e dedicação, essa insti-
tuição vem realizando atividades de cunho cultural e patri-
monial, garantindo às gerações futuras a preservação da 
história da Justiça mineira.

A Emenda à Constituição Estadual nº 63/2004, de 
19 de julho de 2004, objetivou a unificação da segunda 
instância em Minas, fato ocorrido em março de 2005, 
com a extinção do Tribunal de Alçada. Seus 57 magis-
trados foram empossados desembargadores, elevando 
para 120 o número de membros da Corte Mineira. 

Em setembro de 2008, a Unidade Raja Gabaglia, 
denominada Edifício Desembargador Márcio Antônio 
Corrêa de Marins, foi inaugurada. O prédio, inicialmente 
alugado, tornou-se propriedade definitiva, em dezembro 
de 2009. A solenidade de posse da edificação, com a 
entrega simbólica das chaves, foi realizada em janeiro 
de 2010.

Com o fim precípuo de buscar a celeridade do 
andamento processual, em dezembro de 2013, o Tribunal 
de Justiça recebeu a posse de um novo edifício, loca-
lizado na Avenida Afonso Pena. Essa nova edificação 
promete unificar setores que funcionam em prédios sepa-
rados, dinamizar o trâmite processual e assegurar econo-
micidade e celeridade à Justiça mineira.

Atualmente, a Corte mineira é composta por 18 
Câmaras Cíveis, sete Câmaras Criminais, 127 Desem-
bargadores, sendo 19 mulheres, e tem sob sua jurisdição 
296 comarcas.

Nos 140 anos do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, comemora-se, mais que a fundação de uma insti-
tuição, seu crescimento e perenidade na distribuição e 
na aplicação da Justiça em nosso Estado. Muitas páginas 
da história de Minas encontram-se gravadas em livros 
de atas, processos, regulamentos, publicações. Grandes 
nomes honraram esta Casa com seu saber jurídico, 
empenharam-se na efetivação da Justiça e na garantia 
de direitos do povo mineiro.

de feitos da Capital e o aumento no número de julga-
mentos de recursos, o espaço do Palácio da Justiça 
tornou-se insuficiente.

Como solução às dificuldades enfrentadas pela 
exiguidade de espaço, o governo estadual decidiu cons-
truir um prédio anexo ao Palácio da Justiça para abrigar o 
fórum de Belo Horizonte. O edifício, projetado por Rafael 
Hardy Filho e construído por Levínio Castilho e Marco 
Paulo Rabelo, da Construtora Rabelo, traz como destaque 
os painéis Minas Gerais e Justiça, do artista Di Caval-
canti, localizados no hall de entrada e no Salão do Júri, 
respectivamente. Inaugurado em janeiro de 1951, em 
homenagem ao jurista Conselheiro Lafayette Rodrigues 
Pereira, o fórum passou a chamar-se Fórum Lafayette.

No final de década de 50, devido à necessidade 
de reformas urgentes e de grande porte no Palácio da 
Justiça, o Tribunal transferiu-se, até fins de 1963, para 
a Rua Espírito Santo, no prédio do Banco de Crédito 
Real. Em sua reinauguração, o edifício, restaurado pelo 
renomado arquiteto Amadeé Peret, recebeu nova deno-
minação, Palácio da Justiça Rodrigues Campos, como 
homenagem ao Desembargador Francisco de Castro 
Rodrigues Campos.

O belíssimo prédio foi tombado pelo Instituto Esta-
dual de Patrimônio Histórico e Artístico - Iepha, através 
do Decreto nº 18.641, de 10 de agosto de 1977, reco-
nhecendo sua historicidade, riqueza arquitetônica e 
valor cultural.

Com o objetivo de dinamizar a seleção de bacha-
réis para os cargos de Juiz de Direito, bem como apri-
morar a formação dos candidatos aprovados ao cargo, 
foi criada a Escola Judicial Edésio Fernandes, em 1977. 
A EJEF hoje é responsável pelos cursos de formação de 
juízes e servidores; pelas publicações de jurisprudência, 
como a Revista Jurisprudência Mineira; pela organização 
de seminários, palestras; entre outras atividades de inte-
resse da comunidade jurídica e da sociedade em geral.

O aumento do movimento forense no Fórum 
Lafayette saturou a capacidade física de suas dependên-
cias, prejudicando o andamento dos trabalhos. Assim, foi 
construído um novo prédio, no Barro Preto, para abrigar 
o novo fórum da capital. Com projeto de Roberto Pinto 
Manata, o edifício Governador Milton Campos foi inau-
gurado em julho de 1980.

Em dezembro de 1984, o prédio do antigo fórum, 
que estava desativado, voltou a fazer parte do Tribunal, 
passando a nele funcionar a Secretaria Administrativa do 
TJMG. Permanecem funcionando no Palácio da Justiça 
alguns órgãos da Corte mineira, como secretarias de 
Câmara, Corte Superior entre outros. O crescimento de 
feitos judiciais levou à necessidade de aumento da estru-

. . .
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DOUTRINA

Uma breve abordagem sobre a tutela antecipada 
pelo abuso do direito de defesa

Fabrício Simão da Cunha Araújo*

Sumário: 1 Introdução. 2 Tutela antecipada. 3 Condutas 
afastadas da lealdade processual. 4 Abuso do direito de 
defesa ou manifesto propósito protelatório. 5 Implicações 
práticas. 6 Considerações finais. 7 Referências bibliográficas.

Resumo: O presente trabalho pretende aprofundar a 
análise da categoria jurídica da antecipação de tutela 
por abuso do direito de defesa. Para tanto, é necessário 
verificar se se encontra inserida no gênero tutelas de 
urgência em que se inclui a tutela antecipada, generica-
mente considerada, e a tutela cautelar. Após isso, buscar-
-se-á revisitar a concepção de lealdade processual e liti-
gância de má-fé, além de abordar, analisar e elencar as 
condutas previstas normativamente como afastadas da 
lealdade processual. Isso feito, analisar-se-á o que se 
pode compreender como abuso do direito de defesa que 
autorizaria a antecipação de tutela em cotejo. Com essas 
incursões, concluir-se-á se, configurada a conduta viola-
dora da lealdade processual do réu em determinados 
casos, preenchidos os demais requisitos, é ou não obri-
gatória a concessão de antecipação de tutela, indepen-
dentemente da formulação de pedido pela parte benefi-
ciada e oitiva das partes prejudicadas. 

1 Introdução 

No centro da concepção de Estado Democrático 
está o processo jurisdicional, como espaço procedimental 
cognitivo-argumentativo que garanta aos interessados a 
protagonista participação na atividade estatal de indivi-
dualização das normas jurídicas abstratas e genéricas. 

Contudo, o direito fundamental de acesso à 
justiça ou de autoilustração pelo processo, na esteira 
da teoria neoinstitucionalista, pressupõe que o proce-
dimento se desenvolva com irrestrito respeito e adesão 
às garantias fundamentais do contraditório, da ampla 
defesa e da isonomia, o que, por sua vez, só pode 
ocorrer com observância da lealdade processual entre os 
sujeitos processuais.

Por isso, no presente trabalho se pretende investigar 
as semelhanças e/ou diferenças entre os atos processuais 
de litigância de má-fé - ou, como se prefere denominar, 
condutas afastadas da lealdade processual - e a anteci-
pação de tutela pelo abuso do direito de defesa ou mani-
festo propósito protelatório, bem como delinear as impli-
cações das relações entre os dois institutos. 

Com o fim de estabelecer desde já um recorte meto-
dológico, vale ressaltar que o presente estudo não visa 
abordar os demais requisitos para concessão da tutela 
antecipada referida, a saber, a prova inequívoca da veros-
similhança da alegação e a inexistência de perigo de irre-
versibilidade do provimento antecipado (artigo 273, II e 
§ 2º, do Código de Processo Civil). 

Não obstante, é necessário fazer breve digressão a 
respeito da antecipação de tutela. 

2 Tutela antecipada 

A tutela antecipada é normalmente classificada 
como espécie do gênero tutela de urgência. Esse gênero 
também teria como subespécie a tutela cautelar. A carac-
terística que marca e congrega esse gênero (tutelas de 
urgência) é a incompatibilidade existente entre o tempo 
regular de duração do processo e a preservação do 
direito que ele visa resguardar. 

Em outras palavras, o tempo é inimigo da efetivi-
dade da tutela1. É o que se denomina  periculum in mora, 
sendo valiosos os esclarecimentos de Calamandrei. 
Segundo o jurista italiano, o perigo da demora abrange 
não só (I) a necessidade de evitar um dano ou seu agra-
vamento, (II) a urgência, no sentido de que o procedi-
mento ordinário é incompatível com mencionada neces-
sidade, bem como (III) a impossibilidade de acelerar a 
prolação do provimento definitivo2. 

Nesse sentido, explicita: 

Se eu, credor não munido de título executivo, colocado diante 
do perigo de perder as garantias do meu crédito, encontrasse 
no processo ordinário o meio para criar para mim de um dia 
para o outro o título que me falta e para providenciar imedia-
tamente a penhora, não teria evidentemente a necessidade de 
recorrer ao sequestro conservativo3. 

Pela antecipação dos efeitos do provimento final, no 
caso da tutela antecipada, o órgão jurisdicional combate 
o perigo de inefetividade do processo, concedendo ao 

* Juiz de Direito em Minas Gerais. Mestrando em Direito Processual pela PUC/MG. Ex-professor dos cursos de graduação e pós-graduação 
da Faculdade de Direito da PUC/MG. Professor do Curso de Teoria Geral do Processo da Faculdade Inesc em Unaí. Foi Promotor de Justiça 
e Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais.
1 CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Buenos Aires: EJEA, 1971, p. 412. 
2 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Campinas: Servanda, 2000, p. 35-37. 
3 CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 38. 



20        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 19-36, out./dez. 2013

Com efeito, a adoção de tal terminologia, segundo 
modestamente nos parece, remete à equivocada 
conclusão de que, para se configurar conduta contrária 
à lealdade processual, seria necessário investigar e cons-
tatar o elemento subjetivo da parte voltado a fraudar as 
finalidades do processo. 

Parece equivocada tal conclusão, inicialmente, por 
não contar com amparo normativo-constitucional. Além 
da própria terminologia utilizada, como gênero (má-fé) 
dentro do qual as espécies de condutas se inserem, 
quando o Código de Processo Civil enumera quais seriam 
as condutas descumpridoras da lealdade processual, 
não se tem qualquer outra previsão normativa que pres-
creva a necessidade de constatação da intenção da parte 
de valer-se de esperteza, astúcia ou maquiavelice para 
fraudar, mentir ou trapacear no espaço processual. 

Ademais, exigência nesse sentido significaria 
outorgar ao órgão jurisdicional ampla e excessiva discri-
cionariedade na constatação da existência ou não de ato 
afastado da lealdade processual. Pelo contrário, deve tal 
constatação ser extraída exclusivamente de parâmetros 
objetivos, com inafastável amparo normativo. 

Com efeito, assim se resguardará (1) o direito de a 
parte se defender de eventuais acusações de litigância de 
má-fé sem amparo nos argumentos e provas produzidos 
no processo, ou seja, de forma solipsista, bem como (2) 
o direito da parte contrária de que o processo se desen-
volverá e servirá à função de construção compartilhada 
do provimento, e não de instrumento para retardar a 
concessão do direito a quem ele pertence. 

Na medida em que a ampla defesa e o contraditório 
são garantias que asseguram ao cidadão participação 
democrática no processo, impõem também um corre-
lato dever de respeitar as garantias processuais constitu-
cionais da parte contrária.  Nenhum direito fundamental 
é garantido pela Constituição ao cidadão sem que, por 
um motivo lógico, se assegure implicitamente o correlato 
dever aos demais de respeitá-lo. Basta lembrar o nome 
atribuído ao capítulo I do Título II da Lei Fundamental, 
qual seja “dos direitos e deveres fundamentais”.

Assim, o dever de lealdade processual impõe às 
partes não só o dever de agir sem o intuito de fraudar 
ardilosamente o direito da parte contrária e as finalidades 
da tutela jurisdicional, mas principalmente o dever de se 
abster de praticar condutas que, sem visarem contribuir 
para a construção do provimento, impliquem a restrição 
do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido 
processo legal da parte contrária. 

O provimento só poderá ser construído de forma 
democrática pelos atingidos por seus efeitos na medida 
em que as condutas veiculadas se pautem pela égide da 
lealdade processual. Com efeito, a existência de preten-

autor os efeitos práticos da procedência do pedido formu-
lado, antes do fim do procedimento ordinário, invertendo 
o ônus do tempo. 

Essa é a classificação atribuída ao instituto da ante-
cipação de tutela por diversos processualistas pátrios4. 

É necessário, contudo, fazer a distinção de que 
há dois casos em que a antecipação de tutela se daria 
sem a existência do fator tempo como inimigo da efetivi-
dade da tutela. Trata-se da antecipação de tutela quando 
um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, 
se mostrarem incontroversos, e da antecipação de tutela 
quando se tem abuso de direito de defesa ou manifesto 
propósito protelatório do réu. 

Em ambos os casos, vale reforçar, não se cogita da 
compatibilidade entre o devido tempo do processo consti-
tucional e a preservação do direito pleiteado. No primeiro 
caso, a concessão dos efeitos da tutela pleiteada se dá 
com base no fato de que, não havendo resistência do réu, 
desnecessária a instrução processual para que se reco-
nheça o direito ao autor. 

No segundo caso, a antecipação dos efeitos da 
tutela se dá para inversão do ônus do tempo, sancio-
nando aquela parte que não se utiliza do processo como 
veículo de participação na construção das decisões esta-
tais que a afetarão, mas como instrumento para retardar 
o reconhecimento de direito ao autor. 

Em outros termos, a demora do processo passa 
a ser prejudicial para a parte que demonstrou ter inte-
resse pela eternização da demanda a qualquer custo, por 
exemplo.  

Assim, conforme se vem de expor, a antecipação 
de tutela por abuso de direito de defesa não consiste em 
tutela de urgência e, por consequência, não tem por fina-
lidade evitar o perecimento do direito da parte autora, 
sendo irrelevante a presença do periculum in mora. 

Por outro lado, guarda em comum com as tutelas 
de urgência o fato de que, no sistema normativo proces-
sual pátrio, será sempre provisória. Equivale dizer que 
será sempre substituída por outra decisão, a definitiva, 
que a confirmará ou não, após a devida instrução e a 
cognição exauriente.

Analisados os contornos gerais da tutela antecipada 
por abuso do direito de defesa, seguindo o recorte meto-
dológico proposto no presente ensaio, passa-se à análise 
das condutas que, violando a lealdade processual, carac-
terizariam abuso do direito de defesa ou manifesto propó-
sito protelatório.  

3 Condutas afastadas da lealdade processual 

Inicialmente, neste capítulo deve-se explicitar por 
que não se adota a terminologia legal do Código de 
Processo Civil, qual seja “litigância de má-fé”. 

4 Por todos, vale mencionar o Professor MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. A aplicação da antecipação de tutela no processo de execução. 
No prelo, p. 4. 
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nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração 
ou defesa do direito e (V) cumprir com exatidão os provi-
mentos mandamentais e não criar embaraços à efeti-
vação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória 
ou final.

Regra geral, conforme se verificará, os atos afas-
tados da lealdade processual consistem na violação de 
um dos deveres mencionados acima. 

No intuito de sistematizar os atos previstos no 
Código de Processo Civil especificamente como afastados 
da lealdade processual, visto que passíveis de sanção, 
formulou-se a Tabela 1 (abaixo), valendo-se do que está 
disposto nesse diploma legal, catalogando: (A) a conduta 
prevista; (B) o dispositivo legal em que ela é prevista; (C) a 
sanção que se prevê; (D) o destinatário de eventual multa; 
(E) o responsável por arcar com a mesma.  

sões contrárias e a garantia fundamental inerente à 
democracia de participar em posição de protagonismo 
da construção dos provimentos estatais não implica a 
conclusão de que a defesa de tais interesses, no processo 
de acertamento do direito, possa ser feita sem quaisquer 
limites. 

Antes de verificar se o ato processual divorciado da 
lealdade processual implicará abuso do direito de defesa 
ou manifesto propósito protelatório, é mister elencar 
quais são as condutas processuais passíveis dessa sanção 
processual no Código de Processo Civil. 

Entre os deveres processuais das partes, no artigo 
14 se elenca: (I) expor os fatos em juízo conforme a 
verdade; (II) proceder com lealdade e boa-fé; (III) não 
formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que 
são destituídas de fundamento; (IV) não produzir provas, 

TABELA 1

Conduta afastada da lealdade processual
          
Artigo

                                                           
Sanção Destinatário Responsável 

1 não cumprir com exatidão provimento 
mandamental

14, V, e 
parágrafo 

único

multa de até 20% do valor da 
causa Estado a critério do 

juízo

2 criar embaraços para efetivação de provimento 
antecipatório ou fi nal

14, V, e 
parágrafo 

único

multa de até 20% do valor da 
causa Estado a critério do 

juízo

3  deduzir pretensão ou defesa contra texto 
expresso de lei ou fato incontroverso 17, I

multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

4 alterar a verdade dos fatos 17, II
multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

5 usar do processo para conseguir objetivo ilegal 17, III
multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

6 opor resistência injustifi cada ao andamento do 
processo 17, IV

multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

7 proceder de modo temerário em qualquer 
incidente ou ato do processo 17, V

multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

8 provocar incidentes manifestamente infundados 17, VI
multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

9 interpor recurso com intuito manifestamente 
protelatório 17, VII

multa 1% valor da causa + 
indenização da outra parte em até 
20%

outra parte parte 

10 usar do processo para praticar ato simulado 129 sentença que obste tal fi m n.a. n.a.

11 inserir cotas marginais ou interlineares aos autos 161 multa de 1/2 SM e riscá-las indefi nido advogado

12 não devolver os autos em 24hs após intimado 196 multa de 1/2 SM e riscá-las indefi nido advogado

13 requerer a citação por edital, alegando de forma 
falsa os requisitos para tanto 233 multa de 5 SM outra parte parte 

14 abuso de direito de defesa 273, II antecipação dos efeitos do pedido 
do autor n.a. n.a

15 manifesto propósito protelatório 273, II antecipação dos efeitos do pedido 
do autor n.a. n.a.
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popular, o respeito da hierarquia das normas, da repar-
tição das funções estatais e dos direitos fundamentais.

Contudo, é necessário mais do que previsão norma-
tiva nesse sentido. Pelo princípio democrático, o exercício 
das funções estatais e o direito devem externar, como 
condição de sua legitimidade, constante conexão com a 
soberania popular, que se manifesta de duas principais 
formas: pela ampla participação do povo, em posição 
de protagonismo, na criação, interpretação e aplicação 
do direito (logo, no exercício das funções estatais) e pela 
máxima efetividade dos direitos fundamentais. 

Conforme se verifica, portanto, a qualificação demo-
crática somente pode ser conferida ao Estado caso este 
assegure “a construção de um locus normativo-linguístico 
assegurador de um status democrático”7 e, simultanea-
mente, conceba a previsão normativa de direitos funda-
mentais com tamanha efetividade que o diploma que os 
prescreve seja, a bem da verdade, título executivo extra-
judicial8. 

E essa é exatamente a tensão que serve como norte 
para este estudo. Ao mesmo tempo em que a defesa de 
uma tese em juízo deve ser a mais ampla possível, para 
que se possa conferir ao cidadão a condição de prota-
gonista nos processos de (re)construção do direito, este 

4 Abuso do direito de defesa e manifesto propósito 
protelatório

Para que se possa falar em abuso de direito de 
defesa, faz-se mister delinear, ainda que brevemente e 
sem pretensão de exaustão, o que se deve compreender 
por direito de defesa no Estado Democrático de Direito. 

O Estado Democrático de Direito pode ser definido 
como a fusão ou evolução de dois princípios ou sistemas 
conexos, o Estado Democrático e o de Direito, de forma 
que, segundo Ronaldo Brêtas, se forjem “sistemas jurí-
dico-normativos consistentes, [...] verdadeiros complexos 
de ideias, princípios e regras juridicamente coordenados 
[...]”5.   

Em apertada síntese, o Estado de Direito condensa 
os seguintes subprincípios: (1) império da lei, (2) sepa-
ração das funções de Estado, (3) submissão do Estado à 
lei e (4) reconhecimento de direitos fundamentais6.

O princípio democrático, por sua vez, está ligado 
de forma imanente com a fonte de legitimação do poder 
exercido pelo Estado, que é o povo. 

Na acepção formal, em poucas palavras, portanto, 
pode-se qualificar o Estado como Democrático de Direito 
quando erige como premissas fundamentais: a soberania 

16 descumprir obrigação de fazer,  não fazer ou 
entregar coisa determinada judicialmente

287, 461, 
461-A e 

645

multa arbitrada sufi ciente e 
compatível com a obrigação indefi nido parte 

17 não pagar quantia certa em 15 dias após o 
trânsito em julgado 475-J multa 10% do valor da condenação outra parte  

18 interpor embargos de declaração 
manifestamente protelatórios

538, 
parágrafo 

único

multa 1% valor da causa, elevada 
até 10% caso reiteração outra parte parte 

19

interpor agravo interno manifestamente 
inadmissível ou infundado contra decisão do 
relator que negou ou deu provimento ao recurso 
monocraticamente

557, § 2º

multa entre 1 e 10% do valor da 
causa, e negativa de seguimento a 
outro recurso enquanto o valor não 
for pago

outra parte parte 

20 fraudar a execução 600, I multa de até 20% do valor da 
execução outra parte parte 

21 empregar ardis e meios artifi ciosos para resistir 
à execução 600, II multa de até 20% do valor da 

execução outra parte parte 

22 resistir injustifi cadamente às ordens judiciais 600, III multa de até 20% do valor da 
execução outra parte parte 

23 não indicar bens passíveis de penhora em cinco 
dias após intimado 600, IV multa de até 20% do valor da 

execução outra parte parte 

24 descumprir obrigação de fazer,  não fazer ou 
entregar coisa determinada judicialmente

287, 461, 
461-A e 

645

multa arbitrada sufi ciente e 
compatível com a obrigação indefi nido parte 

25 não pagar alimentos provisionais ou não justifi car 
a impossibilidade 733, § 1º prisão n.a. parte 

5 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Processo constitucional e estado democrático de direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 57. 
6 BRÊTAS. Op. cit., p. 51.
7 DEL NEGRI, André. Processo constitucional e decisão interna corporis. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 28. 
8 LEAL, Rosemiro Pereira. Modelos processuais e constituição democrática. In: MACHADO, Felipe Deniel Amorim; CATTONI DE OLIVEIRA, 
Marcelo Andrade (Coords.). Constituição e processo: a contribuição do processo ao constitucionalismo brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009, p. 288. 
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Isso porque, se a democracia se erige (conforme já 
delineado) em duas pedras fundamentais, quais sejam 
a participação protagonista do cidadão (pelo processo) 
na construção do direito e a máxima eficácia dos direitos 
fundamentais, quando a atuação processual do cidadão 
não veicula a realização do sufrágio11 no ambiente 
processual-jurisdicional, só contribui para a despositi-
vação tácita dos direitos e garantias fundamentais, a 
começar pelo acesso à jurisdição da parte contrária 
(art. 5º, XXXV, da CB). 

De fato, então, sendo a ampla defesa pedra angular 
inafastável, incambiável e intransigível do sistema jurídico 
democrático porque visa garantir o direito de autoilus-
tração jurídica pelo processo, é razoável afirmar que, se 
a atuação processual é diversa da participação na cons-
trução de provimento estatal pela influência do melhor 
argumento, nem sequer haveria exercício do direito de 
defesa. 

Nessa esteira, portanto, seria equivocada, data 
venia, a expressão “abuso do direito de defesa”. Conforme 
leciona Rosemiro Pereira Leal, “defesa abusiva é inegável 
paradoxo, porque, se é direito de defesa, não pode ser 
abusivo. Direito de defesa é instituto processual que se 
define atualmente pelos conteúdos de garantia constitu-
cional, não tendo, por conseguinte, in se, abusividade 
intrínseca”12. 

Nessa vereda, considerando a compreensão cons-
titucional do direito de defesa como ampla defesa de 
uma tese e como direito de participar da construção da 
decisão estatal pela influência do melhor argumento, 
tem-se que a expressão utilizada no artigo 273, II, não 
elenca dois gêneros diversos de atuação processual. Vale 
dizer, não é possível identificar uma hipótese de atuação 
processual em que o manifesto propósito protelatório 
não implicasse ao mesmo tempo “abuso do direito de 
defesa”. Sempre que houver manifesto propósito protela-
tório, haverá “abuso do direito de defesa”. 

A questão é então verificar no ambiente processual 
se a atuação da parte é no exercício do direito de defesa 
e, não sendo, se passa a ter conduta processual afas-
tada da lealdade processual. Mas não se pode pretender 
fundamentar a constatação do descumprimento da leal-
dade processual em eventual intenção ardilosa da parte, 
ao praticar determinado ato processual, sob pena de se 
colocar em acentuado risco a garantia fundamental de 
ampla defesa. 

A atuação em desconformidade com a lealdade 
processual deve ser constatada, de forma objetiva, a 
partir de critérios externos à atividade processual da 

“locus normativo-linguístico” tem que ser apto, vale dizer, 
efetivo, para assegurar a fruição dos direitos previstos 
normativamente, de especial forma os fundamentais. 

A ampla defesa é garantia fundamental do cidadão 
e pedra angular do modelo democrático de Estado, 
consagrado em nosso ordenamento no artigo 5º, LV, da 
Constituição brasileira. É essa garantia fundamental que 
assegurará ao cidadão participar ativamente das ativi-
dades estatais, na criação, interpretação e aplicação do 
direito. 

Essa garantia não pode ser interpretada exclusiva-
mente como direito de resistir a uma demanda em juízo. 
Pelo contrário, 

A ampla argumentação como garantia das partes, e não 
como direito subjetivo de uma parte, compreende a necessi-
dade de se garantir o tempo do processo para que o esforço 
reconstrutivo dos argumentos do discurso dialético das partes 
possa ser apropriado, de modo que todas as possibilidades 
de argumentação sejam perquiridas9.

No modelo constitucional de processo, deve ser 
compreendido como ampla defesa de uma tese, em 
outras palavras, direito do autor e do réu, do qual decor-
rerá o direito à prova, o direito à assistência por advo-
gado, o direito a uma extensão temporal razoável do 
processo para se reconstruírem devidamente os fatos e 
se discutir amplamente qual a norma jurídica aplicável ao 
caso concreto10. 

Delineado superficialmente o que se pode 
compreender como direito de defesa no Estado Demo-
crático de Direito - seja na perspectiva neoinstituciona-
lista (garantia de acesso e participação protagonista do 
locus-normativo linguístico assegurador de um status 
democrático), seja no modelo constitucional de processo 
(direito de ampla defesa de uma tese) -, é possível vislum-
brar, ainda que sem pretensão de exaustão, considerando 
a brevidade da presente investigação, seus contornos 
mais palpáveis. 

Com efeito, nem a insistência da parte por uma 
prova, nem a veiculação de argumentação jurídica inova-
dora, com amparo normativo, ainda que extremamente 
minoritária, tampouco a exigência de tempo suficiente 
para formulação de arrazoados ou outras condutas nesse 
sentido podem ser tidas por abuso de direito de defesa. 

Por outro lado, quando não se utiliza do ambiente 
processual (consequentemente do direito de defesa) 
como garantia para participar da construção do provi-
mento estatal pela prevalência lógico-racional do melhor 
argumento, a pretensão ou resistência deduzidas em juízo 
não se qualificam como atuação legítima da parte. 

9 BARROS, Flaviane de Magalhães; MACHADO, Felipe Daniel Amorim. Prisão e medidas cautelares. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 24-25.
10 Ibidem.
11O direito de sufrágio, um dos pilares da democracia, não significa unicamente o direito ao voto. O voto é instrumento do direito de sufrágio, 
e este reflete a soberania difusa investida no povo. Assim, além da universalização do direito ao voto, o direito de sufrágio implica garantir a 
todos os cidadãos, dentre outros direitos, a participação eficaz nos processos deliberativos que os afetem, especialmente nos jurisdicionais.
12 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 146. 
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requerimento da parte, de outro lado, em se tratando de 
sanção processual, configura matéria de ordem pública 
e, dessarte, deve ser concedida de ofício pelo órgão juris-
dicional, com fulcro no artigo 125, em especial o inciso 
III (ambos do Código de Processo Civil). 

Parece-nos, sempre destacando a provisoriedade 
da proposta, que deve prevalecer interpretação sistemá-
tica do diploma processual, a finalidade que o instituto 
se propõe, bem como o fato de que se trata de espécie 
de sanção processual, e não de espécie de tutela de 
urgência. 

A inversão do ônus do tempo resguardará de 
melhor forma o direito fundamental da parte autora ao 
processo e a efetividade dos direitos previstos normativa-
mente, ambos pilares do princípio democrático. 

Nesta tabela, catalogaram-se as condutas narradas, 
o respectivo dispositivo legal e a sanção processual espe-
cificamente prevista para cada uma. 

5 Implicações práticas 

Na esteira do que se expôs, foi possível perceber que 
a tutela antecipada por abuso do direito de defesa não 
se enquadra na categoria jurídica de tutela de urgência, 
não tendo como escopo combater os efeitos deletérios do 
tempo sobre a efetividade da tutela, mas sim sancionar a 
conduta ilegítima da parte. 

Nesse sentido, considerando se tratar de sanção 
processual, apresenta-se conflito aparente de normas 
para ser solucionado.

Se de um lado o artigo 273 prescreve que a tutela 
antecipada só poderá ser concedida quando houver 

permitiriam a antecipação de tutela com fulcro no artigo 
273, II, do Código de Processo Civil, levando em conta 
que a conduta ali prescrita, caso constatada objetiva-
mente, sempre externa atuação processual despojada da 
ampla defesa, afastada da lealdade processual e, por 
consequência, antidemocrática. 

parte, provados no processo, com respeito ao contradi-
tório. Conforme leciona Brêtas, “a teoria do abuso do 
direito no processo civil jamais poderá implicar negativa 
do direito de demandar ou de defesa a quem quer que 
seja”13.

Por esses motivos, formulamos a Tabela 2 (a seguir) 
como proposta (inicial) de demarcação de atuações que 

TABELA 2

 
Condutas que autorizam a antecipação de tutela por abuso do 
direito de defesa Artigo do CPC Sanção

1 não cumprir com exatidão provimento mandamental 14, V e 
parágrafo único multa de até 20% do valor da causa

2 criar embaraços para efetivação de provimento antecipatório ou fi nal 14, V e 
parágrafo único multa de até 20% do valor da causa

3  deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso 17, I multa 1% valor da causa + indenização da 

outra parte em até 20%

4 alterar a verdade dos fatos 17, II multa 1% valor da causa + indenização da 
outra parte em até 20%

5 usar do processo para conseguir objetivo ilegal 17, III multa 1% valor da causa + indenização da 
outra parte em até 20%

6 opuser resistência injustifi cada ao andamento do processo 17, IV multa 1% valor da causa + indenização da 
outra parte em até 20%

7 provocar incidentes manifestamente infundados 17, VI multa 1% valor da causa + indenização da 
outra parte em até 20%

8 interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório 17, VII multa 1% valor da causa + indenização da 
outra parte em até 20%

9 usar do processo para praticar ato simulado 129 sentença que obste tal fi m

10 não devolver os autos em 24hs após intimado 196 multa de 1/2 SM e riscá-las

11 requerer a citação por edital, alegando de forma falsa os requisitos 
para tanto 233 multa de 5 SM 

12 interpor embargos de declaração manifestamente protelatórios 538, parágrafo 
único

multa 1% valor da causa, elevada até 10% 
caso reiteração

13
interpuser agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado 
contra decisão do relator que negou ou deu provimento ao recurso 
monocraticamente

557, § 2º
multa entre 1 e 10% do valor da causa, e 
negativa de seguimento a outro recurso 
enquanto o valor não for pago

13 BRÊTAS, Ronaldo. Fraude no processo civil. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 37. 
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É que a aplicação de eventual multa, via de regra, 
se mostra inócua para os fins a que se destina uma sanção 
processual, como ocorre em processos com reduzido 
valor da causa ou em que o réu tem precárias condições 
econômicas. Em casos como esses, a satisfação do valor 
da multa acaba transformando-se no objeto principal do 
processo, desvirtuando a finalidade desta garantia funda-
mental. 

Portanto, caso estejam presentes os demais requi-
sitos autorizadores da concessão da tutela antecipada 
(prova inequívoca da verossimilhança da alegação e 
reversibilidade), o órgão jurisdicional deve dar prefe-
rência a essa sanção processual, em detrimento de even-
tual multa especificamente prevista para o caso, indepen-
dentemente de pedido da parte. 

Vale destacar que a inversão do ônus do tempo 
pela antecipação de tutela, caso seja revertida ao final do 
processo por fato ou fundamento superveniente, ensejará, 
se for o caso, indenização do réu pelos danos sofridos, 
considerando que a responsabilidade da outra parte ou 
do Estado é objetiva, nos termos do artigo 811, I, do 
Código de Processo Civil, aplicável por analogia14. 

A conclusão pela possibilidade de concessão do 
provimento antecipado de ofício pelo juízo, certamente, 
não significa prescindir do prévio contraditório, conforme 
ensina Leal15, considerando que o instituto da tutela ante-
cipada está situado no Livro I do CPC, “Do Processo de 
Conhecimento”, e que este não se rege pelo contradi-
tório diferido. 

Ademais, a espécie de antecipação de tutela que 
se elegeu como objeto do presente trabalho sempre será 
deferida quando ausente o perigo da demora. Não só é 
prescindível o periculum in mora para a concessão dessa 
espécie de antecipação de tutela, como também é certo 
afirmar que, presente o perigo da demora, a concessão 
da tutela antecipada será feita com fulcro nesse funda-
mento, e não no abuso de direito de defesa, o que auto-
rizará a inversão do contraditório. 

Equivale dizer que, não havendo necessidade para 
abreviação do procedimento, o contraditório não poderá 
ser diferido. 

6 Considerações finais

Por tudo que se vem de expor, consignando sempre 
que a brevidade do estudo não permite apontar respostas 
peremptórias, conclui-se modestamente que o exercício 
da ampla defesa, no Estado Democrático de Direito, 
equivale à garantia ao cidadão de participar do processo 
de forma protagonista o suficiente para veicular a reali-
zação do sufrágio no ambiente processual-jurisdicional.  

Eventual atuação processual apartada da construção 
do provimento estatal pela prevalência lógico-racional 
do melhor argumento não configura exercício de ampla 
defesa e, caso constatada objetivamente, respeitado 
o contraditório, é passível de sanção, pois se afasta do 
dever de lealdade processual. 

Caso presentes os demais requisitos autoriza-
dores da concessão da tutela antecipada (prova inequí-
voca da verossimilhança da alegação e reversibilidade), 
o órgão jurisdicional deve dar preferência a essa sanção 
processual em detrimento de eventual multa especifica-
mente prevista para o caso, desde que a antecipação 
seja compatível com o estágio procedimental e que haja 
prévia oitiva do réu, a quem se imputa a conduta afas-
tada da lealdade processual. 
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1 Introdução

O grande número de atividades assumidas pela 
Administração Pública faz com que esta se preocupe cada 
vez mais em arrecadar recursos para fazer face às suas 
despesas. Nesse contexto, são diversos e crescentes os 
casos em que Estados e Municípios intencionam cobrar 
valores pelo uso de seus bens pelas concessionárias de 
serviço público de energia elétrica, quando se instalam 
redes de transmissão energética.

Para tal cobrança, os entes valem-se de diversas 
formas jurídicas, identificadas pela doutrina e pela legis-
lação, como taxas, preços públicos e preços semiprivados. 
À primeira vista, constata-se facilmente certa atecnia 
por parte de alguns dos entes instituidores das aludidas 
cobranças, uma vez que confundem em suas legislações 
específicas nomenclaturas de receitas públicas e suas 
respectivas naturezas jurídicas.1 Não obstante esses equí-
vocos, considerando-se a essência de cada modalidade 
de cobrança a partir do fato que a enseja, questiona-se 
frequentemente nos órgãos judiciários se elas são real-
mente legítimas.

O direito positivo aplicável ao caso é complexo 
e sua interpretação, controvertida. A gratuidade do 
uso revela, na verdade, uma prerrogativa em favor das 
concessionárias de energia elétrica que, de certo modo, 
reflete uma ingerência da União através de normas jurí-
dicas na esfera de atribuições que seria típica de cada 
Estado-membro e Município.

O problema a ser resolvido cinge-se, portanto, ao 
estudo da possibilidade da cobrança quando ocorre o 
uso de bens públicos estaduais e municipais por conces-
sionárias de energia elétrica em razão da instalação 
da infraestrutura necessária à prestação do serviço 
público respectivo.

Apesar da importância jurídica e econômica do 
tema e a frequência com que problema é enfrentado 
pelo Poder Judiciário, a matéria é pouco estudada na 
academia.2

A legitimidade jurídica da cobrança referida é um 
problema que afeta diretamente a todos os usuários do 
serviço. Afinal, a remuneração ao ente titular do bem 
acarreta aumento nos custos de transmissão da energia. 
Não somente os usuários da localidade onde o ônus é 
instituído serão afetados, mas também aquelas pessoas 
para quem a energia se destina. Assim, pode-se chegar 
à situação em que um Estado-membro influa negativa-
mente no custo da energia elétrica em um Estado vizinho. 
O mesmo aplica-se aos Municípios.

Como exemplo, a taxa respectiva existente no Estado 
de Minas Gerais teria ultrapassado, em certa oportuni-
dade, a cifra de sessenta e quatro milhões de reais.3 Não 
se diga, porém, que, diante do grande número de usuá-
rios, trata-se de impacto insignificante. Afinal, continua 
atual a ideia de que “a defesa do direito é um dever de 
autoconservação moral” (IHERING, 1975, p. 37).

A questão enfrentada tem seu cerne no uso de 
propriedade estadual ou municipal por um particular 
que presta serviço público (especificamente de energia 
elétrica) como meio inerente à sua transmissão. Por isso, 
o pensamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010), 
para quem a ideia de função social é compatível com a 
propriedade pública, guiará a argumentação construída 
neste trabalho. Assim, afirma a referida professora que:

[...] a ideia de função social, envolvendo o dever de utili-
zação, não é incompatível com a propriedade pública. Esta já 
tem uma finalidade pública que lhe é inerente e que pode e 
deve ser ampliada para melhor atender ao interesse público, 
em especial aos objetivos constitucionais voltados para o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à 
garantia do bem-estar de seus habitantes (DI PIETRO, 2010, 
p. 242) - sem grifos no original.

A fim de se analisarem tais questões, o presente 
texto terá cinco capítulos além deste primeiro, referente à 

* Texto elaborado sob a orientação do Doutor Florivaldo Dutra de Araújo, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais.
** Assessor Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
1 Por exemplo, fala-se em preço público em relação aos bens dos Municípios de Jeceaba/MG e São Paulo/SP; quanto aos de Alfenas/MG e 
Anápolis/GO, criou-se uma taxa de ocupação de solo; no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, há uma remuneração anual para uso; 
para a utilização dos bens dos Municípios de Niterói/RJ e Nova Friburgo/RJ e do Estado de Minas Gerais, instituiu-se uma taxa pelo exercício 
de poder de polícia do ente titular do bem.
2 O Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Recurso Extraordinário 581.947/RO pelo Supremo Tribunal Federal, reconhece que o tema 
está longe de ter um tratamento pacífico.
3 Dado extraído do julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais da Apelação Cível/Reexame Necessário n° 1.0024.07.552286-
2/001, sob a relatoria do Des. Wander Marotta, 7ª Câmara Cível, com publicação em 5 de setembro de 2008.
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introdução. Após realizarmos um escorço propedêutico, 
analisaremos a vigência e aplicação das normas infra-
constitucionais que conferem prerrogativas às concessio-
nárias de serviço público de energia elétrica em relação 
ao uso de bens públicos, de modo a possibilitar a iden-
tificação de sua natureza jurídica e, por fim, a possibili-
dade da cobrança aludida em espécie, à luz das regras e 
princípios jurídicos aplicáveis e da jurisprudência pátria.

2 Conceitos fundamentais

2.1 O serviço público de energia elétrica

A divisão de competências na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 é pautada em 
diversos critérios, entre os quais se destaca o da predo-
minância e abrangência do interesse em questão. Assim, 
o Constituinte Originário optou por prever no art. 21, 
XII, b, e no art. 22, IV, a competência privativa da União 
para explorar e legislar sobre “os serviços e instalações 
de energia [...]”.

Por certo, a transmissão de energia elétrica é 
inerente à exploração do serviço, sem a qual esta não 
pode ocorrer. Por isso:

A interpretação do dispositivo constitucional (art. 21, inciso 
XII, b) deve ser ampla, dessa forma, incluem-se como serviços 
públicos de energia elétrica todas as atividades necessárias à 
exploração, à transmissão e à distribuição de energia elétrica, 
independentemente da fonte e que, adicionalmente, atendam 
a finalidade coletiva (ROLIM, 2002, p. 157).

Por ser necessário o uso de bens públicos para a 
instalação de redes de transmissão de energia elétrica, 
que pertencerão eventualmente a Estados ou Municípios, 
Caio Tácito (1998) salienta que a possibilidade de uso 
do bem decorre da própria essencialidade e continui-
dade do serviço destinado ao atendimento dos usuários. 
De forma semelhante, o Ministro Eros Grau,4 em voto no 
Supremo Tribunal Federal, sustenta que as concessioná-
rias de energia elétrica têm o dever-poder de prestar o 
serviço público ao qual se propõem. Então a elas seria 
atribuído o dever-poder de usar o domínio público neces-
sário à execução do serviço. Naquela oportunidade, 
ainda asseverou o Ministro referido que: “a Adminis-
tração cumpre uma função na medida em que vinculada 
pelo dever de realizar determinados fins em benefício do 
interesse público. Daí por que se há de entender função 
como um dever-poder, e não mero poder-dever” (BRASIL, 
2010, p. 6).

Assim, por envolver atividade de grande relevância, 
as especificidades do uso de bem público por concessio-
nária de energia elétrica devem ser analisadas conforme 
a função que cada um deles exerce na sociedade e à luz 
da supremacia do interesse público.

2.2 O uso de bem público

A expressão domínio público não é unívoca. José 
dos Santos Carvalho Filho (2009) comenta que o adje-
tivo público pode tanto referir-se ao Estado como à cole-
tividade. Nesse caso, não estariam incluídos somente 
os bens de titularidade do Estado, por se tratar de um 
conceito mais amplo. Destaca ainda a noção de domínio 
eminente, quando se refere ao “poder político que permite 
ao Estado, de forma geral, submeter à sua vontade todos 
os bens situados em seu território” (CARVALHO FILHO, 
2009, p. 1.071), e de domínio patrimonial, que importa 
a qualidade de proprietário por parte da pessoa estatal.

Em relação à utilização de bem público em geral, 
qualquer que seja a modalidade do bem, há situações nas 
quais o direito de uso é exercido por outros entes públicos 
que não o titular do bem ou mesmo por particulares, 
privativamente ou não, como ensina José dos Santos 
Carvalho Filho (2009). Em todo caso, ao seu proprietário 
compete regulamentar o uso, como decorrência do poder 
de polícia inerente à Administração Pública. Conforme 
Gasparini (2008, p. 873), trata-se de reflexo da auto-
nomia dos entes federativos.

A respeito do uso comum de bens públicos por 
particulares, dispõe o art. 103 do Código Civil que “[...] 
pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 
legalmente pela entidade a cuja administração perten-
cerem”. Por mais razão ainda, a onerosidade do uso 
exclusivo de certo bem deve ser aceita.

Por isso, pelo menos a princípio, Estados e Municí-
pios poderiam decidir se o uso de seu bem pela conces-
sionária de serviço público seria ou não oneroso. Esse 
quadro possibilitou o surgimento das inúmeras cobranças, 
sob vários rótulos, como já apontado em item anterior, 
por vários entes federados.

2.3 Formas de remuneração ao ente titular pelo uso de 
seus bens

Em razão da confusão5 apresentada pelos entes 
políticos em relação ao instituto jurídico a ser utilizado 
para implementar a cobrança em comento, mister se 
faz estudar a natureza jurídica de cada um deles com o 
intuito de, ao final, analisar a possibilidade jurídica de sua 
utilização diante do problema proposto.

4 Trata-se do julgamento, pelo Pleno, do Recurso Extraordinário nº 581.947/RO, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, ocorrido em 27 de 
maio de 2010.
5 Como exemplo, no aludido Recurso Extraordinário nº 581.947/RO, o Ministro Ricardo Lewandowski deixa claro em seu voto que o 
Município de Ji-Paraná/RO instituiu taxa tendo como pretexto o exercício do poder de polícia, mas a lei municipal, na verdade, evidenciou 
como fato gerador o uso do bem. No caso, a referida lei foi declarada inconstitucional.
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Nesse contexto, Aliomar Baleeiro (1998, p. 126) 
analisa os ingressos públicos e define receita como 
espécie daqueles que, “integrando-se no patrimônio 
público sem quaisquer ressalvas, condições ou corres-
pondência no passivo, vêm acrescer o seu vulto, como 
elemento novo e positivo”. Influenciado pela classificação 
clássica, que chama de alemã, e, sobretudo, pelos traba-
lhos de Seligman e de Einaudi, distingue as receitas em 
originárias, quando oriundas de bens do Poder Público 
através de exploração de seu patrimônio à semelhança 
dos particulares, caracterizadas pela voluntariedade, e 
derivadas, colhidas do setor privado por ato de autori-
dade estatal, portanto compulsórias. No primeiro grupo, 
inclui os preços públicos e os quase privados. No segundo, 
dentro do gênero tributo, inclui as taxas.

Em consonância, Hely Lopes Meirelles (1993) define 
preços como remuneração de utilidades ou de serviços 
oferecidos pelo Poder Público aos administrados, distin-
guindo-os também em públicos e quase privados6 (ou 
semiprivados). Em relação aos primeiros, destaca que 
se referem a serviços não essenciais à comunidade, que 
devem ser prestados facultativamente e remunerados 
pelo beneficiário quando efetivamente utilizados (corres-
pondendo, nesse caso, a uma tarifa). São, pois, previa-
mente fixados por ato do prestador do serviço.7 Quanto 
aos segundos, assevera que surgem de atos negociais 
da Administração Pública em relação à aquisição ou à 
utilização de bens.8 Em contraponto, atribui às taxas a 
natureza de tributo, com as consequentes características: 
compulsoriedade, instituição por lei e submissão aos 
demais princípios tributários.

Seligman, citado por Hely Lopes Meirelles (1993), 
assevera que do ponto de vista administrativo só 
importam o preço público e o semiprivado, uma vez que 

o estritamente privado só apareceria no negócio entre 
os particulares. Nesses casos, não haveria ingerência, 
portanto, de normas de direito público.

Por fim, em consonância com o disposto no art. 145, 
II, da Constituição da República e no art. 77 do Código 
Tributário Nacional, tem-se que as taxas podem ser insti-
tuídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva e potencial, de serviços públicos espe-
cíficos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição.

Diante da falta de técnica de alguns entes ao 
elaborar sua legislação específica, por deixar de observar 
os conceitos legais e doutrinários a respeito das possíveis 
formas de cobrança, somente diante de caso concreto 
pode-se verificar se a cobrança tem fundamento em 
preço público, semiprivado ou taxa, conforme o fato que 
a enseje.

3 As normas especiais que conferem prerrogativas às con-
cessionárias de energia elétrica no uso de bens públicos

A princípio, cada ente é livre para gerir seus bens. 
Nesse contexto, especial destaque merece o art. 151,9 
do Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de julho 
de 1934), que previu, entre outros, o direito do conces-
sionário de utilizar terrenos de domínio público e instituir 
neles servidões, com sujeição aos regulamentos adminis-
trativos, bem como estabelecer linhas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica.

Por meio do poder regulamentar, foi ainda editado 
o Decreto nº 84.398, de 16 de janeiro de 1980, com 
redação atual dada pelo Decreto nº 86.859, de 19 de 
janeiro de 1982, que dispõe sobre a ocupação de faixas 
de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público 

6 A propósito, uma breve consideração deve ser feita acerca das expressões “quase privado” e “semiprivado”. O vocábulo “quase” traz a 
ideia de proximidade e o prefixo “semi” exprime metade ou meio. De forma semelhante, significam algo que está perto de ser, mas não é. 
Por um lado, na classificação em estudo, o preço aludido não seria tipicamente privado, uma vez que a relação jurídica travada deve sofrer 
a incidência de normas de direito público como decorrência da própria presença da Administração. Por outro, também não seria público 
no sentido estrito anteriormente mencionado, por não corresponder à contraprestação de um serviço prestado. Diante das especificidades 
que se apresentam, faz-se necessário definir um tertium genus, conforme fizeram os doutrinadores acima referidos na classificação em 
comento: os preços públicos seriam decorrentes de um serviço público prestado, e os semiprivados seriam remuneração de atos negociais 
da Administração Pública pela utilização de seus bens. Apesar de todas as críticas cabíveis e da dificuldade de conceituação, as expressões 
“quase privado” e “semiprivado” ainda são adotadas vastamente pela doutrina pátria e pela jurisprudência. Por isso, embora feita a reflexão 
acima, também serão utilizadas neste trabalho, expressando as características específicas ora analisadas que as fazem distintas das demais 
modalidades.
7 Dentre eles, estariam também as tarifas dos pedágios.
8 Como exemplo, cita justamente a remuneração pelo uso especial de bens públicos.
9 Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias 
e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:
a) utilizar os termos [sic] de domínio público e estabelecer as servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com 
sujeição aos regulamentos administrativos;
b) desapropriar nos prédios particulares e nas autorizações preexistentes os bens, inclusive as águas particulares sobe [sic] que verse a con-
cessão e os direitos que forem necessários, de acordo com a lei que regula a desapropriação por utilidade pública, ficando a seu cargo a 
liquidação e pagamento das indenizações;
c) estabelecer as servidões permanente [sic] ou temporárias exigidas para as obras hidráulica [sic] e para o transporte e distribuição da 
energia elétrica;
d) construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração;
e) estabelecer linhas de transmissão e de distribuição.
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e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas 
de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia 
elétrica. Especial atenção merece seu art. 2º:

Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos 
respectivos projetos, as autorizações serão por prazo inde-
terminado e sem ônus para os concessionários de serviços 
públicos de energia elétrica10 (sem grifos no original).

Diante das prerrogativas conferidas às concessio-
nárias de energia elétrica, os dispositivos correlatos são 
questionados por diversos entes políticos.

Para a compreensão do alcance e da vigência das 
normas referidas, bem como da relação travada entre 
a União e os demais entes federativos nesse contexto 
normativo, há de se destacar que os membros de uma 
federação não desfrutam de soberania, e sim de auto-
nomia de acordo com a distribuição de competências 
feita pelo poder constituinte. Contudo, especificamente 
no federalismo cooperativo, Fernanda Dias Menezes de 
Almeida (2007) destaca que a esfera de atribuições, antes 
conferida inteiramente aos Estados-membros, passaria a 
ser mitigada por intervenções do ente central. Após asse-
verar que, basicamente a partir da Constituição de 1934, 
o federalismo brasileiro transmudou-se em cooperativo, 
e criticar a tendência centralizadora assumida nos anos 
seguintes, a aludida constitucionalista, citando Pablo 
Ramella, observa que não se pode negar irracionalmente 
a ação benéfica da União, nem pretender devolver aos 
Estados as funções que perderam em favor do fortaleci-
mento do federalismo.

Em análise dessa articulação de competências 
previstas na Constituição da República, observação inte-
ressante é feita por Floriano de Azevedo Marques Neto 
(2004) ao afirmar que o Município pode disciplinar o 
uso de vias locais, bens municipais, desde que sujeito às 
normas de trânsito de competência da União. Por outro 
lado, esta tem autonomia para gerir seus bens; porém, se 
urbanos, não são imunes ao cumprimento das posturas 
municipais e restrições urbanísticas, matéria de compe-
tência daquele ente. Desse modo, a autonomia para 
gestão de bens não é ilimitada.

Apesar de se admitir, como regra geral, a possibi-
lidade de o ente político, titular do bem, cobrar pelo seu 
uso por outras pessoas, deve-se analisar a articulação de 
competências proposta pela Constituição em cada caso. 
Diante de previsão constitucional, a autonomia do ente 
federativo pode ser mitigada, não havendo que se falar 

previamente em direitos absolutos a seu favor. Por isso, 
forçoso é concluir que, eventualmente, os interesses de 
um ente podem prevalecer sobre os dos demais.

Vê-se, no mesmo sentido, que, ao se prever que 
o uso de quaisquer bens públicos para a instalação de 
redes será livre de ônus, não se invade a competência de 
outros entes. Nesses casos, há uma exceção que é possi-
bilitada pelo próprio Constituinte Originário. Afinal, as 
normas ora estudadas não disciplinam em caráter geral 
o uso dos bens estaduais e municipais. Visam apenas às 
condições para prestação de serviços de competência 
da União.

Destaque-se que a atribuição de certas compe-
tências à União para regular serviços de abrangência 
nacional tem a finalidade de evitar que um ente preju-
dique outro. Assim, por exemplo, na hipótese de se admitir 
a cobrança para instalação de linhas de transmissão, um 
Estado provocaria reflexos na tarifa de energia elétrica 
de outro.

Ademais, o interesse público primário, entendido 
como aquele conjunto de interesses individuais prepon-
derante em certa comunidade, deve prevalecer em 
relação ao secundário, que é aquele do Estado enquanto 
“aparato administrativo”, conforme explica Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro (2009). Segundo a referida jurista, duas 
situações devem ser diferenciadas. Por um lado, se o uso 
do bem público for efetuado privativamente por particular 
em interesse próprio, o dever de remunerar é razoável, 
uma vez que o indivíduo usufrui de um benefício maior 
que os demais membros da coletividade. Por outro, se 
utilizado por concessionárias de serviço público, há um 
benefício direto que se reverte a todos, sendo uma mani-
festação do princípio da função social aplicado à proprie-
dade pública.

Apesar de recepcionados pela Constituição da 
República, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo11 

já negou vigência ao art. 151 do Código de Águas e 
sua regulamentação, sob o fundamento de suposta revo-
gação pelo art. 11 da Lei 8.987/95.12

Na verdade, o dispositivo referido da lei de conces-
sões de serviços possibilita ao poder concedente prever 
em favor da concessionária, no edital de licitação, fontes 
de receitas alternativas com vistas a favorecer a modici-
dade das tarifas. Assim, o ente político poderia prever a 
remuneração pelo uso da faixa de domínio da via objeto 
do contrato de concessão.

10 As autorizações a que se refere o art. 2º do Decreto nº 84.398/80 seriam efetuadas em trinta dias contados da data da solicitação do 
uso, conforme o art. 3º, caput. Em caso de inércia do titular do bem além desse prazo, a utilização seria outorgada tacitamente, conforme 
seu § 2º.
11 Trata-se do julgamento da Apelação Cível nº 994.09.354542-5, sob a relatoria do Desembargador Nogueira Diefenthaler, à votação 
unânime, em 8 de fevereiro de 2010, no qual se decidiu pela legitimidade da cobrança de preço público por uso de faixa de domínio de 
rodovia. Diante da classificação acima apontada das receitas públicas, o termo adequado seria preço quase particular, em função da situa-
ção fática que o fundamenta.
12 Trata-se de caso em que os bens utilizados seriam geridos por outras concessionárias, como, por exemplo, o uso de faixas de domínio de 
rodovias administradas por concessionárias.
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A esse respeito, sustenta Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro (2010) que as fontes de receitas acessórias devem 
ser ajustadas ao direito positivo vigente, podendo existir 
a cobrança dos demais particulares que utilizem as 
margens das rodovias para explorarem suas atividades. 
Contudo, com o aludido artigo da Lei de Concessões de 
Serviços Públicos não se teriam revogado as disposições 
que conferem prerrogativas especificamente às conces-
sionárias de energia elétrica (lex generalis non derogat 
lex specialis). Ademais, destaca a autora que seria um 
absurdo que as arrecadações lá previstas viessem a 
aumentar a tarifa de um serviço sob a justificativa de 
reduzi-las em outro.13

Deve-se ainda destacar que, ao contrário do que 
defende Cesar Guimarães Pereira (2009), não há extra-
polação do poder regulamentar por parte dos Decretos 
84.398/80 e 86.859/82. A esse respeito, Floriano de 
Azevedo Marques Neto (2004) assevera que, embora as 
três citadas normas tenham sido criadas via decreto, o 
Código de Águas (Decreto nº 24.643/34) tem status de 
lei, diante do contexto de sua origem. É que foi editado 
no decorrer da conhecida Revolução de 30, na vigência 
do Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, que 
previa em seu art. 1º que:

O governo provisório exercerá discricionariamente, em toda 
a sua plenitude, as funções e atribuições não só do Poder 
Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, eleita 
a Assembleia Constituinte, estabeleça esta a reorganização 
do país.

Por isso, quando foi elaborado, o Chefe do Governo 
Provisório estava investido de forma plena na função 
legislativa, tendo por meio do decreto inovado a ordem 
jurídica, como se lei fosse. Quanto ao aspecto formal, foi 
editado conforme as normas de seu tempo, não havendo 
qualquer vício. Materialmente, as constituições que se 
seguiram não apresentaram conteúdo incompatível com 
o referido Código, motivo pelo qual vige até hoje.

Já os dois decretos que se seguiram (84.398/80 
e 86.859/82) têm natureza regulamentar, consoante o 
art. 181, III, da Constituição então vigente, e o art. 84, 
IV, da atual. Sua amplitude normativa, portanto, é dada 
pelo dispositivo a ser regulamentado, não tendo inovado 
a ordem jurídica. Assim, defende o referido professor da 
USP que o direito de uso já era garantido pelo Código de 
Águas, sendo que os decretos só teriam regulado a forma 
do exercício desse direito de uso: a título não oneroso e a 
prazo indeterminado (art. 2º).

Cesar Guimarães Pereira (2009) também sustenta 
que o art. 151 do Código de Águas teria sido revo-

gado tacitamente pelas Leis nº 9.427/96 (que regulou os 
serviços públicos de energia elétrica), nº 9.472/97 (que 
organizou os serviços de telecomunicações) e nº 9.478/77 
(que dispôs sobre a política energética nacional e as 
atividades de exploração de petróleo). Entretanto, em 
detida análise às leis mencionadas, percebe-se que não 
houve revogação expressa do aludido dispositivo. Igual-
mente, não há falar em revogação tácita, uma vez que a 
matéria específica não foi por elas expressamente regu-
lada. Afinal, como defende Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
(2003, p. 205), “[...] a revogação tácita não se presume, 
exigindo-se a demonstração da incompatibilidade por 
quem a alega”.

Por fim, há de se destacar que o Superior Tribunal 
de Justiça (2006) já teve a oportunidade14 de afirmar a 
vigência do dispositivo referido do Código de Águas e sua 
regulamentação por meio de decreto.

Pelas considerações expostas, deve-se concluir pela 
adequação do art. 151 do Código de Águas e sua regu-
lamentação com a Constituição da República,15 sendo 
necessário ainda analisar qual a dimensão correta de seu 
conteúdo quanto ao uso do bem.

4 Natureza jurídica dos bens utilizados e do uso exercido 
pelas concessionárias de energia elétrica

A distribuição de energia exige uma complexa estru-
tura de redes de transmissão. Para que se alcance a maior 
parcela possível da população, são utilizadas comumente 
ruas e faixas de domínio de rodovias.

As ruas são bens públicos de uso comum do povo, 
nos termos do art. 99, I, do Código Civil. Já as faixas 
de domínio de rodovias não necessariamente compõem 
o patrimônio estatal. Afinal, é possível que, ao cons-
truir a rodovia, o ente titular não tenha desapropriado 
tal área, apenas constituindo uma servidão adminis-
trativa. Quando de propriedade pública, entretanto, é 
controverso se seriam bens de uso comum do povo ou 
de uso especial. Entendemos que fazem parte, contudo, 
da primeira classificação, “da mesma forma que as rodo-
vias, em relação às quais constituem parte acessória” (DI 
PIETRO, 2010, p. 281).16

Na medida em que a concessionária de energia 
elétrica utiliza com exclusividade certa parcela do bem 
público para a instalação de suas redes de transmissão, 
ocorre o uso na modalidade privativa. Sem embargo, 
é necessário analisar a forma jurídica pela qual essa 
utilização ocorre. Somente assim poder-se-á deli-
mitar o regime jurídico aplicável e a possibilidade de 
sua oneração.

13 Também pela compatibilidade desses diplomas manifestou-se Floriano de Azevedo Marques Neto (2004).
14 Trata-se do julgamento do Recurso Especial nº 694.684/RS, sob a  do Ministro Castro Meira, em 14 de fevereiro de 2006.
15 Caio Tácito (1998), ao analisar o problema proposto neste trabalho, tem como pressuposto a constitucionalidade do art. 151 do Código 
de Águas e do decreto que o regulamentou. Igualmente, faz Gilberto de Castro Moreira Júnior (2000).
16 No mesmo sentido, o já citado Recurso Extraordinário nº 581.947/RO, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 27 de maio de 2010.
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Nesse contexto, diante da possibilidade de haver 
interesses divergentes, deve prevalecer, por exemplo, o 
dever-poder da concessionária de energia elétrica de 
prestar o serviço ao qual se propõe em detrimento da 
arrecadação de recursos pelo ente titular do bem por 
meio de sua exploração. Diante desse quadro, é perfei-
tamente aceitável a constituição de um direito restritivo 
sobre o bem, segundo Eros Roberto Grau (1999).17

Ademais, se a União pode extinguir a proprie-
dade dos Estados e Municípios (conforme o Decreto-lei 
nº 3.365/41, art. 2º, § 2º), o que é aceito como cons-
titucional pelos tribunais pátrios, por mais razão ainda é 
possível uma restrição parcial à utilização desses bens, 
como ensina Floriano de Azevedo Marques Neto (2004).

É verdade que a “sujeição aos regulamentos admi-
nistrativos” a que se refere o art. 151, a, do Código de 
Águas, permite ao titular do bem especificar requisitos 
para o uso. Contudo, não há nesses casos contraposição 
entre um interesse particular e outro público, e sim entre 
dois públicos. Nesses termos, Di Pietro (2009) reforça a 
ideia de que tal uso não poderia ser negado pelo ente 
titular do bem.18 Após concordar com essa tese, assevera 
Caio Tácito (1998) que se podem estabelecer apenas as 
condições complementares de uso, incluídas no âmbito 
de competências do ente, que visem ao benefício da 
comunidade. Por isso, para aquela jurista, a autorização 
prevista no decreto que regulamentou o citado artigo teria 
natureza de ato vinculado, preferindo, a propósito, utilizar 
o termo “licença”.

Assim, percebe-se a razoabilidade do art. 151, a, 
do Código de Águas, ao prever a possibilidade de ser 
estabelecida servidão administrativa pelas concessioná-
rias. Tal medida, além de possibilitar o atendimento ao 
interesse público primário, é um reflexo da função que 
cada bem deve exercer na sociedade. Estaria afastada, 
portanto, a natureza contratual da relação entre o ente 
titular do bem e a concessionária de energia elétrica.

5 Limites jurídicos às modalidades de cobrança

Após expor a classificação de receitas adotadas, 
mas sem analisar ainda a adequação de cada moda-
lidade específica de cobrança, alguns aspectos 
merecem atenção.

Certo é que, diante da legislação estudada, a 
concessionária de energia elétrica tem direito de utilizar 
bem municipal ou estadual para instalação de redes de 
transmissão. Por ser prevista legalmente a possibilidade 
de instituição de servidão administrativa, dispensa-se a 
necessidade de um contrato. Assim, o ente titular do bem 
não pode simplesmente negar ao prestador do serviço a 
possibilidade de uso.

Não há, contudo, extinção do direito de proprie-
dade. Ocorre somente uma restrição, conforme preceitua 
o Decreto nº 84.398/80, em seu art. 5º.19 Segundo esse 
dispositivo, só há falar em ressarcimento nos casos em 
que ocorra dano ao ente titular do bem. Por isso, Eros 
Roberto Grau (1999) sustenta que o pagamento de 
quaisquer valores não é uma regra geral.20 De qualquer 
forma, eventual indenização não significa remuneração 
pelo uso, embora as consequências financeiras desta 
mereçam uma observação especial: evidentemente, qual-
quer cobrança realizada terá reflexos na tarifa final repas-
sada aos usuários. Assim, diante da essencialidade do 
serviço de energia elétrica, Caio Tácito (1998) afirma que 
tal uso deveria mesmo ser gratuito.

O possível comprometimento do princípio da modi-
cidade das tarifas em determinados casos concretos 
também é levado em consideração por Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro (2009), para quem a voracidade de 
certos entes políticos de auferir receitas poderia caracte-
rizar até um ato de desvio de poder.

Em relação à remuneração pelo uso, o art. 2º do 
mesmo decreto, também é claro ao determinar que, uma 
vez “atendidas as exigências legais e regulamentares refe-
rentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por 

17 Argumentos semelhantes foram utilizados no voto do Ministro Relator Eros Grau no referido Recurso Extraordinário nº 581.947/RO.  Em 
sentido semelhante está o trabalho de Raquel Pellizoni da Cruz (2003).
18 Em contraponto, através de um estudo comparativo de ordenamentos jurídicos, Rachel Pellizoni da Cruz (2003), citando André de Lau-
badèré, destaca que, na França, quando o concessionário utiliza bens públicos para prestar o serviço, é tratado como um particular, sem 
quaisquer prerrogativas especiais. Com base em Gaspar Oriño Ortiz, assevera a referida autora, ainda, que a rede de transmissão de ener-
gia deveria ter uma gestão empresarial e, portanto, de natureza contratual. Contudo, admite que, na ocupação de bens de uso comum para 
transmissão de energia elétrica, há um direito restritivo do prestador de serviço público que o permite cumprir seu dever-poder de prestar o 
serviço.
19 Art. 5º Caberá ao concessionário de serviços públicos de energia elétrica:
I - Manter e conservar as linhas de sua propriedade de que trata este Decreto;
II - Custear o reparo dos danos causados à via de transporte, em decorrência de obras de implantação, reforma ou ampliação de linhas de 
transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de sua propriedade;
III - Custear as modificações de linhas cujos suportes estejam implantados em faixa de domínio de rodovia, ferrovia e hidrovia, ressalvado o 
disposto no item I do art. 6º;
IV - Ressarcir qualquer [sic] danos causados a instalações e benfeitorias das entidades a que se refere este Decreto, em caso de ocupação de 
terrenos de domínio público ou faixas de domínio.
20 À conclusão semelhante chegou o Ministro Relator Eros Grau em seu voto proferido no Recurso Extraordinário nº 581.947/RO. Esse pre-
cedente já foi aplicado, também, a casos de serviço público de telecomunicações, em cobrança de contribuição pretendida pelo Município 
do Rio de Janeiro, conforme se vê do julgamento do RE nº 494.163-AgR/RJ, sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie, em 22 de fevereiro 
de 2011.
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prazo indeterminado e sem ônus para os concessioná-
rios de serviços públicos de energia elétrica”. Tal dispo-
sitivo está em harmonia com os preceitos constitucionais, 
como visto anteriormente, e, juntamente com a inexis-
tência de contrato, afasta a possibilidade de cobrança de 
preço semiprivado.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (2010)21 já considerou como legítima a 
cobrança de preço22 pelo uso de faixa de domínio de 
rodovia, sob gestão de terceiro. Contudo, tal tese não 
tem prevalecido nos tribunais superiores: o Supremo 
Tribunal Federal (2010)23 já afastou uma pseudotaxa 
(que, apesar desse nomen iuris, tinha natureza de preço 
semiprivado) por considerar que o uso não deveria ser 
oneroso; o Superior Tribunal de Justiça (2006), por sua 
vez, analisou um recurso especial,24 no qual se entendeu 
que a “retribuição pecuniária”25 instituída pelo Município 
não tinha natureza de taxa nem de preço,26 uma vez que 
não havia qualquer serviço a ser prestado pelo ente nem 
exercício de poder de polícia. Assim, diante da vedação 
de cobrança de valores quando da utilização dos bens 
de domínio público pelas concessionárias de serviço de 
energia elétrica, afastou-se a retribuição.

Além disso, uma vez que a relação entre a conces-
sionária de energia elétrica e o ente político titular tem 
como objeto o uso de bem, não existe qualquer prestação 
de serviços nesse vínculo jurídico específico. Desse modo, 
afasta-se a possibilidade de cobrança de preço público e 
de taxa de serviço.

Ressalte-se, exemplificativamente, que o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais (2007c) analisou um 
caso de preço público instituído por um Município.27 Asse-
verou-se que o preço público deve estar vinculado a um 
serviço, inexistente no caso, e somente pode ser cobrado 
em razão de uma obrigação contratual. Salientou-se 
que o bem é utilizado em função de um serviço de utili-

dade pública e também por isso não poderia haver tal 
cobrança.28

Resta analisar a outra opção que o ente titular do 
bem teria, qual seja a instituição de taxa pelo exercício de 
poder de polícia, delimitada no art. 78 do Código Tribu-
tário Nacional.29

Nesse contexto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
(2009) sustenta em um primeiro momento que se poderia 
cobrar taxa pelo exercício de poder de polícia pelo ente 
titular do bem, de modo a conciliar o interesse público a 
que se destina precipuamente com aquele a ser atendido 
pelas concessionárias, desde que obedecidos os princí-
pios constitucionais tributários. Contudo, em trabalho 
mais recente, Di Pietro (2010) passa a negar essa possi-
bilidade, argumentando que a exploração do serviço 
de energia elétrica é de competência da União, incum-
bindo-lhe também o poder de polícia sobre ele. Acres-
centa que, como até servidão poderia ser instituída,30 não 
haveria qualquer poder de polícia exercido pelo titular do 
bem. Para fortalecer seu argumento, cita o julgamento 
pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Ordinário 
em Mandado de Segurança (ROMS) nº 12.081/SE, de 
relatoria da Ministra Eliana Calmon, que reformou o 
acórdão do tribunal local para afastar a incidência de 
taxa. Destaca também o ROMS nº 11.412/SE, de relatoria 
da Ministra Laurita Vaz (acórdão por maioria) e o ROMS 
nº 12.258/SE, relatado pelo Ministro José Delgado, que 
adotou inteiramente as razões da Ministra Eliana Calmon.

O julgamento do Recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança nº 12.081/SE, pelo Superior Tribunal de 
Justiça (2001),31 citado por Di Pietro (2010), analisa caso 
de instituição de taxa municipal de licença para publi-
cidade e pela exploração de atividade em logradouros 
públicos, incluindo a instalação de postes para serviços 
de energia elétrica. Pelo que se expôs no voto da Ministra 
Relatora Eliana Calmon, o tribunal a quo considerou 

21 No julgamento da Apelação Cível nº 994.09.354542-5, sob a relatoria do Desembargador Nogueira Diefenthaler, à votação unânime, 
em 8 de fevereiro de 2010, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.987/95.
22 Na classificação das receitas públicas acima apontada, seria preço quase particular, diante das especificidades do caso concreto.
23 No julgamento pelo pleno do Recurso Extraordinário nº 581.947/RO, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, à unanimidade em relação 
às conclusões, em 27 de maio de 2010.
24 Trata-se do julgamento do Recurso Especial nº 694.684/RS, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, em 14 de fevereiro de 2006.
25 Na classificação apresentada ao início, tratar-se-ia no caso de preço quase privado.
26 Na classificação apresentada ao início, tratar-se-ia no caso de preço público.
27 No julgamento Apelação Cível/Reexame Necessário n° 1.0239.06.006377-7/001, em 6 novembro de 2007, sob a relatoria do Desem-
bargador Maurício Barros, à unanimemente.
28 No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação Cível n° 1.0261.05.033152-7/003, sob a relatoria do Des. Armando Freire, em 3 de 
março de 2007.
29 Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei 
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
30 Como visto anteriormente, a autorização a que se refere o decreto regulamentador não confere discricionariedade ao titular do bem a ser 
utilizado em face da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual Di Pietro prefere utilizar o termo “licença”.
31 Julgado em 15 de maio de 2001, por unanimidade.
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a exação como de natureza administrativa, como uma 
espécie de aluguel. Salienta a ministra, contudo, que os 
bens de uso comum, quando utilizados ao atendimento 
de um serviço de utilidade pública, não podem ser nego-
ciados. Ao analisar o conceito de taxa, afirma que, no caso 
concreto, não há serviço algum prestado pelo Município, 
nem exercício do poder de polícia, descartando a possibi-
lidade de existência de tal tributo. Para a jurista referida, 
se não é taxa, seria preço.32 Cita o STF, para quem preço 
seria remuneração de um serviço público especificamente 
estatal, de natureza comercial ou industrial. Como tal 
atividade não existiria quando o Município cedesse o uso, 
conclui que não poderia ser também preço. Mas como 
a lei a teria definido como taxa, assim deveria ser anali-
sada. Nesse momento, confronta a aludida exação com a 
redação da época do art. 155, § 3º, CF/88, que vedava 
a instituição de novos tributos incidentes sobre opera-
ções relativas à energia elétrica. Sob esse fundamento, 
concluiu pela ilicitude da cobrança.

Diante da mudança do texto constitucional pela 
Emenda nº 33/2001,33 o forte argumento utilizado no 
voto da Ministra Eliana Calmon não teria resguardo no 
direito ora vigente, não obstante o precedente ainda seja 
por vezes invocado.

Em outra ocasião,34 o Superior Tribunal de Justiça 
(2002) reafirmou o entendimento já entabulado no julga-
mento do Recurso Ordinário em Mandado de Segu-
rança nº 12.081/SE. Tratava-se de taxa tendo como 
fato gerador o uso do bem. Identificou-se que não havia 
serviço algum do Município, nem exercício do poder de 
polícia. Salientou-se que a cobrança se justificaria como 
preço,35 se fosse remuneração por um serviço público de 
natureza comercial ou industrial, o que também não se 
verificou no caso. Percebeu-se que havia, na verdade, a 
cobrança pela utilização e que esta se reverte em favor da 
coletividade, sendo, portanto, inviável.

Apesar de o julgamento ter ocorrido em agosto 
de 2002, não se atentou, com a devida vênia, à nova 
redação vigente do art. 155, § 3º, da Constituição.

O egrégio Tribunal de Justiça mineiro também já foi 
instado a se manifestar sobre o tema, especificamente em 
relação à taxa de licenciamento para uso ou ocupação 

da faixa de domínio das rodovias instituída pelo Estado 
de Minas Gerais, devida pelo exercício regular do poder 
de polícia do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER/MG - relativo à fiscali-
zação e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio 
e terrenos adjacentes de rodovia estadual ou federal dele-
gada ao Estado, inclusive a que for objeto de concessão, 
visando garantir a segurança do trânsito rodoviário, a 
preservação do meio ambiente e o patrimônio público.36

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(2007b), em uma das análises37 da citada taxa, entendeu 
que a concessionária de serviço de energia elétrica tem 
direito à utilização do domínio público para a instalação 
de equipamentos que fazem parte da estrutura de distri-
buição. Então, não caberia ao Estado cobrar tributo, em 
forma de taxa, para a utilização do bem indispensável à 
prestação do serviço. Para tanto, fundamenta o relator 
seu voto com os já referidos recursos em mandados de 
segurança julgados pelo Superior Tribunal de Justiça 
nº 12.081/SE e o RMS 12.258/SE38.

Em oportunidade seguinte,39 em relação à mesma 
taxa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(2008) adotou posicionamento diverso. Na ocasião, 
afastou-se a tese levantada pelo apelante de que haveria 
imunidade recíproca, mesmo em se tratando de serviço 
público de competência da União, em função da dicção 
do § 3º do art. 150 da Constituição, segundo o qual 
a aludida limitação ao poder de tributar não se aplica 
ao “patrimônio, à renda e aos serviços relacionados 
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”. Mesmo se assim não fosse, a imuni-
dade referir-se-ia tão somente a impostos, e não a taxas. 
Após analisar o conceito dessa espécie tributária e de 
poder de polícia, observou-se que a fiscalização exer-
cida é plenamente válida. Afinal, não se trataria de fisca-
lização do serviço de fornecimento de energia elétrica, o 
que seria de competência da União, mas sim em função 
da preservação do meio ambiente, do patrimônio público 
e da segurança do trânsito nas rodovias. Ressaltou-se 
que isso seria importante, inclusive, para evitar eventuais 

32 Na classificação acima mostrada, a Ministra Eliana Calmon estaria referindo-se a preço público.
33 O art. 155, § 3º, da Constituição da República passou a ter a seguinte redação: “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do 
caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomu-
nicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. Assim, a vedação, que antes se referia a qualquer modalidade de tributo, 
passou a abarcar somente impostos, não havendo mais tal restrição em relação a taxas.
34 Trata-se do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 12.258/SE, em 5 de agosto de 2002, sob a relatoria do 
Ministro José Delgado, à unanimidade.
35 Na classificação apresentada ao início, tratar-se-ia de preço público.
36 Essa taxa é prevista na Lei do Estadual nº 14.938/2003.
37 No julgamento da Apelação Cível n° 1.0024.05.817811-2/001, em 27 de fevereiro de 2007, sob a relatoria do Desembargador Nilson 
Reis, cujo voto foi acolhido unanimemente.
38 Com a devida vênia, cabem-lhe as mesmas observações relativas aos precedentes invocados.
39 Trata-se do julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário n° 1.0024.07.552286-2/001, sob a relatoria do Desembargador Wander 
Marotta, cujo voto conduziu o acórdão por unanimidade, em 12 de agosto de 2008.
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acidentes que ensejassem a responsabilidade do Estado. 
Assim, desde que houvesse interesse público, o Estado 
poderia usar o seu poder de polícia para protegê-lo, 
segundo o voto do Desembargador Relator. Fez-se, entre-
tanto, a ressalva de que se fosse preço, ou se a taxa 
tivesse como fato gerador o uso do bem público, não 
seria possível a cobrança.

Para arrematar em relação às taxas, o Supremo 
Tribunal Federal (2010)40 já ressalvou expressamente nos 
debates finais da sessão a possibilidade de instituição de 
taxa pelo exercício de poder de polícia, exemplificado no 
caso por fiscalização de normas de posturas municipais, 
dentre outras.

A taxa, portanto, não pode ter como fato gerador 
o uso do bem nem a fiscalização do serviço de energia 
elétrica. No primeiro caso, fugiria aos limites fixados pelo 
art. 145, II, da Constituição da República.41 No segundo, 
confrontaria a distribuição de competências estabelecida 
no art. 21, XXI, b, do mesmo diploma.

Contudo, o art. 151 do Código de Águas merece 
uma interpretação pautada no cânone hermenêutico da 
totalidade. Assim, há realmente previsão de instituição de 
servidão, mas essa deve ocorrer respeitando os regula-
mentos administrativos, conforme preceituado no item 
“a” daquele dispositivo legal. Naturalmente, é o titular 
do bem quem irá verificar o cumprimento de tais ques-
tões. Nada impede, assim, que o ente político fiscalize a 
utilização de seu bem a fim de se verificar o atendimento 
das exigências legais e regulamentares, conforme previsto 
também no próprio art. 2º do Decreto nº 84.398/82 e 
seja remunerado para tanto. Ademais, é também compe-
tência dos Estados-membros e Municípios zelar pela inte-
gralidade de seu patrimônio, pela segurança, pelo meio 
ambiente, dentre outras atribuições, sendo que os gastos 
decorrentes da fiscalização podem ser repassados a 
quem a ensejou.

Não se pode admitir que a gratuidade do uso, 
prevista naquele decreto, seja interpretada no sentido 
de afastar a cobrança de taxas pelo exercício regular de 
poder de polícia do titular do bem em função deste. Afinal, 
nos termos do art. 151, III, da Constituição, é expressa-
mente vedado à União “instituir isenções de tributos da 
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios”. Trata-se, portanto, de reflexo da autonomia 
federativa, que nesse aspecto deve prevalecer.

Em todo caso, deve-se analisar, portanto, o fato 
que provoca a exação para que se possa averiguar 
sua legitimidade.

6 Conclusões

A exploração de energia elétrica constitui serviço 
público indispensável de competência da União. Para sua 
efetivação, é necessária a utilização de bens municipais 
e estaduais pelas concessionárias desse serviço para a 
instalação de redes de transmissão energética.

Há de se considerar que tal instalação não preju-
dica a finalidade precípu a do bem utilizado, como ocorre 
em ruas e faixas de domínio de rodovias. Ao contrário, há 
um benefício que se reverte a toda coletividade.

Por isso, o nosso ordenamento jurídico confere às 
concessionárias de energia elétrica prerrogativas espe-
ciais em relação a tal uso. Além de garantir-lhes o direito 
de utilização dos bens públicos, esse ocorreria livre de 
ônus. Ademais, respeitados os regulamentos administra-
tivos, até mesmo a servidão pode ser instituída. Não há, 
pois, exigência de relação contratual entre o titular do 
bem e o prestador do serviço.

Desse modo, determinado ente político não pode 
ser remunerado pelo simples fato de a concessionária do 
serviço em comento utilizar seu bem. Nessa relação jurí-
dica também não existe prestação de serviço que enseje o 
pagamento de preço ou taxa de serviço.

Nada obstante, deve-se ressalvar o ressarcimento 
por eventual dano causado pelo prestador do serviço ao 
titular do bem. Contudo, isso não significa remuneração 
pelo uso. Trata-se somente de indenização.

Vislumbra-se ainda a possibilidade de instituição de 
taxa pelo exercício regular de poder de polícia pelo titular 
do bem em razão de fiscalização de questões atinentes 
à segurança, à preservação de seu patrimônio, ao meio 
ambiente e a demais assuntos de sua competência. Não 
se trata, aqui, de fiscalizar a exploração do serviço de 
energia elétrica, o que é de competência da União. 
Entretanto, deve-se lembrar que a esta é expressamente 
vedado pela Constituição da República promover isenção 
de um tributo instituído pelos demais entes federativos. 
Por isso, a prerrogativa de uso gratuito de bem público 
pelas concessionárias prevista na legislação em estudo 
não afasta a instituição da referida taxa.

De qualquer forma, deve-se analisar diante do 
caso concreto qual fato gera a cobrança instituída pelo 
Estado-membro ou Município. Somente assim é possível 
definir a sua natureza jurídica e concluir acerca de 
sua legitimidade.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Especial

Ação civil pública - Cadeia pública - Interdição -
 Transferência de presos - Interferência do 

Judiciário - Separação de Poderes - Reserva do 
possível

Ementa: Ação civil pública. Liminar decretando a 
interdição da cadeia pública do Município de Pompéu, 
bem como impondo ao réu a obrigação de transferir 
todos os detentos, no prazo de 20 dias, sob pena de 
multa. Pedido de suspensão da execução da decisão. 
Deferimento. Interposição de agravo interno objetivando 
restabelecer os efeitos da liminar. Ausência de elemento 
novo. Manutenção da decisão agravada. 

- Se todas as questões suscitadas pelo agravante foram 
devidamente analisadas e sopesadas na oportunidade 
anterior, não tendo ele apresentado elemento novo que 
justifique eventual retratação da decisão agravada, sua 
manutenção é medida que se impõe. 

- A precária situação da cadeia pública do Município 
de Pompéu não autoriza a interferência do Judiciário na 
gestão do sistema carcerário do Estado, por envolver 
questões orçamentárias e administrativas, sob pena de 
ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da 
“reserva do possível”. 

Negaram provimento ao agravo interno. 

AGRAVO Nº 1.0000.13.043769-2/001 - Comarca 
de Pompéu - Agravante: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Agravado: Estado de Minas Gerais 
- Interessado: Juiz de Direito da Comarca de Pompéu - 
Relator: DES. HERCULANO RODRIGUES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, o Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2013. - Herculano 
Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

DES. HERCULANO RODRIGUES - Por meio da 
decisão de f. 53/60, da Presidência deste Tribunal de 
Justiça, restou deferido o pedido formulado pelo Estado 
de Minas Gerais no sentido da suspensão da execução 
da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0010157-36.2013.8.13.0520, ajuizada pelo órgão 

de execução do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, com atuação na Comarca de Pompéu.

A referida liminar não só decretou a interdição 
do prédio da cadeia pública daquele Município, como 
também impôs ao réu a obrigação de transferir todos os 
detentos daquele local, no prazo de 20 dias, sob pena de 
multa diária de R$10.000,00 (f. 43/45).

Inconformada, a Procuradoria-Geral de Justiça 
interpõe, agora, o agravo interno de f. 67/72, em cujas 
razões, após sustentar a tempestividade do recurso, 
reproduz, basicamente, os mesmos fundamentos 
constantes da inicial da ação civil pública, para atacar a 
decisão agravada, que, ao seu juízo, 

não conferiu a melhor situação exigida no caso vertente, 
uma vez que, na dicotomia apresentada entre a precaríssima 
situação imposta pelo Estado no recolhimento dos presos 
na Cadeia Pública de Pompéu, afrontando violentamente o 
princípio que determina o fiel respeito à dignidade humana, 
e a falta de recursos públicos para a efetiva ampliação do 
número de vagas no sistema prisional local, deve preponderar 
o preceito basilar que sustenta a nossa República, qual seja 
a defesa intransigente dos atributos que constituem a pessoa 
humana (f. 70). 

Segundo o recorrente, mais

justo e coerente com o direito seria aceitar-se a percepção do 
magistrado da comarca, que após análise dos argumentos 
estampados na exordial da ação civil pública, estando 
totalmente envolvido com a relação jurídica e fática do caso 
concreto, reconheceu que a Cadeia Pública de Pompéu está 
funcionando em desacordo confesso com as normas legais 
que garantem os direitos dos detentos e também para que a 
sociedade não fique à mercê de rebeliões e evasões constantes 
diante da precariedade das condições do estabelecimento 
prisional (f. 71). 

Com base nesses argumentos, requer a 
reconsideração da decisão agravada, para dar “curso 
ao cumprimento da decisão liminar proferida pelo douto 
Juízo da Comarca de Pompéu” (f. 68 e 72).

É o relatório do necessário. 
Conheço do agravo nos termos dos arts. 392 e 

seguintes do RITJMG, porém nego-lhe provimento.
Cotejando as razões do agravo com os 

fundamentos da decisão recorrida, vê-se que todas as 
questões suscitadas pelo agravante, a par de não elidirem 
seus fundamentos, que permanecem íntegros, foram 
devidamente analisadas e sopesadas na oportunidade 
anterior, preponderando, na espécie, a preservação dos 
bens jurídicos apontados pelo Estado de Minas Gerais, 
tidos, no caso, por ameaçados de grave lesão caso não 
fosse suspensa a execução daquela liminar. 
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indivíduo encarcerado, de outro é temerário impor ao 
Estado a obrigação de promover a transferência dos 113 
detentos no exíguo prazo de 20 dias, sem que se tenha 
ao menos notícia quanto à existência de local adequado 
para alocação dos presos, preponderando, na espécie, 
o interesse público na higidez, ainda que precária, do 
sistema prisional.

É como voto.

OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE 
ACORDO COM O RELATOR. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO INTERNO.

. . .

Não se desconhece a seriedade do objeto defendido 
na ação civil, nem se está a minimizar a importância dos 
princípios constitucionais em que se baseia.

Todavia, a precária situação da cadeia pública do 
Município de Pompéu não autoriza a interferência do 
Judiciário na gestão do sistema carcerário do Estado, por 
envolver questões orçamentárias e administrativas, sob 
pena de ofensa aos princípios da separação dos Poderes 
e da reserva do possível.

Ademais, conforme ressaltado naquela ocasião, 
é inegável a ocorrência do denominado “efeito 
multiplicador”, tendo em vista a existência de numerosas 
ações ajuizadas pelo Ministério Público em face do Estado 
de Minas Gerais, em que deferidas liminares ou tutelas 
antecipadas com comandos idênticos ou similares aos da 
liminar em questão, fato que tem motivado o agravado a 
requerer à Presidência desta Casa a suspensão de seus 
efeitos, circunstância que exige que se dê à espécie o 
mesmo tratamento. 

Finalmente, o Estado de Minas Gerais afirma que 
vem empreendendo esforços para sanar a situação exposta 
na ação civil pública, nos limites de seu orçamento, não 
se podendo falar, aqui, em omissão estatal.

Considerando, portanto, que todas as questões 
suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas 
e sopesadas na oportunidade anterior, não tendo ele 
apresentado elemento novo que justifique eventual 
retratação da decisão agravada, sua manutenção é 
medida que se impõe.

É como voto.
Custas, na forma da lei.

DES. AFRÂNIO VILELA - A possibilidade de 
o Poder Judiciário interditar, no todo ou em parte, 
estabelecimentos penais que se encontrem em situações 
inadequadas encontra assento não só na LEP (art. 66, VIII, 
Lei 7.210/1984), como também nos ditames do art. 5º, 
XLIX, da Constituição Federal, que regula, in verbis: “XLIX 
- é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral”.

A inércia governamental na realização desse dever 
de tutela, in casu, consubstanciada na inadequação do 
estabelecimento prisional, gerando inequívoco prejuízo 
à integridade física e moral dos indivíduos sob sua 
custódia, autoriza a intervenção do Judiciário, a quem 
compete exigir o cumprimento da lei, notadamente da 
Constituição Federal.

Feita a ressalva, acompanho o voto firmado pelo 
eminente Relator para negar provimento ao agravo 
regimental, visto que, conforme explicitado por S.Ex.ª, 
a manutenção da decisão singular que determinou a 
interdição da cadeia pública da Comarca de Pompéu, 
além da transferência de todos os presos, pode causar 
lesão grave à ordem, à economia e à segurança pública.

Se por um lado não se olvida que a legislação 
penal elenca condições mínimas para manutenção do 

Recebimento de denúncia - Disparo de arma de 
fogo - Indícios suficientes da prática delituosa -

 Inépcia

Ementa: Processual penal. Disparo de arma de fogo. 
Recebimento da peça acusatória. 

- Havendo indícios suficientes da prática delituosa denun-
ciada, tem-se a ocorrência, em tese, de crime a possibi-
litar o recebimento da denúncia. 

Recebimento da denúncia que se impõe.

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 1.0000.
12.074158-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - 
Denunciante: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Procuradoria-Geral de Justiça - Denunciado: 
L.E.T.B. - Procurador de Justiça da Comarca de Belo 
Horizonte - Relator: DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL

Acórdão

Vistos etc., acorda o Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência 
do Desembargador Herculano Rodrigues, incorporando 
neste o relatório de f., na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, 
EM RECEBER A DENÚNCIA. DEU-SE POR SUSPEITO O 
DES. ADILSON LAMOUNIER.

Belo Horizonte, 9 de outubro de 2013. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo denunciado, o Dr. 
Luis Carlos Parreiras Abritta.

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu 
Procurador-Geral de Justiça, oferece denúncia em 
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desfavor de L.E.T.B., Promotor de Justiça, atribuindo-lhe 
a prática do crime descrito no art. 15 da Lei 10.826/03, 
articulando em síntese que

[...] o denunciado efetuou disparo de arma de fogo no inte-
rior do estabelecimento comercial denominado ‘Tip Top’, [...]; 
que [...] o denunciado encontrava-se no interior do local refe-
rido, ocasião em que, apresentando fortes sinais de embria-
guez, passou a agredir verbalmente um freguês que se fazia 
acompanhar de uma senhora e de uma menor. Segundo o 
apurado, os demais clientes e funcionários presentes tentaram 
acalmá-lo, sem êxito contudo. Ato contínuo, o denunciado 
sacou de uma arma de fogo que portava em sua cintura, 
uma pistola semi-automática marca Taurus, calibre 40, S&W, 
modelo PT 100 AFS, nº de série SRG30095, e efetuou um 
disparo que atingiu o rodapé do corredor da cozinha.

Foram juntados documentos às f. 7/92
Notificado, o denunciado apresentou defesa preli-

minar às f. 103/110, asseverando que o disparo de arma 
de fogo foi efetuado acidentalmente em razão de uma 
agressão sofrida; que “[...] a denúncia não narrou fato 
que demonstre conduta dolosa tipicamente punível em 
tese praticada [...]”, o que a torna inepta por malferir o 
art. 41 do Código de Processo Penal, gerando cercea-
mento de defesa.

Requer a rejeição da denúncia com a determinação 
do arquivamento do processo.

À f. 129, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se, 
nos termos do art. 5º da Lei 8.038/90, pugnando pelo 
prosseguimento normal do processo.

É o breve relato.
A denúncia é pela possível prática do crime previsto 

no art. 15 da Lei 10.826/03.
Estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal 

que a denúncia conterá a exposição do fato crimi-
noso com todas as suas circunstâncias, qualificação do 
acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, 
se necessário.

De uma simples leitura da denúncia, verifica-se que 
a mesma se encontra perfeita no aspecto formal, pois 
minudencia o fato e o engenho considerado criminoso, 
descrevendo o comportamento do denunciado.

Nesse contexto, não há falar em inépcia da denúncia.
Lado outro, o crime de disparo de arma de fogo 

é de mera conduta e perigo abstrato, aperfeiçoando-se 
quando o agente de forma livre e consciente efetua 
disparo de arma de fogo em local habitado, dentre outros.

Pelos depoimentos de f. 46 a 56, não restou compro-
vado de plano que o disparo foi propelido acidentalmente.

O denunciado chegou a sacar a arma de fogo que 
portava, apontando-a para as pessoas que se encon-
travam no estabelecimento comercial, sendo certo que, 
somente através da instrução probatória, é que poderá 
ser verificado se realmente houve ou não o dolo na 
sua conduta.

Pelo que se vê, existe crime em tese a autorizar 
o recebimento da denúncia, visto que há no bojo do 

processo indícios suficientes de fato antijurídico ou ilegal 
porventura praticado, estando presente a justa causa 
para o exercício da ação penal.

Dispensável, in casu, maiores dilações, por se tratar 
de decisão interlocutória simples, sem conteúdo deci-
sório, evitando-se um prejulgamento da questão cons-
tante do processo.

Pelo exposto, recebe-se a denúncia. 
Custas, ao final. 

DES. ADILSON LAMOUNIER - Sr. Presidente. Ouvi, 
com atenção, a sustentação oral feita da tribuna, mas 
peço vista dos autos. 

DES. MARCOS LINCOLN - Sr. Presidente, 
pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.
Voto com o Relator.

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de adiantar o meu voto.
Com o Relator.

DES. GERALDO AUGUSTO - Sr. Presidente, 
pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.
Voto, inteiramente, de acordo com o eminente Relator.

DES. CAETANO LEVI LOPES - Sr. Presidente, 
pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.
Acompanho o eminente Relator.

DES. ELIAS CAMILO - Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de adiantar o meu voto.
Com o Relator.

DES. WAGNER WILSON - Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de adiantar o meu voto.
Com o Relator.

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Sr. Presidente, 
pela ordem.

Peço licença ao Des. Adilson Lamounier para ante-
cipar o meu voto e o faço dentro da linha de argumen-
tação contida no voto do Relator. É que, para rejeitar, 
liminarmente, a denúncia na ação penal originária, é 
necessário que a prova produzida na fase investigatória 
seja muito conclusiva no sentido da inexistência de qual-
quer conduta típica a ser objeto de processo criminal. 

Pelo que percebi da sustentação oral, deseja-se 
chegar à conclusão de que o denunciado teria agido com 
culpa. Ora, a distinção entre dolo e culpa no processo 
criminal implica a necessidade de se fazer instrução 
probatória, porque somente mediante a apuração de 
todos os indícios, forma de conduta fora do comporta-
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mento do réu, no momento do evento delituoso, é que 
se pode chegar à conclusão de que ele não foi diligente 
ao realizar a conduta, ou que ele quis, de fato, realizá-la, 
expondo ao risco a segurança daqueles que estavam no 
estabelecimento comercial.

Então, por isso, é recomendável que a ação penal 
seja instaurada, a fim de garantir não só à acusação, 
mas, também, à defesa, os meios próprios para poder 
fazer a sua defesa.

Assim, ponho-me de acordo com o eminente Relator.

DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Sr. Presidente, 
pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.
Acompanho o Relator.

DES. WANDERLEY PAIVA - Sr. Presidente, pela ordem.
Ouvi, com a devida atenção, a sustentação oral do 

ilustre advogado e, na condição de convocado, também 
quero adiantar o meu voto.

Pelo que pude constatar  do caderno investigatório, 
o caso é mesmo de receber a denúncia.

Súmula - PEDIU VISTA O DES. ADILSON 
LAMOUNIER. 

RECEBIAM A DENÚNCIA O RELATOR E, EM 
ADIANTAMENTO DE VOTO, OS DESEMBARGADORES 
MARCOS LINCOLN, CÁSSIO SALOMÉ, GERALDO 
AUGUSTO, CAETANO LEVI LOPES, ELIAS CAMILO, 
WAGNER WILSON, ALBERTO VILAS BOAS, JOSÉ 
MARCOS VIEIRA E WANDERLEY PAIVA.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo denunciado, o Dr. Luiz 
Carlos Parreiras Abritta.

O SR. PRESIDENTE (DES. HERCULANO 
RODRIGUES) - O julgamento deste feito foi adiado na 
sessão do dia 22.05.2013, a pedido do Des. Adilson 
Lamounier, após receberem a denúncia o Relator e, em 
adiantamento de voto, os Desembargadores Marcos 
Lincoln, Cássio Salomé, Geraldo Augusto, Caetano Levi 
Lopes, Elias Camilo, Wagner Wilson, Alberto Vilas Boas, 
José Marcos Vieira e Wanderley Paiva. 

Com a palavra o Des. Adilson Lamounier.

DES. ADILSON LAMOUNIER - Sr. Presidente. 
Declarei a minha suspeição nestes autos, logo após o 
pedido de vista.

DES. SILAS VIEIRA - Sr. Presidente. Acompanho o 
Relator, para receber a denúncia, dado existirem indícios 
suficientes da autoria e materialidade do crime.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Com o Relator.

DES. AFRÂNIO VILELA - Sr. Presidente. Acompanho, 
integralmente, o voto proferido pelo eminente Relator.

DES. BITENCOURT MARCONDES - Sr. Presidente. 
Também acompanho o ilustre Relator, até porque não há, 
até o presente momento, nenhuma excludente que não 
autorizasse o recebimento da denúncia.

DES. BARROS LEVENHAGEN - Com o Relator.

DES. LEITE PRAÇA - Com o Relator.

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - Sr. Presidente. 
Acompanho o Relator, recebendo a denúncia.

Súmula - RECEBERAM A DENÚNCIA. DEU-SE POR 
SUSPEITO O DES. ADILSON LAMOUNIER.

. . .
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Jurisprudência Cível

Mandado de segurança - Advogados públicos - 
Saída do recinto do trabalho - Prévia autorização 

do chefe do Poder Executivo - Exigência - Portaria 
Municipal 2.227/2011 do Município do Alto Rio 
Doce - Violação aos princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência - Redução da 
liberdade de trabalho do advogado - Arts. 5º, 

inciso XIII, e 133 da CR e art. 31, § 1º, do Estatuto 
da Advocacia - Violação - Exigência de elaboração 
de relatório do trabalho prestado - Razoabilidade   

Ementa: Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação 
de mandado de segurança. Agravo retido não conhe-
cido. Saída de advogados públicos municipais do recinto 
do trabalho. Vinculação a prévia autorização da autori-
dade impetrada. Portaria Municipal nº 2.227, de 2011. 
Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionali-
dade e eficiência. Controle funcional necessário. Lesão 
a direito líquido em parte presente. Sentença parcial-
mente reformada.

- Revela-se inadmissível o agravo retido que hostiliza 
despacho de expediente.

- O princípio da razoabilidade consiste em obedecer a 
critérios aceitáveis do ponto de vista racional e deve-se 
aplicar, em cada caso, a opção que melhor satisfaz o inte-
resse público.

- O princípio da proporcionalidade refere-se ao equilíbrio 
entre a extensão e a intensidade para obtenção da finali-
dade do interesse público.

- O princípio da eficiência impõe à Administração Pública 
a realização de suas atribuições, por meio de seus 
agentes, com presteza, perfeição e rendimento funcional.

- A vinculação da saída do advogado público muni-
cipal do recinto do trabalho somente com a prévia auto-
rização da chefe do Poder Executivo municipal, prevista 
no art. 3º da Portaria Municipal nº 2.227, de 2011, viola 
direito líquido e certo do profissional, na medida em que 
fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade 
e eficiência.

- Todavia, a chefe do Poder Executivo municipal tem o 
poder e o dever de controlar a assiduidade e o desem-
penho de todos os funcionários públicos locais. Assim, 
é razoável, proporcional e eficiente que o advogado, 
após prestar serviço externo, elabore relatório detalhado 
quanto ao trabalho prestado.

Agravo retido não conhecido.

Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas.

Sentença que concedeu a segurança parcialmente 
reformada no reexame necessário, prejudicada a 
apelação voluntária.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0021.
11.000258-7/001 - Comarca de Alto Rio Doce - Re-
metente: Juiz de Direito da Comarca de Alto Rio Doce 
- Apelante: Fazenda Pública do Município de Alto Rio 
Doce - Apelado: Roberto Mendes Dias - Autoridade coa-
tora: Prefeita Municipal de Alto Rio Doce - Relator: DES. 
CAETANO LEVI LOPES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, NO REEXAME 
NECESSÁRIO, PREJUDICADA A APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Caetano 
Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço da remessa 
oficial e do recurso voluntário porque presentes os requi-
sitos de admissibilidade.

O apelado aforou esta ação de mandado de segu-
rança contra ato da Prefeita Municipal de Alto Rio Doce. 
Asseverou que é funcionário público municipal efetivo 
ocupante do cargo de advogado. Acrescentou repre-
sentar o Município de Alto Rio Doce em diversas ações 
na Comarca e fora dela, além de emitir pareceres jurí-
dicos para todos os setores internos. Afirmou que, em 
13.01.2011, foi surpreendido com a publicação da 
Portaria Municipal nº 2.227, que, regularizando o horário 
de expediente dos funcionários municipais, no art. 3º, 
proibiu a saída dos servidores durante o horário de expe-
diente. Afirmou que, no referido dispositivo administra-
tivo, consta expressamente a necessidade de autorização 
prévia da impetrada quando houver diligências forenses 
e, somente após deliberação, os advogados poderão sair 
do recinto do trabalho. Acrescentou, ainda, que a refe-
rida Portaria fere o art. 23 da Lei Municipal nº 462, de 
2007, na medida em que esta, ao dispor sobre a reor-
ganização do quadro de servidores da Prefeitura, estabe-
lece que a jornada de trabalho será definida por decreto 
e deverá ser observado o limite de quarenta e quatro 
horas semanais e a jornada diferenciada quando se tratar 
de profissão regulamentada. Asseverou que a restrição 
imposta pelo referido artigo fere o princípio da razoabili-
dade, o art. 133 da Constituição da República e o art. 6º 
da Lei nº 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia e da 
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OAB, além de comprometer a independência e auto-
nomia funcional inerente ao cargo de advogado. Entende 
que seu direito líquido e certo de exercer corretamente 
o seu cargo de advogado foi lesado. A impetrada, nas 
informações de f. 44/55, defendeu a regularidade do ato 
questionado. Pela r. sentença de f. 77/86, a segurança 
foi concedida.

Agravo retido.
A apelante voluntária interpôs o agravo retido, às 

f. 70/74, para combater o provimento judicial de f. 58, 
e determinou ao apelado recolher as custas prévias em 
cinco dias. Pleiteou, nas razões de apelação, a apre-
ciação do recurso menor.

Cumpre analisar a natureza do provimento 
combatido.

São inconfundíveis a decisão interlocutória e o 
despacho de mero expediente. Na decisão interlocutória, 
o magistrado apenas decide questão incidente. Humberto 
Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil. 54. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. I, p. 264), após mostrar 
a evolução do instituto desde o direito romano, demonstra 
a linha seguida em nosso ordenamento jurídico:

Procurando fugir a essa lúcida crítica, o Código adotou a 
denominação ‘decisão interlocutória’ para caracterizar as 
deliberações que solucionam questões incidentes no curso do 
processo, distinguindo-as dos simples ‘despachos’, dos quais 
o juiz se serve quando apenas tem que dar andamento ao 
processo, em sua trajetória normal rumo à sentença.

No despacho de expediente, simplesmente é impul-
sionado o feito sem nada ser decidido.

Ora, o Magistrado de primeiro grau nada decidiu. 
Apenas impulsionou o processo ao fazer a determinação 
mencionada. Logo, o recurso é mesmo inadmissível ante 
o que dispõe o art. 504 do CPC.

Com esses fundamentos, não conheço do 
agravo retido.

Sem custas.
Remessa oficial.
Cumpre verificar se o direito líquido e certo do 

apelado foi lesado.
O recorrido carreou, com a petição inicial, os 

documentos de f. 11/26. Destaco as cópias da Portaria 
Municipal nº 2.227, de 2011, que contém o ato comba-
tido, do Plano de Cargos e Salários do Município de 
Rio Espera, o qual impõe o limite máximo de quarenta 
e quatro horas semanais aos servidores municipais e 
jornada diferenciada para a profissão regulamentada, 
bem como cópias do recibo de pagamento do apelado, 
que demonstra seu cargo de advogado (f. 12 e 13/7, 
respectivamente). Esses os fatos.

Em relação ao direito, sabe-se que o writ é conce-
dido para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegal-
mente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação 
por parte de autoridade.

Por outro lado, é importante notar que a Adminis-
tração Pública, além de sujeitar-se ao princípio da lega-
lidade, deve orientar-se, também, pelos princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

O princípio da razoabilidade consiste em obedecer 
a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, e deve-se 
aplicar, em cada caso, a opção que melhor satisfaz ao 
interesse público. Sobre o tema, é o posicionamento de 
Celso Antônio Bandeira de Melo (Curso de direito admi-
nistrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 91):

Deveras: se com outorga de discrição administrativa 
pretende-se evitar a prévia adoção em lei de uma solução 
rígida, única - e por isso incapaz de servir adequadamente 
para satisfazer, em todos os casos, ao interesse público esta-
belecido na regra aplicanda -, é porque através dela visa-se à 
obtenção da medida ideal, ou seja, da medida que, em cada 
situação, atenda de modo perfeito à finalidade da lei.

O princípio da proporcionalidade refere-se ao equi-
líbrio entre a extensão e a intensidade para obtenção da 
finalidade do interesse público. Novamente é o mesmo 
autor (na obra citada, p. 93) quem conceitua:

Princípio da proporcionalidade. Este princípio enuncia a ideia 
- singela, aliás, conquanto frequentemente desconsiderada - 
de que as competências administrativas só podem ser valida-
mente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao 
que seja realmente demandado para cumprimento da fina-
lidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se 
que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para 
alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam 
maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam o âmbito 
da competência; ou seja, superam os limites que naquele 
caso lhes corresponderiam.

E o princípio da eficiência implica o modo de 
atuação do agente público, de quem se espera melhor 
desempenho possível de suas atribuições e melhores 
resultados. Nesse sentido, é o ensinamento de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro (Direito administrativo. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 83):

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois 
aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de 
atuação do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, 
estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o 
mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na pres-
tação do serviço público.

Observo que os arts. 1º e 3º da Portaria nº 2.227, 
de 2011, estabelecem que:

Art. 1º O horário de expediente do servidor municipal Roberto 
Mendes Dias, ocupante do cargo de advogado, será de 11h 
às 17h, de segunda a sexta-feira.
[...]
Art. 3º Fica terminantemente proibida a saída destes servi-
dores durante o horário de expediente, e, em caso de haver 
diligências forenses referentes a processos judiciais do Muni-
cípio, deverão, previamente, solicitar autorização por escrito 
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Cessão de uso - “Taxa de travessia” - Legalidade - 
Obrigação mantida

Ementa: Apelação cível. Contrato de cessão de uso. 
Cobrança de “taxa de travessia”. Ausência de ilegalidade. 
Autonomia da vontade. Prevalência da obrigação.

- A interferência do Poder Judiciário na vontade das partes 
é excepcional e somente se justifica quando a obrigação 
estampada no contrato é contraída com vício ou ilegal 
em sua origem. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0351.11.000292-7/001 - 
Comarca de Janaúba - Apelante: Clemente Teles Neto 
- Apelado: Ferrovia Centro Atlântica S.A. - Relator: DES. 
TIAGO PINTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O REVISOR. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2013. - Tiago 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. TIAGO PINTO - Clemente Teles Neto moveu 
ação “declaratória de ilegalidade da cobrança de taxa 
de travessia” c/c repetição de indébito contra a Ferrovia 
Centro Atlântica S.A.

à Chefe do Poder Executivo e, somente após deliberação, 
ficarão autorizados a sair da repartição pública.

Anoto que, dentre os fundamentos da Portaria 
Municipal 2.241, de 1º.02.2011, que determinou aos 
ocupantes do cargo de advogado, dentre eles o apelado, 
providenciarem, em setenta e duas horas, a propositura 
das ações pertinentes diante do cadastro indevido do 
Município junto ao Siafi, constou:

[...] E, por fim, considerando que é certo que qualquer conse-
quência judicial desfavorável à Administração Pública Muni-
cipal recai diretamente sobre mim, e indiretamente sobre a 
população altoridocense, uma vez que sou responsável pelo 
Governo, independente de quem seja o advogado, portanto, 
não posso e devo correr o risco de um patrocínio judicial 
onde não vislumbro lealdade, muito menos de haver uma 
dedicação na causa, o que sobressai obrigatoriamente a exis-
tência de uma assessoria e consultoria jurídica competente 
e de confiança, o que se pretendia resolver com o cargo de 
provimento de Procurador-Geral do Município.

Ora, inexiste dúvida de que os funcionários 
públicos municipais ocupantes de cargo de advogado se 
submetem não somente ao regime jurídico instituído pela 
Lei nº 8.906, de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
mas também às normas especiais da jornada semanal 
de trabalho prevista na Portaria Municipal nº 2.227, 
de 2011, porque vinculados a regime jurídico próprio, 
conforme bem fundamentado na sentença. Portanto, 
a eles não se aplicam os arts. 18 a 21 do Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
restritos aos advogados empregados.

Todavia, apesar de se submeterem ao regime jurí-
dico próprio, o poder hierárquico municipal não pode 
reduzir a liberdade de trabalho do advogado público, sob 
pena de violação dos arts. 5º, inciso XIII, e 133 da Consti-
tuição da República, e art. 31, § 1º, do Estatuto da Advo-
cacia e Ordem dos Advogados do Brasil, que garantem 
ao advogado a independência funcional.

É evidente que faltou razoabilidade e proporcio-
nalidade ao disposto no art. 3º da Portaria Municipal 
nº 2.227, de 2011, na medida em que a restrição invia-
biliza a atuação profissional do apelado e causa evidente 
prejuízo ao interesse público, uma vez que as atividades 
externas do advogado não se restringem apenas ao 
ambiente forense.

Entretanto, não se pode olvidar que a impetrada tem 
o poder e o dever de fiscalizar a assiduidade e o desem-
penho de todos os funcionários públicos, independente-
mente do cargo que ocupem. Se não é razoável, propor-
cional e eficiente a exigência de prévia autorização para 
o advogado afastar-se do local de trabalho, o controle 
da assiduidade e desempenho são imperativos que não 
podem ser afastados.

Assim, deve o apelado elaborar relatórios deta-
lhados, sempre que se afastar do local de trabalho, para 
que a impetrada tenha ciência das atividades desempe-

nhadas em serviço externo e o período de tempo neces-
sário para o mister. Portanto, em parte, a sentença não 
pode subsistir.

Com esses fundamentos, em reexame necessário, 
reformo em parte a sentença e concedo parcialmente a 
segurança, somente para que o apelado não se submeta à 
exigência de prévia dispensa para se ausentar do local de 
trabalho, na prestação de serviço externo, devendo, entre-
tanto, elaborar os relatórios mencionados no prazo que a 
impetrada fixar. Resta prejudicada a apelação voluntária.

Custas, pelas partes, em igual proporção, imune ex 
vi legis a apelante voluntária.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA 
COSTA e AFRÂNIO VILELA.

Súmula - REFORMARAM EM PARTE A SENTENÇA, NO 
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADA A APELAÇÃO 
VOLUNTÁRIA.

. . .
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Afirma que o CDC é aplicável e que a repetição 
do indébito deve ser em dobro porque configurados 
os requisitos.

Pede o provimento do recurso, com o acolhimento 
da preliminar, ou a reforma da sentença para julgar 
procedentes os pedidos.

Contrarrazões às f. 126/131.
É o relatório. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, 

conhece-se do recurso.
Da preliminar de nulidade da sentença.
Não houve vício no pronunciamento judicial.
É fundamento da preliminar o fato de que o 

Julgador supostamente não teria “tomado conhecimento 
de matéria de fundamental importância” (f. 103), relativa 
ao regulamento de transportes ferroviários.

Ocorre que a sentença foi clara quando disse que 
“muito embora o requerente fundamente as suas alega-
ções na ilegalidade da instituição de taxa pela reque-
rida, que não tem mesmo capacidade tributária, o enten-
dimento desta julgadora é no sentido de que a questão 
discutida nos autos nada tem a ver com o Direito Tributário” 
(f. 97). Logo, ficou evidente que a sentença não deixou 
de analisar a matéria trazida a debate, somente consi-
derou que o enfoque jurídico não seria o que foi trazido 
pelo autor, ora recorrente. Isso não torna o ato decisório 
nulo. Sabe-se que o julgador não está adstrito aos funda-
mentos apresentados pela parte. O livre convencimento 
do juízo, desde que motivado, como é o caso, analisando 
o contrato posto em debate, é o que basta para que seja 
válido o pronunciamento judicial.

Rejeita-se a preliminar.

DES. ANTÔNIO BISPO - Da preliminar de nulidade 
da sentença.

As taxas (arts. 77 a 80 do CTN) cobradas pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição.

Pelo que se depreende do contrato acostado às 
f. 19/20, a taxa de fiscalização decorreria do poder de 
polícia que a concessionária de serviço público teria em 
razão da travessia de suas linhas.

Com a devida vênia do eminente Relator, o enfren-
tamento da questão de natureza tributária é essencial 
para o desate do litígio, e a falta do seu enfrentamento na 
decisão ora recorrida caracteriza negativa da prestação 
jurisdicional já que a decisão volteou sobre o cerne do 
litígio, sem, contudo, enfrentá-lo.

Dessarte, estou acolhendo a preliminar para cassar 
a decisão recorrida.

Segundo a inicial, o autor é proprietário de um 
imóvel (Fazenda Baixa da Colônia) na zona rural do 
Município de Janaúba, onde implantou um projeto agrí-
cola para a produção de manga irrigada. O imóvel é 
dividido pela estrada de ferro, da qual a ré é concessio-
nária. Diante disso, a ré exigiu que fosse feito o contrato 
de cessão de uso nº110FCA para permitir que pela faixa 
de domínio da ferrovia fosse construída a tubulação 
subterrânea que possibilitaria que a outra parte do imóvel 
recebesse também irrigação. 

É dito que consta no contrato a “utilização de uma 
faixa de domínio no km 125 + 380, para a travessia de 
água potável 350 mm, omitindo-se, no entanto, que a 
travessia é subterrânea” (f. 3). 

Alerta o autor que, embora tenha executado a obra 
civil exigida pela ré, nos moldes de seu projeto, com a 
permanente fiscalização dela, não lhe foi entregue uma 
via do contrato de concessão de uso nº110FCR/97, no 
original. Remeteu-se somente um fax.

Ainda, durante anos, o autor está pagando a taxa 
de travessia, que foi formalizada por um “instrumento de 
confissão de dívida”, relativamente aos anos de 2003 
a 2005.

Diz ter recebido, no final de 2010, a cobrança 
expressa (emissão de boleto) com vencimento em 
26.12.2010, no valor de R$4.553,09, da taxa de anui-
dade de travessia referente aos anos de 2008 a 2010.

Evoca a aplicação do regulamento de transportes 
ferroviários (Decreto nº 1.832/96) para que seja reco-
nhecida a ilegalidade da cobrança da taxa de travessia, 
anulando-se a cláusula no contrato que a estabeleceu, e 
entende que os valores já pagos deveriam ser devolvidos 
em dobro com base no CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos 
(f. 95/98), e o autor apelou (f. 101/122).

Nas razões recursais, argui preliminar de nulidade 
da sentença porque não teria atendido aos requisitos do 
art.458 do CPC. 

Renova o entendimento sobre a ilegalidade da 
cobrança da taxa de travessia com base no regulamento 
dos transportes ferroviários. Ainda, alerta que a sentença 
não poderia ter considerado a hipótese como de uma 
servidão onerosa em detrimento do regulamento próprio.

Noutro ponto, diz que

 sem dúvida, o Autor executou rigorosamente o projeto de 
obras civis, que lhe foi fornecido pela Ré, que, por sua vez 
fiscalizou a sua execução e, ao final aprovou-o. Assim, desde 
1997 o Autor, quase que diariamente, irriga seu projeto agrí-
cola - manga irrigada - com a água, atravessando a faixa 
de domínio da ferrovia, por subterrâneo tudo com absoluta 
segurança, sem qualquer problema para o tráfego ferroviário 
local. [...] a cobrança da taxa de travessia, pela Ré (f. 27) 
é absolutamente contrária ao Regulamento dos Transportes 
Ferroviários, pois, como visto, em seu art.11, acima transcrito, 
veda-lhe qualquer possibilidade de ‘[...] impedir a travessia 
de suas linhas por tubulações [...]’, tornando-se tal cobrança 
fator impeditivo da travessia (fl.111).
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contrato fosse contraída com vício ou fosse ilegal em sua 
origem. Não é o caso dos autos.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da 
sentença e nega-se provimento ao recurso.

Custas recursais, pelo apelante. Suspensa a exigibi-
lidade, nos moldes da Lei nº 1.060/50.

DES. ANTÔNIO BISPO - Acaso vencido, passo 
ao mérito.

Se a taxa da cláusula quarta não é tributo, como 
entendeu a decisão primeva, que a reconheceu como 
instituto de direito privado, pode ser pactuada pelas 
partes maiores e capazes de forma gratuita ou onerosa.

Sob a ótica das disposições dos arts. 1.288 e 
seguintes do Código Civil, aquele pagamento não se 
enquadra, visto que o art. 1.293 do CC fala em prévia 
indenização ao proprietário prejudicado, não se vislum-
brando no contratado os requisitos de validade da aludida 
taxa, que não se refere à indenização aludida na servidão 
que a decisão recorrida referenda.

Ademais, tratando-se de indenização ao proprie-
tário, não seria a ré parte legítima para reclamar direito 
de titularidade da União; dessarte, também pela ótica da 
decisão de primeiro grau, tal pagamento é indevido à 
parte requerida nos moldes exigidos.

Isso porque a validade do contrato exige, além de 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não proi-
bida, que este exerça sua função social e que as partes 
tenham agido com probidade e boa-fé.

No que tange à licitude da cobrança, se vista pela 
ótica tributária da taxa, esta é ilícita; se vista como indeni-
zação pela passagem da água, também é ilícita, visto que 
o destinatário do direito seria a União.

Por outro lado o valor explicitado na aludida cláu-
sula não tem relação direta entre prestação do autor e 
a contraprestação que lhe seria ofertada, consubstan-
ciando em uma lesão contratual, nos moldes insculpidos 
no art. 157 do Código Civil.

Com essas considerações, a cobrança impugnada é 
ilegal, e o contrato carece dos requisitos de validade que 
o tornariam exigível.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e, nos 
termos do inciso I do art. 269 do CPC, julgo procedentes 
os pedidos para declarar a ilegalidade das cobranças 
de taxas de travessia, condenando a ré à devolução em 
dobro dos valores pagos e cobrados, tudo acrescido de 
juros de mora e correção monetária a partir da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais.

DES. PAULO MENDES ÁLVARES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE 
DA SENTENÇA E NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO. VENCIDO O REVISOR.

. . .

DES. PAULO MENDES ÁLVARES - De acordo com 
o Relator.

DES. TIAGO PINTO - Do mérito.
A questão posta a debate diz respeito à possibili-

dade, diga-se, à legalidade ou não da cobrança intitu-
lada pelo recorrente como “taxa de travessia”, instituída 
entre as partes através do contrato de cessão de uso 
(f. 19).

O fundamento central apresentado pelo apelante 
na demanda é o de que o Regulamento dos Transportes 
Ferroviários (art.11) veda qualquer fator que impeça a 
travessia das linhas por tubulações, e a instituição da indi-
gitada taxa estaria criando esse empecilho. Além do mais, 
diz o apelante que executou o projeto da obra exigida 
pela apelada tal qual foi exigido por ela e exerce sua ativi-
dade “sem qualquer problema para o tráfego ferroviário 
local” (f. 111).

Pois bem!
Em 1997, as partes entabularam contrato de cessão 

de uso (f. 19/20), onde se estabeleceu a cobrança de um 
valor para fiscalização do cumprimento do contrato pela 
cedente/apelada. 

Depois disso, o apelante firmou confissão de dívida 
para quitação das parcelas de utilização da faixa de 
domínio dos anos de 2002 e 2004 (f. 24).

Constam também dos autos alguns pagamentos 
feitos pelo apelante de anos anteriores (f.  39/41).

Ora, o quadro delineado nos autos é o de que as 
partes livremente estabeleceram por contrato particular 
regras para a concessão de uso de faixa subterrânea da 
ferrovia de Montes Claros/MG há muitos anos e agora 
quer o apelante alterar as regras.

Não há provas nos autos de que a cobrança dos 
valores pela apelada esteja impedindo o uso da área 
cedida ao apelante. Apenas, ficou acertado que seria 
cobrado um valor durante o tempo de uso. 

As razões da demanda, renovadas na apelação, 
não são de vício na vontade. 

A respeito do Regulamento (Dec. nº 1.832/96), 
o que o art. 11 estabelece é que “a Administração 
Ferroviária não poderá impedir a travessia de suas linhas 
por tubulações, redes de transmissão elétrica, telefônica e 
similares, anterior ou posteriormente estabelecidas, obser-
vadas as instruções específicas de proteção ao tráfego e 
às instalações ferroviárias”. Não há qualquer vedação 
no texto para cobrança pela fiscalização/uso da área. A 
dedução de que a cobrança representaria um óbice à 
travessia das linhas por tubulação é apenas do apelante, 
que, sem dados concretos, quer apenas uma declaração 
de que não tem o dever de pagamento, apontando uma 
ilegalidade não evidenciada nos autos.

Nesse caso, prevalece a autonomia da vontade das 
partes, e não cabe a intervenção do Judiciário para modi-
ficar as obrigações decorrentes da liberdade contratual, 
quando não verificada qualquer ilegalidade.  

Interferência do Poder Judiciário é excepcional 
e somente se justificaria se a obrigação estampada no 
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Mandado de segurança - Concurso público - 
Candidata - Edital - Classificação dentro do limite 

de vagas - Colocação - Primeiro lugar - Direito 
líquido e certo - Direito subjetivo à nomeação -
 Teoria dos motivos determinantes - Princípio 
da moralidade administrativa - Concessão da 

segurança

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança. 
Concurso público. Candidata aprovada dentro do limite 
de vagas divulgado pelo edital. Primeiro lugar na ordem 
de preferência. Segurança denegada. Direito subjetivo à 
nomeação. Recurso provido.

- Conforme orientação jurisprudencial do colendo 
Superior Tribunal de Justiça, não obstante, em princípio, 
o candidato aprovado em concurso público adquira mera 
expectativa de direito à nomeação, quando a sua apro-
vação se dá dentro do número de vagas divulgado pelo 
edital, passa a ter direito subjetivo à nomeação.

Recurso a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0515.13.000309-5/002 - 
Comarca de Piumhi - Apelante: Maria Terezinha Schreps 
Pinto - Apelado: Município de Doresópolis - Autoridade 
coatora: Prefeito Municipal de Doresópolis - Relator: DES. 
ELIAS CAMILO SOBRINHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, 28 de novembro de 2013. - Elias 
Camilo Sobrinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Maria Terezinha 
Schreps Pinto, contra a sentença de f. 138-140-v., profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal 
e de Execuções Penais da Comarca de Doresópolis, que, 
nos autos do mandado de segurança ali impetrado contra 
ato reputado ilegal atribuído ao Prefeito do Município 
de Doresópolis, denegou a segurança por ausência de 
direito líquido e certo.

Ausente a condenação em honorários advo-
catícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei Federal 
nº 12.016/2009, a apelante foi condenada ao paga-
mento das custas e despesas processuais, suspensa, 
contudo, a exigibilidade pelo interstício previsto no art. 12 
da Lei nº 1.060/1950, por litigar sob o pálio da assis-
tência judiciária gratuita.

Insurge-se a apelante nas razões recursais de 
f. 181-194, sustentando, em suma, o equívoco em 
que incorreu o Juiz singular, haja vista que o candidato 
aprovado em concurso público, dentro do número de 
vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo 
à nomeação, e não mera expectativa de direito, razão 
pela qual pugna pelo provimento do recurso para, refor-
mando a sentença, conceder a segurança para que seja 
nomeada para o cargo de “técnico em contabilidade”.

O recurso foi recebido em seus regulares efeitos 
(f. 199).

Regularmente intimado, o apelado ofertou as 
contrarrazões de f. 202-209, em infirmação óbvia, 
batendo-se pela confirmação da sentença.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
opinando pelo desprovimento do recurso (f. 215-224).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Passo à decisão, cumprindo ressaltar, desde já, 
que o mandado de segurança é ação especialíssima, 
de natureza constitucional, pela qual se busca proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso do poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público. Exige-se, então, para seu manejo, a prova, de 
plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre 
os seus pressupostos específicos e essenciais faz-se neces-
sário, sob pena do indeferimento da petição inicial, a 
prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza 
do direito a ser tutelado. E direito líquido e certo é o que 
resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano, 
por documento inequívoco.

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles: 

[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimi-
tado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 
amparável por Mandado de Segurança, há de vir expresso 
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 
de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvi-
dosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido 
por outros meios judiciais”. (Mandado de segurança. Ação 
popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas 
data. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declara-
tória de constitucionalidade. Arguição de descumprimento 
de preceito fundamental. O controle incidental de normas no 
direito brasileiro. A representação interventiva. A reclamação 
constitucional no STF. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 36-37).

Conclui-se, dessa forma, que apenas aqueles 
direitos plenamente verificáveis sem a necessidade de 
qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração 
do mandado de segurança, não se admitindo, para tanto, 
os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos 
ainda não determinados.
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No caso vertente, verifica-se que a apelante prestou 
concurso público para o cargo de “técnico em contabili-
dade”, para o qual, nos termos no Edital nº 01/2010, era 
previsto um total de 1 (uma) vaga, conforme se verifica à 
f. 57, tendo sido aprovada em 1º (primeiro) lugar, como 
se infere do documento de f. 91.

Defende a apelante que, sendo a 1ª (primeira) colo-
cada do certame e, portanto, dentro do número de vagas 
oferecidas, faz jus à nomeação.

Com a devida vênia, ao contrário do que decidiu o 
Juiz singular, tenho que existe, sim, direito líquido e certo 
da apelante à nomeação. É que na esteira do que orienta 
a jurisprudência do STJ, não obstante, em princípio, o 
candidato aprovado em concurso público adquira mera 
expectativa de direito à nomeação, quando a sua apro-
vação se dá dentro do número de vagas divulgado no 
edital, passa a ter direito subjetivo à nomeação. Trata-se, 
a meu juízo, de extensão da “teoria dos motivos deter-
minantes”, conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração 
de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática 
motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos 
os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam 
a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita 
correspondência entre eles e a realidade. [...]. (Direito admi-
nistrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002, p. 192-193).

Extrai-se, ainda, da doutrina de Celso Antônio 
Bandeira de Mello:

De acordo com esta teoria, os motivos que determinam a 
vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte 
à sua decisão, integram a validade do ato (Curso de direito 
administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 
p. 396).

Consoante a mencionada “Teoria dos Motivos 
Determinantes”, quando a Administração adota determi-
nados motivos para a prática de ato administrativo, ainda 
que de natureza discricionária, fica a eles vinculada. 
Assim, embora a decisão sobre a efetiva necessidade do 
serviço público, com a consequente nomeação e posse 
de candidatos aprovados em concurso seja ato, em prin-
cípio, discricionário, ao ser divulgado no edital um número 
determinado de vagas para um dado cargo, reconhe-
cendo a necessidade de pessoal, em exercício daquela 
prerrogativa, torna-se vinculado o ato de nomeação dos 
candidatos aprovados e classificados dentro daquele 
número de vagas previsto.

Aliás, destacam-se da precedência do colendo 
STJ: 1ª Turma, Agravo Regimental nos Embargos de 
Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.334.659-BA, 
Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 14.04.2011, 
DJe de 19.04.2011; 2ª Turma, Agravo Regimental no 
Recurso em Mandado de Segurança nº 32.891-RO, 
Relator Ministro Humberto Martins, j. em 22.03.2011, 
DJe de 04.04.2011.

E, da precedência deste egrégio Tribunal: 6ª 
Câmara Cível, Apelação nº 1.0629.07.036750-9/001, 
Relator Des. Maurício Barros, acórdão de 23.09.2008, 
publicação de 17.10.2008.

Tal entendimento justifica-se, também, pelo prin-
cípio da moralidade administrativa, porquanto não se 
pode olvidar que os candidatos tomam em consideração 
o número de vagas ofertadas para se decidirem sobre 
a participação ou não no certame. A propósito, sobre 
o tema:

A República Federativa do Brasil, constituindo-se em Estado 
Democrático de Direito, tem como um dos fundamentos 
a dignidade da pessoa humana - artigo 1º, inciso III, da 
Constituição Federal. Na realização de um concurso público, 
que muito tem a ver com esse direito natural do homem, as 
normas de regência fazem-se direcionadas ao equilíbrio da 
relação jurídica candidato-Estado. É essa a premissa a nortear 
a definição de possíveis conflitos surgidos na angustiante 
caminhada no sentido de alcançar-se, mediante ocupação 
do cargo público, a almejada segurança jurídica. Pois bem, o 
Recorrente acorreu ao chamamento da Administração Pública 
para participar do concurso destinado ao preenchimento de 
cargos de Fiscal do Trabalho. Fê-lo, certamente, após sopesar 
as balizas objetivas do certame, as possibilidades de, ante o 
número de vagas, vir a lograr êxito. Desnecessário é dizer 
das limitações, na vida gregária, decorrentes do engaja-
mento em um concurso. Considerado o grau maior ou menor 
de dificuldades, o candidato dedica-se, de corpo e alma, às 
provas, impondo limitações à convivência com terceiros e, 
quase sempre, desligando-se de atividade econômico-finan-
ceira para melhor aplicar-se nessa verdadeira via crucis. 
Uma certa expectativa é formada, e o mínimo que se pode 
desejar é a ausência de mudança de enfoques, de surpresas 
que acabem por afastar as premissas primeiras e que vieram 
a estimular o candidato a inscrever-se. [...] (STF, 2ª Turma, 
Recurso em Mandado de Segurança nº 23.657-DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. em 21.11.2000, DJ de 09.11.2001, p. 60).

Apenas a título de registro, não merece acolhida 
quaisquer alegações no sentido de desnecessidade 
do cargo em questão e de limitações orçamentárias, 
porquanto, para a própria abertura do certame, faz-se 
necessária prévia avaliação desta necessidade, assim 
como a abertura de vagas importa na presunção de 
sua necessidade; e, para a abertura do edital, mister a 
previsão orçamentária antes de sua divulgação, conforme 
a exigência prevista no art. 169, § 1º, I e II, da Constituição 
da República.

Por derradeiro, há que ressaltar uma particularidade 
do caso vertente, até mesmo para se evitar a oposição de 
embargos de declaração por parte do Município apelado. 
Depois da concessão da liminar pelo Juiz singular, em 
25.01.2013, nos termos de f. 101-104, sustentou a 
autoridade apontada como coatora, nas informações 
de f. 110-118, a ausência de direito líquido e certo da 
apelante, haja vista que o cargo de “técnico em conta-
bilidade” foi extinto por meio da Lei Complementar 
Municipal nº 763/2013, em 28.01.2013, cujo inteiro 
teor se encontra às f. 123-124, sendo criado o cargo de 
“contador”.
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- Comprovando-se, nos autos, que o devedor não 
cumpriu com os encargos pactuados dentro do prazo esti-
pulado no contrato de doação, incorre automaticamente 
em mora, nos termos do art. 397, caput, do CC/02, 
sendo desnecessária interpelação ou notificação.

- Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a dona-
tária descumpriu as obrigações convencionadas, estando 
em processo de recuperação judicial e com as atividades 
paralisadas, razão pela qual deve ser dado cumprimento 
ao que fora livremente pactuado entre as partes, determi-
nando-se a reversão do bem doado ao patrimônio muni-
cipal. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0109.10.000414-1/002 - Co-
marca de Campanha - Apelante: Epcom Eletrônica Indús-
tria e Comércio Importação e Exportação de Informática 
Ltda., atribuição da parte em branco em recuperação ju-
dicial - Apelado: Município de Campanha - Relator: DES. 
GERALDO AUGUSTO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Geraldo 
Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GERALDO AUGUSTO - Trata-se de recurso de 
apelação interposto contra a sentença (f. 770/778) que, 
nos autos da ação de reversão de bem imóvel ao patri-
mônio público ajuizada pelo Município de Campanha 
em desfavor de Epcom Eletrônica Indústria e Comércio 
Importação e Exportação de Informática Ltda., julgou 
procedente o pedido inicial para reverter ao patrimônio 
do autor o imóvel situado na Rua Paulo Willy Skau, 
2.222, São Francisco, na cidade de Campanha (matrícula 
10.250), com a respectiva imissão na posse. Ademais, 
condenou a empresa ré ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do imóvel, constante na 
escritura de f. 211/213. 

Inconformada com a decisão, recorre a ré, às 
f. 790/818, arguindo, em preliminar, a falta de interesse 
de agir do Município para revogar a doação, argumen-
tando que não houve notificação feita ao representante 
legal da ré, constituindo-a em mora. Afirma que, antes 
do ajuizamento da ação, deveria o demandante ter notifi-
cado a empresa para cumprimento dos encargos, já que 
a revogação só pode ser requerida se o donatário incorrer 
em mora. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que a 
prova dos autos demonstra o cumprimento dos encargos 

Doação de bem imóvel - Município - Doador - 
Contrato - Cláusulas - Encargos - Descumprimento 

- Donatária - Mora - Notificação -
 Ausência - Desnecessidade - Art. 397 do 

CC/2002 - Donatária/empresa com as atividades 
paralisadas - Pedido de recuperação judicial - 

Reversão do imóvel doado ao patrimônio público -
 Previsão contratual - Possibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de reversão de bem imóvel 
ao patrimônio público. Doação com encargos. Descum-
primento das condições. Mora do devedor. Art. 397 do 
CC/02. Caracterizada. Revogação da doação. Reversão 
do bem. Sentença mantida. 

Sem razão, todavia, sendo que o argumento desim-
porta para o deslinde da questão, valendo reiterar os 
fundamentos expendidos no corpo desta decisão, bem 
como extrair excerto da sentença hostilizada, que merece 
consideração: 

Numa análise apenas de cognição sumária, entendo que há 
irregularidade na lei que determinou a extinção do cargo, já 
que sancionada após a decisão que deferiu a liminar nestes 
autos, tudo levando à conclusão de que foi editada com a 
finalidade de evitar o cumprimento da decisão (sic - f. 140).

Frisa-se que a decisão a que se refere o Juiz singular 
é a concessiva da liminar vindicada: 

[...] para o fim de determinar ao Prefeito Municipal de 
Doresópolis - MG, Sr. Aladir Caetano Alves que, no prazo 
máximo de 30 dias, tome as providências necessárias para 
perícia médica de aptidão, nos termos do item 8.1 do 
Edital 001/2010, convocação, posse e exercício da impe-
trante Maria Terezinha Schereps Pinto no cargo de Técnico 
em Contabilidade, para o qual foi regularmente aprovada 
no supracitado concurso público ainda vigente, sob pena de 
multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o 
limite de R$10.000,00 (dez mil reais) (sic - f. 103-v.).

Dessarte, com a devida vênia, não merece pros-
perar a conclusão vertida na sentença de primeiro grau.

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para, reformando a sentença, conceder a ordem vindi-
cada, impondo-se ao Município de Doresópolis, aqui 
apelado, a nomeação e posse da apelante para o cargo 
de “técnico em contabilidade”, conforme regular apro-
vação em concurso público.

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JUDIMAR BIBER e JAIR VARÃO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Da detida análise da exordial, constata-se que o 
Município de Campanha ingressou com a presente ação 
de reversão de bem imóvel ao patrimônio público, preten-
dendo reverter ao patrimônio municipal o imóvel doado 
com cláusula de reversão à Epcom Eletrônica, Indús-
tria, Comércio, Importação e Exportação de Informática 
Ltda., imóvel esse consistente em terreno com área de 
18.833m², onde se acha construído um galpão industrial 
de 3.334m² e, em construção, outro galpão com área de 
6.666m², o qual está situado na Rua Paulo Willy Skau, 
nº 2.222, Bairro São Francisco, cidade de Campanha.

Compulsando os autos, vê-se que o Município de 
Campanha editou três leis municipais (quais sejam Lei 
2.520/05, Lei 2.626/07 e Lei 2.662/08) autorizando, em 
síntese, o Poder Executivo Municipal a promover contratos 
com a referida sociedade.

A primeira delas permitia que o Município cele-
brasse contrato de dação em pagamento com cláusula de 
reversão, incidente sobre o bem imóvel objeto dos autos, 
e as outras duas autorizavam-no a formalizar contrato de 
doação deste mesmo imóvel público, também com cláu-
sula de reversão do bem. 

Frise-se que cada uma das leis foi seguida da forma-
lização do respectivo contrato (f. 17/34 e f. 199/206).

Contudo, verifica-se que a Lei 2.520, publicada em 
02.12.2005, foi expressamente revogada pela Lei 2.626, 
editada em 04.06.2007, que, por sua vez, foi revogada 
pela Lei 2.662, datada de 18.06.2008.

Portanto, a norma atualmente em vigor sobre a 
questão objeto dos autos é a Lei 2.662/08, que, como 
visto, autorizou o Município de Campanha a doar à 
empresa ré, ora apelante, o imóvel acima citado, prevendo, 
contudo, cláusula de reversão desse bem público.

De fato, constata-se que a doação fora realizada 
com a condição de que a donatária ali estabelecesse 
uma empresa, abrindo o mercado de trabalho no Muni-
cípio, com a geração de 200 (duzentos) empregos até 
01.01.2009, além de empregar, na medida do possível, 
no mínimo 70% (setenta por cento) da mão de obra dos 
que comprovassem residência no Município, devendo 
cumprir tais condições durante os 3 (três) anos subse-
quentes, sob pena de reversão do bem objeto da doação 
ao patrimônio municipal, sem pagamento de indeni-
zação. 

Com efeito, o contrato de doação estipulado entre 
as partes, que é parte integrante da própria lei, assim 
prevê (f.19/21):

Cláusula 3 - Finalidade da doação
Incentivar a instalação da empresa abrindo mercado de 
trabalho no município, com o propósito de gerar 200 empregos 
até 01.06.2009 e aumentar a arrecadação municipal.
Cláusula 4 - Obrigações da Donatária 
4.1 - Obriga-se a Donatária, após a assinatura do presente 
contrato, dar início às atividades industriais, abrir o mercado 
de trabalho no município, com o propósito de gerar 200 
empregos até 01.01.2009.
[...]

e a realização dos investimentos, inclusive o pagamento 
do imóvel ao Município, e, portanto, a sentença nega 
vigência ao art. 1º da Lei 2.520/05, pois os encargos 
nesta fixados foram integralmente atendidos. Aduz que 
o contrato foi firmado inicialmente sob a vigência de 
uma norma, sendo inconstitucional a ampliação dos 
encargos por ato unilateral do poder público, que se 
deu por meio de lei nova, em violação ao princípio da 
segurança jurídica. Assevera, ainda, que, se houve para-
lisação do empreendimento, foi por demora no trâmite 
do processo de recuperação judicial, inexistindo qualquer 
ato culposo ou doloso da apelante que tenha, eventual-
mente, provocado ou não o cumprimento de qualquer 
obrigação. Argumenta que se aplicam ao caso concreto 
exclusivamente a Lei 2.520/2005 e o contrato assinado 
pelo administrador da Epcom, sendo inúteis as minutas 
não assinadas invocadas na petição inicial, bem como 
as normas que instituem novos encargos além daqueles 
então existentes quando da dação em pagamento. Alega 
que as Leis Municipais 2.626/2007 e 2.662/2008 não 
podem, em benefício exclusivo do Município, revogar 
as condições estabelecidas na Lei 2.520/2005, cujos 
termos foram acordados mutuamente entre o empre-
sário e o Poder Público. Requer, portanto, seja provido o 
recurso, para reformar a sentença recorrida, excluindo a 
injusta condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso 
(f. 821/830).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça 
pelo desprovimento do recurso (f.836/839).

É o relatório.
De início, aprecia-se a preliminar de falta de inte-

resse de agir do autor/apelado, suscitada pela ré/
apelante em suas razões recursais.

Argumentou, em resumo, que o Município, antes 
de ajuizar a ação, deveria ter notificado a empresa para 
cumprir os encargos, constituindo-a em mora. Afirma 
que, nos termos da lei, a revogação da doação somente 
pode ser requerida se o donatário incorrer em mora e, no 
caso dos autos, não houve qualquer notificação feita a 
seu representante legal, o que afasta a caracterização da 
mora e, portanto, o interesse de agir do autor.

Contudo, em que pese o merecido respeito aos 
fundamentos apresentados, tem-se que razão não assiste 
à recorrente.

De fato, comprovou-se, nos autos, que a empresa 
ré, ora apelante, não cumpriu com os encargos pactuados 
dentro do prazo estipulado no contrato de doação, incor-
rendo automaticamente em mora, nos termos do art. 397, 
caput, do CC/02, sendo desnecessária interpelação ou 
notificação. In verbis: “Art. 397. O inadimplemento da 
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 
pleno direito em mora o devedor.”

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e conhece-se 
do recurso, que passo a examinar.
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4.3 - Obriga-se ainda, a Donatária, especialmente na medida 
em que lhe for possível e conveniente empregar, no mínimo, 
70% (setenta por cento) de mão-de-obra dos que comprovem 
residência no Município de Campanha.
[...]
Cláusula 8 - Da reversão 
Caso não sejam as cláusulas constantes do presente instru-
mento, bem como da Lei Municipal cumpridas pela Dona-
tária, durante os próximos 3 (três) anos, o bem objeto da 
doação retrocederá para o Município, às expensas da Dona-
tária, sem pagamento de indenização. Nesse período fica a 
Donatária proibida de vender e/ou transferir o imóvel objeto 
da doação.

Vale ressaltar que esse contrato foi devidamente 
assinado pelas partes, por duas testemunhas e pelo 
assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Campanha, 
sendo, portanto, válido. 

Ademais, considerando que sua formalização data 
de 18.06.2008, estaria a donatária obrigada a cumprir 
as condições e encargos pactuados durante os 3 (três) 
anos subsequentes, isto é, até 18.06.2011.

Entretanto, conforme se extrai dos boletins de ocor-
rência acostados às f. 38/42 e da certidão emitida pelo 
Ministério Público estadual (f. 43), a sociedade está com 
suas atividades paralisadas desde o ano de 2009. 

Além disso, verifica-se que ela ingressou em juízo 
com pedido de recuperação judicial (f. 63/79 - autos 
de nº 0109.08.012108-9), tendo o próprio Adminis-
trador Judicial confessado que a empresa está com sua 
produção paralisada desde 19.03.2010.

Tornou-se incontroverso, portanto, que a ré/
apelante descumpriu os encargos convencionados.

Nesse contexto, deve-se dar cumprimento ao que 
fora livremente pactuado entre as partes, determinando-se 
a reversão do bem doado ao patrimônio municipal. 

Com tais razões, rejeita-se a preliminar e nega-se 
provimento ao recurso, mantendo-se a d. sentença recor-
rida, por esses e por seus próprios fundamentos.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE e 
ARMANDO FREIRE. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Usucapião - Requisitos legais - Preenchimento - 
Área inferior ao módulo urbano - Irrelevância - 

Princípio da segurança jurídica - Procedência do 
pedido

Ementa: Apelação cível. Ação de usucapião. Requisitos 
para o usucapião configurados. Exigência de módulo 
mínimo. Desnecessidade. Procedência do pedido. 
Sentença mantida. Recurso desprovido.

- O fato de a área ser inferior ao módulo urbano não tem 
o condão de levar à improcedência do pedido inicial, por 
se tratar o usucapião de modo originário de aquisição 
da propriedade, com requisitos estabelecidos em lei, os 
quais se encontram devidamente preenchidos. Tal enten-
dimento prestigia o princípio da segurança jurídica, visto 
que não seria crível inadmitir o usucapião, na hipótese 
dos autos, uma vez que a situação da autora já se conso-
lidou no tempo.

Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0476.10.000527-3/001 - 
Comarca de Passa Quatro - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelada: Dirce Ribeiro 
da Silva - Litisconsorte: Município de Passa Quatro - 
Interessados: Flávio de Brito, Ivani de Castro Gonçalves, 
ausentes, incertos, desconhecidos representados pelo 
curador especial José Eloy Nogueira. - Relator: DES. 
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2013. - Eduardo 
Mariné da Cunha - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Cuida-se de 
ação de usucapião ajuizada por Dirce Ribeiro da Silva, 
alegando ser possuidora, há 32 (trinta e dois) anos, de 
forma mansa, pacífica e ininterrupta, do imóvel descrito 
na exordial. Juntou os documentos de f. 7-15, requereu a 
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 
e pediu a procedência do pedido.

Adoto o relatório da sentença de f. 72-73, acrescen-
tando que o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido 
inicial, “para declarar o domínio da requerente sobre a 
área descrita no memorial e planta de f. 8/9”.

Inconformado, apelou o Ministério Público às 
f. 74-76, sustentando que o imóvel usucapiendo é inferior 
ao módulo urbano do Município de Passa Quatro (art. 17 
da Lei Complementar Municipal nº 36/03 - Código de 
parcelamento do solo no Município de Passa Quatro), 
devendo-se julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões às f. 99-101.
Em parecer ministerial de f. 107-110, a d. 

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento 
do recurso.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
legais de sua admissibilidade.

Sabe-se que o usucapião se constitui num modo de 
adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais 
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pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com 
o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. 

Na definição de Caio Mário da Silva Pereira, em 
Instituições de direito civil, Forense, 4. ed., v.4, p.119, 
constitui o usucapião: “a aquisição da propriedade ou 
outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e 
com a observância dos requisitos instituídos em lei.” 

A propósito, preleciona Orlando Gomes, em sua 
obra Direitos reais, Forense, p. 223, que, no conceito 
clássico de Modestino, é o modo de adquirir a proprie-
dade pela posse continuada durante um certo lapso de 
tempo, com os requisitos estabelecidos na lei: “usucapio 
est adjectio domini per continuationem possessionis 
temporis lege definit” (Dig. 41, 3, fr. 3). 

Ensina o jurista pátrio M. Carvalho Santos, em 
Código Civil brasileiro interpretado, v. VII, p. 427, que: 

a prescrição imemorial, isto é, aquela que se funda em posse, 
de cujo começo não há lembranças, constitui antes uma 
presunção de aquisição legal de que uma terceira formação 
de usucapião (cf. Vampré, obra referida). 

A autora embasa sua pretensão no art. 1.238 do 
Código Civil de 2002, alegando que a posse exercida 
sobre o imóvel, com ânimo de dono e sem qualquer resis-
tência, perfaz, aproximadamente, 32 anos. Vejamos o 
que diz o mencionado dispositivo da lei substantiva:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 
servirá de título para o registro no Cartório de Registro 
de Imóveis.

Entretanto, o Ministério Público afirma que a área 
usucapienda é inferior ao módulo urbano, devendo-se, 
por essa razão, julgar improcedente o pedido inicial.

Verifico que a autora pretende usucapir imóvel 
com área total de 141,12m² (f. 3) e a Lei Complementar 
Municipal nº 36/2003 (Código de Parcelamento do solo 
no Município de Passa Quatro) estabelece que os lotes 
terão área mínima de 150m².

Não obstante reconheça que a área em questão é 
inferior ao módulo urbano do Município de Passa Quatro, 
considero que tal fato, por si só, não tem o condão de 
levar à improcedência do pedido inicial, por se tratar o 
usucapião de modo originário de aquisição da proprie-
dade, com requisitos estabelecidos em lei, os quais se 
encontram devidamente preenchidos na espécie. 

Acerca da matéria, os comentários ao art. 1.238 do 
CCB/2002, sob a coordenação do Ministro Cezar Peluso, 
em Código Civil comentado, Ed. Manole, 5. ed., p. 984:

Quanto ao objeto, finalmente, controvertem doutrina e juris-
prudência sobre a possibilidade da usucapião incidir sobre 
imóveis rurais de área de superfície inferior ao módulo rural, ou 
sobre imóveis urbanos de área inferior à Lei de Parcelamento 
do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) ou leis municipais. O 
melhor entendimento é admitir a usucapião, salvo prova 

de marcada fraude à lei, levando em conta o modo origi-
nário e a consolidação de situação jurídica já sedimentada 
de fato. De igual modo, a ausência da menção à existência 
de acessões não impede o registro da sentença, pois a aqui-
sição originária do solo inclui a das construções acessórias. 
Controverte a doutrina sobre as questões atinentes a parce-
lamentos do solo clandestinos, ocupação de áreas manan-
ciais e de proteção ambiental, de risco ou inadequadas para 
moradias. É preciso entender, porém, que eventuais ilegali-
dades dizem respeito à ocupação do solo, e não à decla-
ração de propriedade. Parece pouco lógico que se negue a 
usucapião, mas se mantenham as posses sobre imóveis irre-
gulares, perpetuando situação de incerteza. A usucapião não 
gera a ocupação irregular do solo, mas apenas é o primeiro 
passo para futura reurbanização.

Dessarte, não exigindo a lei exercício de posse 
sobre área igual ou maior do que o módulo mínimo para 
a declaração dominial, como quis fazer crer o apelante, 
deve ser mantida a procedência do pedido inicial. Tal 
entendimento prestigia o princípio da segurança jurídica, 
visto que não seria crível inadmitir a usucapião, na hipó-
tese dos autos, uma vez que a situação da autora já se 
consolidou no tempo.

Não destoa a jurisprudência desta Corte:

Apelação cível. Usucapião especial. Indeferimento da petição 
inicial. Art. 183 da Constituição da República. Irrelevância 
de o imóvel situar-se em loteamento irregular ou clandestino, 
sem observância de parcelamento do solo. Mera irregulari-
dade administrativa. - Não constitui óbice para o processa-
mento da Ação de Usucapião Especial o fato de o imóvel a 
ser usucapido não atender às normas municipais que estabe-
lecem o módulo mínimo para parcelamento urbano, vez que 
o art. 183 da CR não exige que o imóvel tenha sido objeto de 
regular parcelamento do solo e atenda às posturas munici-
pais e aos preceitos urbanísticos. - Recurso provido. (Apelação 
Cível 1.0433.08.252359-1/001, Relatora: Des.ª Electra 
Benevides, 10ª Câmara Cível, julgamento em 11.8.2009, 
publicação da súmula em 28.8.2009).

Ementa: Apelação cível. Usucapião. Área inferior ao módulo 
rural. Irrelevância. Posse indireta. Usucapião. Impossibilidade. 
Falta de prova de ocupação pelo tempo previsto na lei. 
Pedido julgado improcedente. - O fato de a área rural, objeto 
da ação de usucapião, ser inferior ao módulo rural local 
não impede a aquisição do imóvel por meio da prescrição 
aquisitiva, pois a regra do art. 5º, III, do Estatuto da Terra 
somente se aplica em caso de transmissão da propriedade 
por ato voluntário entre pessoas vivas, mas não na hipótese 
da usucapião, que, como sabido, é modo originário de aqui-
sição de propriedade. - A posse direta não permite, por si só, 
que o possuidor adquira a propriedade por meio da usuca-
pião, uma vez que, embora o possuidor direto tenha o jus 
possessionis, que lhe permite proteger seus direitos oriundos 
da posse perante terceiros e até mesmo em face do possuidor 
indireto, não tem a faculdade de usucapir, haja vista que a 
posse direta não anula a indireta, pois aquele se encontra 
na posse do bem por mera cessão, gratuita ou onerosa, do 
possuidor indireto. - Não comprovado o tempo de ocupação 
do imóvel exigido pela lei para que se possa adquiri-lo por 
meio da usucapião, há o pedido nesse sentido deduzido na 
ação de ser indeferido (Apelação Cível 1.0016.08.077945-
3/004, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª 
Câmara Cível, julgamento em 22.8.2013, publicação da 
súmula em 3.9.2013).
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pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de 
Aimorés, nos autos da ação de indenização ajuizada por 
Viação Pretti Ltda. em face de SAAE - Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Aimorés-MG e Município de Aimorés. 

A autora relatou, confusamente, que é proprie-
tária de uma área de terras medindo 731,45 m2, sendo 
a mencionada área constituída de terrenos enfitêuticos, 
tendo como titular do domínio o Município de Aimorés. 

Contudo, sustentou ter sido surpreendida, no ano 
2000, com a construção de uma galeria de esgoto na 
área mencionada, caracterizando-se a situação como 
manifesto esbulho. Com isso, pretendeu a prestação 
jurisdicional para que os requeridos fossem compelidos a 
indenizá-la no valor correspondente a 83% do montante 
equivalente ao preço total do terreno. 

A sentença julgou improcedente o pedido, conde-
nando a autora ao pagamento das custas processuais e 
honorários de advogado, arbitrados em R$ 2.000,00, 
metade para cada um. 

A apelação com razões às f. 400/408 foi apresen-
tada pela Viação Pretti Ltda. Após narrar todo o ocor-
rido, sustenta que não há especificação de qual parte 
do terreno é coberto pela enfiteuse e qual parte não é. 
Explica que não pode ser afirmado que a área de enfi-
teuse era totalmente coberta por edificação, bem como 
sustenta que, ao adquirir o barracão, passou a ter o 
direito de uso de toda a área, sendo ela a enfitêutica ou a 
de propriedade do primeiro recorrido. Transcreve jurispru-
dências, discorrendo sobre o quantum indenizatório que 
pretende, e, ao final, pede o provimento do recurso. 

Preparo à f. 409. 
A apelação foi recebida à f. 410. 
Contrarrazões às f. 412/414.
Conheço do recurso, visto que presentes todos os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
Cinge-se a controvérsia a direito a indenização 

que alega a autora possuir, em razão da construção de 
galeria de esgoto em terreno que, inicialmente alega ser 
de sua propriedade e, em seguida, sustenta ser a área 
constituída por terrenos enfitêuticos. 

Pois bem. 
Compulsando detidamente o feito, tenho que não 

assiste razão à apelante. 
A despeito da confusa narrativa apresentada na 

exordial, o que se verifica é que a autora não adquiriu 
a propriedade do imóvel apontado, mas lhe foi transfe-
rida a enfiteuse, conforme se depreende do documento 
de f. 16/17, confirmada a informação pelo documento 
de f. 87. O referido imóvel é um prédio tipo barracão e 
possui 212,15 m2, situado na Rua Espírito Santo, nº 28. 

Por sua vez, o Município de Aimorés é proprietário, 
no mesmo local, ou seja, Rua Espírito Santo, nº 28, de 
519,30 m2 anexos à área enfitêutica, conforme fazem 
prova os documentos de f. 16/17 e 88. 

De acordo com o laudo pericial anexado às f. 162 
e seguintes, a área ocupada pela rede de esgoto que foi 

Indenização - Galerias de esgoto - Construção -
 Esbulho - Inocorrência -Terreno municipal - 

Pretensão indenizatória - Descabimento quanto ao 
particular

Ementa: Direito civil. Pretensão indenizatória. Construção 
de galerias de esgoto. Terreno de propriedade do muni-
cípio. Indenização incabível quanto a particular.

- A construção de galerias de esgoto não gera inde-
nização a particular em relação ao uso do terreno 
quando demonstrado que o imóvel sempre pertenceu ao 
Município. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0011.11.001070-6/001 - 
Comarca de Aimorés - Apelante: Viação Pretti Ltda. - 
Apelados: SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Município de Aimorés - Relator: DES. FERNANDO 
CALDEIRA BRANT

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2013. - 
Fernando Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de 
apelação contra a r. sentença de f. 392/398, proferida 

Enfim, o fato de o imóvel da presente ação possuir 
área inferior ao módulo urbano do Município de Passa 
Quatro não constitui óbice ao implemento da prescrição 
aquisitiva, sendo que possível empeço para registro do 
título dominial poderá ser solucionado através da consi-
deração de que exista, na verdade, um condomínio pro 
diviso entre a autora apelada e os confrontantes e confi-
nantes do imóvel, o qual, em conjunto com os demais 
condôminos, perfaz o fracionamento mínimo estabele-
cido pela LC 36/2003. 

Com tais razões de decidir, nego provimento 
ao recurso, mantendo a sentença hostilizada em 
sua integralidade.

Custas recursais, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI 
BALBINO.  

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .
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construída é de 262,84 m2 e foi feita onde antes existia 
uma “vala de fluxo natural de água pluvial, o que também 
era utilizado para esgotamento sanitário in natura”.

Nesse sentido, a construção indicada na peça de 
ingresso não atingiu área alguma em relação à qual 
tenha a empresa autora posse ou propriedade, nem 
mesmo danificou construções existentes a ponto de gerar 
o direito a indenização. 

Frise-se que a galeria foi construída pelos réus em 
local onde existia esgoto a céu aberto, afastando com 
isso a possibilidade de que a edificação que existia no 
terreno sob enfiteuse tenha sido atingida. 

Ademais, a própria autora, em sede de apelação, 
afirma ter adquirido um barracão em área enfitêutica 
medindo 212,15 m2, sendo o restante da área, com 
medida de 519,30 m2 de propriedade do Município de 
Aimorés (f. 403). Prossegue ainda forçando a situação de 
que, uma vez adquirida a área enfitêutica, passou a ter o 
direito de uso de toda a área, mesmo aquela de proprie-
dade do Município requerido. 

Ora, se a própria requerente tem conhecimento de 
que grande parte da área anexa àquela sobre a qual recai 
a enfiteuse é de propriedade do Município de Aimorés, 
sendo naquele espaço construída a galeria de esgoto, 
não poderá perceber a indenização pretendida. 

Firme em tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos. 

Custas, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES BARROS LEVENHAGEN e VERSIANI 
PENNA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Divórcio - Guarda unilateral dos filhos - Acordo 
entre os genitores - Homologação judicial - 

Inconformismo do Ministério Público - Pretensão 
de fixação de guarda compartilhada - Elementos 
para o deferimento - Inexistência - Prevalência da 
guarda acordada sobre a guarda compartilhada - 

Art. 1.584, § 2º, do CC - Decisão mantida

Ementa: Apelação cível. Divórcio. Guarda dos filhos. 
Inconformismo do Ministério Público. Pretensão de guarda 
compartilhada. Inexistência de elementos para o deferi-
mento. Manutenção da guarda unilateral acordada entre 
os divorciandos e homologada na sentença. Inteligência 
do art. 1.584, § 2º, do CPC. Decisão mantida. 

- Conforme entendimento remansoso na doutrina e na 
jurisprudência, a chamada guarda compartilhada é subsi-
diária à guarda acordada entre os pais (CC, art. 1.584, 
§ 2º), e só deve ser instituída quando for a vontade dos 
genitores. Além disso, é necessário que exista um amis-
toso relacionamento e potencial capacidade de diálogo 
para o exercício conjunto da guarda. 

- Uma vez que a guarda unilateral do filho foi alvo de 
acordo entre os genitores e homologada em juízo, infun-
dada a pretensão recursal, notadamente se a genitora 
não demonstra interesse em compartilhar a guarda e se o 
pleito não vem respaldado em estudo social e/ou psicos-
social indicativo da pertinência da medida. 

Recurso não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0396.12.001344-8/001 - 
Comarca de Mantena - Apelante: M.P.E.M.G. - Apelado: 
A.A.S., C.S.S.S. - Relator: DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª 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, 5 de novembro de 2013. - Raimundo 
Messias Júnior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - Trata-se de 
recurso da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara 
da Comarca de Mantena, que, nos autos da ação de 
divórcio, homologou o acordo celebrado entre A.A.S. e 
C.S.S.S.

Em suas razões (f. 28/35), requer o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais a reforma da sentença, 
para que seja estabelecida a guarda compartilhada dos 
pais, que é a mais adequada, na hipótese dos autos, 
destacando que a medida deve ser incentivada, por apre-
sentar mais vantagens do que a guarda unilateral, além 
de resguardar os interesses dos filhos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 
desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 
do recurso. 

A controvérsia reside em saber se deve ser modifi-
cada a forma de guarda dos filhos.

A tese do recorrente é que a guarda compartilhada 
é a que melhor atende aos interesses dos incapazes, 
devendo ser incentivada e adotada como regra.

Sem embargo do zelo e dedicação que se extrai 
da atuação do douto Promotor de Justiça da Comarca 
de Mantena, estou a entender que a decisão não 
merece reforma.

Reconheço que a guarda compartilhada deve ser 
incentivada, mas não pode ser imposta. 
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Onerosidade excessiva - Teoria da imprevisão - 
Desemprego - Precariedade do cargo

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Revisão 
das cláusulas contratuais. Onerosidade excessiva. 
Teoria da imprevisão. Desemprego. Precariedade do 
cargo. Inaplicabilidade.

- A teoria da imprevisão pode ser aplicada, permitindo 
revisão de cláusulas contratuais, desde que ocorra fato 
superveniente capaz de tornar excessivamente oneroso o 
cumprimento do contrato para uma das partes e vantagem 
excessiva a outra.

- O desemprego, em decorrência da exoneração de um 
cargo em comissão, é passível de acontecer em qualquer 
tempo, tendo em conta sua precariedade, e tal fato, por 
si só, não é capaz de alterar as cláusulas do contrato de 
empréstimo livremente pactuadas com o banco.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0344.11.001376-2/001 - 
Comarca de Iturama - Apelante: Salvador Alves Freitas 
- Apelado: Banco Bradesco S.A. - Relator: DES. MARCO 
AURELIO FERENZINI 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013. - Marco 
Aurelio Ferenzini - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - Trata-se de 
apelação cível interposta por Salvador Alves Freitas, nos 
autos dos embargos à execução por ele ajuizado em face 
do Banco Bradesco S.A., contra a sentença de f. 49/51, 
que julgou improcedente o pedido formulado. 

O autor foi condenado ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa 
a exigibilidade.

O apelante sustenta em suas razões recursais que, 
com base na teoria da imprevisão, é possível equilibrar 
o ônus contratual, tornando possível seu adimplemento 
(f. 53/57). 

Alega que as cláusulas contratuais têm que ser 
revistas, tendo em conta a onerosidade excessiva, apesar 
de não negar o débito e que, por estar desempregado, 
não tem como cumprir o contrato na forma pactuada. 
Requer o provimento do apelo.

Contrarrazões às f. 63/67.
É, em síntese, o relatório.

Afinal, para o êxito da implantação de uma medida 
que busca o melhor para a prole, indispensável a vontade 
dos pais e a existência de um ambiente favorável ao exer-
cício conjunto da guarda.

Portanto, data venia, não pode ser tratada como 
regra, até porque só surtirá efeitos positivos quando os 
pais demonstrarem amistoso relacionamento e potencial 
capacidade de diálogo.

Sobre o instituto, confira-se o que diz o Prof. 
Leonardo Barreto Moreira Alves:

A guarda compartilhada implica em exercício conjunto, simul-
tâneo e pleno do poder familiar, afastando-se, portanto, a 
dicotomia entre guarda exclusiva, de um lado, e direito de 
visita, do outro. A partir dessa medida, fixa-se o domicílio do 
menor na residência preferencial de um dos genitores, mas 
ao outro é atribuído o dever de continuar cumprindo intensa-
mente o poder familiar, através da participação cotidiana nas 
questões fundamentais da vida do seu filho, tais como estudo, 
saúde, esporte e lazer, o que vem a descaracterizar a figura 
do ‘pai/mãe de fim-de-semana’ (A guarda compartilhada e a 
Lei nº 11.698/08. Jus Navigandi, disponível em: http://jus.
com.br/revista/texto/12592. Acesso em: 09.09.2013). 

Portanto, é necessário um ambiente propício.
No caso dos autos, a não ser por argumentos 

teóricos, não se afigura nenhuma razão concreta para 
que seja instituída.

Em primeiro plano, não temos nenhum estudo social 
e/ou psicossocial capaz de autorizar o entendimento de 
que seja a solução mais adequada ao caso dos autos.

Depois, em nenhum momento a genitora manifestou 
o desejo de compartilhar a guarda - antes, concordou 
que os filhos ficassem sob a guarda do pai.

Aliás, conforme a regra do art. 1.584, § 2º, do 
Código Civil, a guarda compartilhada será aplicada, 
sempre que possível, quando não houver acordo entre os 
pais, quanto à guarda dos filhos.

Portanto, todos os elementos conduzem à conclusão 
de que não deve ser modificada a vontade manifestada 
pelos genitores e homologada em juízo.

A título de remate, cumpre destacar que, em matéria 
de guarda, não existe situação definitiva. 

Se, em algum momento, os genitores amadure-
cerem para a necessidade de modificação da forma de 
guarda, é certo que não haverá nenhum impedimento 
para a alteração para o outro genitor ou adoção da 
guarda compartilhada, desde que resguardado o inte-
resse do menor.

Com essas considerações, nego provimento 
ao recurso.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CAETANO LEVI LOPES e HILDA MARIA 
PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA COSTA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Tal acontecimento extraordinário deve gerar onero-
sidade excessiva para uma das partes e ser imprevisível, 
ou seja, como afirma Nelson Ronsenvald,

a admissão da resolução contratual é condicionada à 
demonstração de que ao tempo da contratação havia total 
impossibilidade de as partes anteverem o evento extraordi-
nário que conduziria uma delas à onerosidade excessiva, frus-
trando a justa expectativa do programa contratual (PELUSO, 
César (Coord.). Código Civil comentado: doutrina e jurispru-
dência. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2010, p. 5.394).

Nesses termos, a imprevisibilidade é de cunho 
subjetivo, enquanto a onerosidade excessiva é objetiva.

Dessa forma, a teoria da imprevisão somente deverá 
ser aplicável quando no curso do contrato surgir uma 
situação nova e extraordinária, acarretando uma onero-
sidade excessiva para uma das partes e provocando uma 
situação de desequilíbrio contratual.

No caso, o desemprego do apelante não justifica a 
alteração das cláusulas do contrato, já que, pelo exame 
dos autos, sempre ocupou cargos públicos, em desig-
nação, cargos estes que possuem como característica a 
precariedade, sendo perfeitamente previsível a possível e 
futura exoneração. 

Nesse sentido, este Tribunal já se posicionou:

Ação revisional de contrato. Fato imprevisível. Desemprego. 
Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Alteração de cláu-
sulas. Impossibilidade. Busca e apreensão do bem mantida. 
- A teoria da imprevisão somente poderá ser aplicada ante 
a ocorrência de acontecimentos supervenientes e imprevi-
síveis que acarretem onerosidade excessiva para uma das 
partes, gerando um desequilíbrio contratual. O desem-
prego decorrente de exoneração de cargo em comissão é 
fato previsível e não justifica a alteração de cláusulas livre-
mente pactuadas no contrato. Não sendo afastada a mora do 
devedor, deve ser mantida a apreensão do veículo objeto do 
financiamento (Apelação Cível 1.0422.06.002000-1/001 - 
Rel. Des. Arnaldo Maciel - 18ª Câmara Cível - Julgamento: 
27.04.2010).

Revisional de cláusulas contratuais. Teoria da impre-
visão. Alteração das circunstâncias objetivas do contrato. 
Desemprego. Fato subjetivo e pessoal. Inaplicabilidade. - 
Apenas os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
que alterem as circunstâncias objetivas do contrato, sejam 
alheios às partes e tornem as prestações contratadas exces-
sivamente onerosas para uma delas, autorizam a revisão 
das cláusulas contratuais. Tratando-se o desemprego de 
fato subjetivo e pessoal, sua ocorrência, por si só, não auto-
riza a revisão das cláusulas contratuais (TJMG. Apelação 
Cível nº 1.0701.05.107068-1/001 - Rel. Des. Valdez Leite 
Machado - j. em 18.04.2007).

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao 
apelo, nos termos constantes deste voto.

Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade por 
estar sob o pálio da assistência judiciária.

O recurso é cabível e tempestivo, sem preparo, por 
estar sob o pálio da assistência judiciária. 

Extrai-se dos autos que o embargante, ora 
apelante, firmou com o executado uma cédula de crédito 
bancário/empréstimo em 19.11.2008, consignando em 
folha de pagamento, cujo valor total do empréstimo era 
R$14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), a serem 
pagos em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de 
R$563,76 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e 
seis centavos). 

Almeja o apelante, considerando a onerosidade 
excessiva do contrato e da ocorrência da chamada teoria 
da imprevisão, sua readequação, em observância à equi-
dade e ao equilíbrio contratual.

Após o exame dos autos, verifica-se que a sentença 
deve ser mantida.

A alteração substancial do contrato pressupõe 
a ocorrência de evento provocado por força maior ou 
caso fortuito, imprevisível pelas partes, ou praticado em 
violação ao princípio da boa-fé subjetiva ou objetiva.

No caso, alega o apelante a onerosidade exces-
siva do contrato, considerando que, mesmo já tendo sido 
pago um terço da dívida, praticamente nada foi amorti-
zado no saldo devedor. 

Consoante a jurisprudência STJ: 

nos contratos bancários de abertura de crédito em 
conta-corrente, celebrados com instituições financeiras, 
é lícita a cláusula contratual que prevê a capitalização 
anual dos juros (art. 4º do Decreto nº 22.626/33), sendo 
a liquidez do contrato de financiamento aferível por simples 
cálculo aritmético (EREsp 1014509/RS, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.11.2010, DJe de 
19.11.2010).

Dessa forma, 

em caso de contrato de crédito fixo, a jurisprudência desta 
Corte é firme no sentido de considerá-lo título executivo extra-
judicial (art. 585, II, do CPC), na medida em que ele se cons-
titui verdadeiro mútuo de importância determinada. O valor 
do principal da dívida é demonstrável de plano, sendo sua 
evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diferen-
temente do que ocorre no contrato de abertura de crédito 
em conta-corrente (AgRg no REsp 1233423/SP, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.02.2012, DJe 
de 24.02.2012).

Nesses termos, constatada a liquidez do título objeto 
de execução.

Por outro lado, não há como acolher o pleito 
recursal no tocante à revisão do contrato à luz da teoria 
da imprevisão.

O art. 478 do Código Civil traz a possibilidade de 
resolução do contrato quando ocorrer a superveniência 
de acontecimentos inesperados e imprevisíveis que 
possam acarretar uma onerosidade excessiva da pres-
tação para uma das partes, com extrema vantagem para 
a outra.
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Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VALDEZ LEITE MACHADO e EVANGELINA 
CASTILHO DUARTE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

. . .

Execução fiscal - IPTU - Penhora - Imóvel ao qual 
se refere o crédito exequendo - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. 
Penhora. Imóvel ao qual se refere o crédito exequendo. 
Possibilidade. Recurso provido. 

- Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio 
menos gravoso para o devedor, a questão relativa à 
penhora deve ser tratada em benefício da garantia do 
juízo para a satisfação do crédito exequendo e da máxima 
eficácia da prestação jurisdicional, consubstanciada nos 
princípios da celeridade e da economia, que orientam o 
direito processual, de modo a assegurar o pagamento 
mediante garantia eficaz legalmente exigida. 

- O simples fato de o bem penhorado ser de valor supe-
rior ao valor do débito não inviabiliza a constrição, tendo 
em vista que, caso arrematado o imóvel, o montante 
excedente será restituído ao devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0477.
10.001463-8/001 - Comarca de Passa Tempo - 
Agravante: Município Passa Tempo - Agravado: 
Mozart Cândido de Rezende - Relator: DES. EDILSON 
FERNANDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª 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, 12 de novembro de 2013. - Edilson 
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de recurso 
interposto contra a r. decisão de f. 55-TJ, proferida nos 
autos da execução fiscal proposta pelo Município de Passa 
Tempo contra Mozart Cândido de Rezende, que inde-
feriu o pedido de penhora do bem imóvel que originou o 
débito fiscal e determinou a intimação do réu para apre-
sentar bens passíveis de penhora.

Em suas razões, o agravante sustenta que, mesmo 
citado e intimado por três vezes, o agravado quedou-se 
inerte, deixando de oferecer bens para garantir o valor 
executado. Afirma que não há como concluir pela despro-

porção entre o crédito exequendo e o valor do imóvel, 
haja vista a ausência de informação quanto a este nos 
autos. Alega que deve ser determinado o cumprimento da 
lei federal, viabilizando a penhora do imóvel. Pugna pelo 
provimento do recurso (f. 02/13).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Versam os autos sobre execução fiscal, na qual o 
agravante visa à satisfação do crédito tributário decorrente 
da falta de pagamento do IPTU dos exercícios de 2001 a 
2009 e da taxa de esgoto dos exercícios de 2006 a 2010, 
referente ao imóvel situado na Rua Avelino Inácio, 241, 
Centro, no Município de Passa Tempo, conforme CDAs 
de f. 16/17-TJ.

Citado o agravado (f. 30/31-TJ, 47/48-TJ) e diante 
de sua inércia, o agravante requereu a avaliação e 
penhora de bens suficientes para a satisfação da dívida 
(f. 36-TJ).

O oficial de justiça avaliador certificou ter sido 
informado pelo executado acerca da inexistência de bens 
passíveis de penhora, passando a relacionar os bens que 
guarnecem a residência do recorrido: 

[...] uma cama de casal, duas camas de solteiro, uma TV 
Toshiba 20, uma mesa de madeira com 06 cadeiras, um jogo 
de sofá com 02 e 03 lugares, um fogão 06 bocas Dako, 1 
guarda roupas de 03 portas, uma cômoda 08 gavetas, uma 
cômoda 05 gavetas, uma mesinha de centro (f. 50-TJ).

O agravante, recusando os bens descritos na 
certidão de f. 50-TJ, requereu a penhora do imóvel sobre 
o qual incide a cobrança de IPTU (f. 52/53-TJ), o que 
foi indeferido pelo Juízo de origem, por não considerar 
“proporcional a penhora do bem imóvel para pagar a 
dívida descrita na inicial, bem inferior ao valor do imóvel” 
(f. 55-TJ).

É assente o entendimento de que a gradação 
prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, 
relativamente à ordem da penhora, não é absoluta, sendo 
certo que a execução deve ser feita de forma menos 
onerosa para o devedor, conforme prescreve o art. 620 
do mesmo diploma.

A observância da referida ordem legal, por si só, 
não importa em maior onerosidade para o devedor, de 
modo que a tese de violação ao princípio da menor 
onerosidade não pode ser defendida de modo gené-
rico, cabendo ao executado a comprovação inequívoca 
dos prejuízos a serem efetivamente suportados; afinal, a 
execução deve também buscar a satisfação do direito do 
credor (art. 612 do CPC).

Ademais, o simples fato de o bem penhorado ser de 
valor superior ao valor do débito não inviabiliza a cons-
trição, tendo em vista que, caso arrematado o imóvel, o 
montante excedente será restituído ao devedor.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados 
proferidos neste egrégio Tribunal de Justiça:
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Ação de cobrança - Consórcio - Parcelas pagas - 
Óbito do consorciado - Restituição imediata - 

Desnecessidade de se aguardar o encerramento 
do grupo - Valor pago a título de seguro - 

Restituição indevida - Benefício disponível ao 
consorciado enquanto vigente o consórcio - 

Inexistência de abusividade

Ementa: Apelação. Ação de cobrança. Consórcio. Óbito 
do consorciado. Parcelas pagas. Restituição imediata aos 
herdeiros. Retenção. Taxa de seguro. 

- A restituição das parcelas pagas pelo consorciado fale-
cido, quando da sua retirada do grupo, deve ser proce-
dida de forma imediata a seus herdeiros, não havendo 
que se aguardar o encerramento do respectivo grupo. 

- A correção monetária deve incidir a partir do desem-
bolso de cada parcela, com vistas a recompor o valor da 
moeda. 

- A taxa de seguro quitada juntamente com as prestações 
do consorciado não pode ser devolvida, na medida em 
que beneficiava o ex-consorciado na hipótese de faleci-
mento, desemprego ou inatividade.

Execução fiscal. IPTU. Pedido de penhora do bem imóvel 
gerador do crédito tributário exequendo. Possibilidade. 
Art.10 da Lei nº 6.830/80. Satisfação do direito do credor. 
Desproporcionalidade de valores. Discussão em sede de 
embargos. Recurso provido. - A finalidade precípua da 
penhora e de toda a execução forçada é a satisfação do 
crédito, de maneira que o princípio da menor onerosidade 
ao devedor, previsto no art. 620 do CPC, não pode ser inter-
pretado de maneira absoluta. Nesse sentido, a despeito do 
valor do imóvel indicado pela agravante, e gerador do crédito 
tributário exequendo, superar em muito o valor da dívida, é 
ele passível de penhora, notadamente em razão de o agra-
vado ter sido citado, sem qualquer manifestação, além de 
ser a medida necessária a se evitar a frustração do obje-
tivo último da execução, qual seja a satisfação do direito 
do credor, impedindo que o devedor se exonere indefinida-
mente do pagamento da dívida. Ressalta-se, ainda, que a 
desproporcionalidade dos valores, a toda evidência, pode ser 
discutida em sede de embargos (Agravo de Instrumento Cível 
1.0148.08.062598-8/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª 
Câmara Cível, julgamento em 10.05.2011, publicação da 
súmula em 27.05.2011).

Processual civil e tributário. Execução fiscal. Penhora sobre 
imóvel. Possibilidade. Interesse do credor. Recurso provido. 
- I - A penhora sobre imóvel, a princípio, não caracteriza 
ofensa ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado 
no art. 620 do Código de Processo Civil, tendo em conta que 
a execução fiscal se processa, também e principalmente, no 
interesse do credor. II - Como bem observado pelo eminente 
Ministro Luiz Fux (AgRg na MC 14.898/SP, Primeira Turma, 
julgado em 18.12.2008, DJe de 19.02.2009), a execução 
se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor no 
estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadim-
plemento. Em consequência, realiza-se a execução em prol 
dos interesses do credor (arts. 612 e 646 do CPC). Por conse-
guinte, o princípio da economicidade não pode superar o 
da maior utilidade da execução para o credor, propiciando 
que a execução se realize por meios ineficientes à solução 
do crédito exequendo. III - Em execução fiscal de IPTU, salvo 
oferecimento de dinheiro, é absolutamente natural a penhora 
do próprio imóvel, que garante o Juízo de forma segura e 
eficiente. IV - Recurso provido (Agravo de Instrumento Cível 
1.0132.07.007143-7/001, Rel. Des. Brandão Teixeira, 2ª 
Câmara Cível, julgamento em 30.08.2011, publicação da 
súmula em 13.09.2011).

Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. Penhora do 
imóvel gerador do débito. Cabimento. Decisão reformada. 
- 1. Em execução fiscal por dívida de IPTU, é possível que a 
penhora recaia sobre o imóvel gerador do débito, sendo certo 
que, caso seja posteriormente realizado o leilão do imóvel, 
haverá a restituição do valor apurado como excedente, com 
o pagamento do credor da quantia devida, nos termos do 
art. 710 do CPC, ao que se acresce que pode o devedor 
requerer a substituição do bem penhorado, nos termos do 
art. 668 do mesmo diploma legal (Agravo de Instrumento 
Cível 1.0411.11.004689-2/001, Rel.ª Des.ª Teresa Cristina 
da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, julgamento em 
06.09.2012, publicação da súmula em 19.09.2012).

Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um 
meio menos gravoso para o devedor, a questão rela-
tiva à penhora deve ser tratada em benefício da garantia 
do Juízo para a satisfação do crédito exequendo e da 

máxima eficácia da prestação jurisdicional, consubstan-
ciada nos princípios da celeridade e da economia, que 
orientam o direito processual de modo a assegurar o 
pagamento mediante garantia eficaz legalmente exigida. 

E, nesse sentido, a regra inscrita no caput do art. 668 
do CPC admite que o executado requeira, após intimado 
da penhora, “a substituição do bem penhorado, desde 
que comprove cabalmente que a substituição não trará 
prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para 
ele devedor”, autorizando ainda o inciso I do art. 685 
do CPC que o interessado requeira, após a avaliação, a 
redução da penhora aos bens suficientes, ou a transfe-
rência para outros, que bastem à execução, “se o valor 
dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito 
do exequente e acessórios”.

Dou provimento ao recurso para determinar a 
penhora do imóvel descrito nas CDAs que embasam a 
presente execução fiscal.

Custas recursais, ao final, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO SÉRVULO e SELMA MARQUES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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procurações para representação no feito, sob pena de 
extinção do processo, com fulcro no disposto no art. 267, 
VI, do CPC.

A autora, por sua vez, cumprindo o que foi deter-
minado, juntou os documentos de f.188/192, regulari-
zando, portanto, o polo ativo da presente demanda. 

Dessa maneira, não há falar em extinção do feito 
em função da irregularidade do polo ativo, razão pela 
qual rejeito a preliminar.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De 
acordo com o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - De acordo 
com o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - 2. Mérito:
Na hipótese, foi ajuizada uma ação de cobrança 

em face da administradora apelante, sustentando a 
autora ser herdeira do Sr. Joaquim Coelho, titular de 
uma cota do grupo de consórcio da ré, sendo certo que 
este sempre pagou as parcelas pontualmente, não tendo 
sido contemplado.

Com o óbito do ex-consorciado, ocorrida em 
24.01.2012, e não possuindo a autora interesse em conti-
nuar participando do consórcio, solicitou administrativa-
mente a rescisão contratual e a devolução das parcelas. 
No entanto, seu pedido foi negado, tendo-lhe sido 
informada a necessidade de se aguardar o término do 
consórcio, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença, o Magistrado primevo julgou 
procedentes os pedidos iniciais, declarando rescin-
dido o contrato e condenando a requerida a restituir à 
autora as parcelas já pagas, descontando-se a taxa 
de administração.

Inconformada, recorre a ré, afirmando que o 
consorciado excluído somente poderá receber o valor por 
ocasião de sua contemplação.

A meu ver, nesse ponto, não lhe assiste razão. 
Vigora no direito brasileiro o princípio da obriga-

toriedade dos contratos, que rege as relações jurídicas 
decorrentes dos acordos de vontade firmados livremente 
entre as partes, o que faz com que as respectivas disposi-
ções contratuais tenham força de lei em relação àqueles 
que contrataram. 

Assim, a princípio, a execução do contrato deverá 
ser realizada nos exatos termos em que foi estipulado, 
como se as suas cláusulas fossem disposições legais para 
aqueles que as firmaram. 

No entanto, com o advento da Constituição Federal, 
passou-se a dar uma ênfase maior ao caráter social dos 
contratos, fazendo com que o princípio da obrigatorie-
dade do contrato não mais vigorasse de forma absoluta. 

E, nessa ótica, a meu ver, a cláusula contratual que 
estabelece que a devolução das parcelas pagas pelo 
consorciado desistente ou excluído somente será proce-
dida após o encerramento do grupo deve ser conside-
rada abusiva. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0499.12.002113-8/001 - Co-
marca de Perdões - Apelante: Disal Administradora de 
Consórcios S.C. Ltda. - Apelados: Daniela de Fátima 
Coelho e outro, herdeiros de Joaquim Coelho, Márcia 
Aparecida Coelho Igídio, Ivani Isidoro Coelho, Magna Apa-
recida Coelho - Relator: DES. WAGNER WILSON FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR PRELI-
MINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2013. - Wagner 
Wilson Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Disal Administradora 
de Consórcios Ltda., contra a r. sentença de f. 137/143, 
proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Perdões, que, 
nos autos da ação de cobrança ajuizada por Ivani Isidoro 
Coelho, julgou procedentes os pedidos iniciais para 
rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar 
a requerida a restituir à parte autora a importância das 
parcelas já pagas. 

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, 
uma vez que a apelada não comprovou ser a única 
herdeira do ex-consorciado.

Pede o provimento do recurso para que os pedidos 
iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que 
o momento da restituição do consorciado excluído é a 
data da contemplação, sendo certo que tal condição foi 
expressamente pactuada.

Pugna, caso seja mantida a sentença recorrida, pela 
retenção de multa pecuniária de 15% e da taxa de seguro.

Contrarrazões às f. 175/178.
É o relatório.
1. Preliminar: Da irregularidade do polo ativo:
A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade 

ativa, sob o argumento de que a autora não comprovou 
ser a única herdeira do consorciado falecido.

De fato, conforme consta do documento de f. 09, 
o ex-consorciado faleceu em 24.01.2012, deixando três 
filhas: Márcia Aparecida Coelho Igídio, Magna Aparecida 
Coelho e Fátima Coelho. 

De acordo com sentença de f. 135, em julho de 
2012, foi homologada a partilha dos bens deixados pelo 
falecido. Assim sendo, como a presente ação foi ajuizada 
em agosto de 2012, não mais poderia ser proposta pelo 
espólio, mas sim pelos herdeiros legitimados a tanto.

Ante tais considerações, e sendo admitido pelo 
ordenamento a regularização do polo ativo, determinei, à 
f. 184, a intimação da parte autora, para que promovesse 
a regularização, incluindo nos autos todos os herdeiros 
do falecido Joaquim Coelho, bem como as respectivas 
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um consumidor desiste do plano, a administradora o subs-
titui, não sofrendo qualquer prejuízo decorrente dessa desis-
tência. Em razão da desistência, tem o consorciado direito à 
imediata restituição dos valores pagos por ele, podendo a 
administradora de consórcio, contudo, deduzir do seu crédito, 
os valores correspondentes à taxa de administração e prêmio 
de seguro, como remuneração dos serviços efetivamente pres-
tados por ela. Apelação a que se dá provimento (Apelação 
Cível 1.0433.08.264576-6/001, Relator: Des. Sebastião 
Pereira de Souza, 16ª Câmara Cível, j. em 04.11.2009, publ. 
em 15.01.2010).

Conclusão:
Com esses fundamentos, dou parcial provimento ao 

recurso, apenas para determinar que sobre o montante 
a ser restituído seja decotado o valor pago a título de 
seguro. No mais, mantenho a sentença recorrida. 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - 
Acompanho o Relator. Em caso semelhante, mani-
festei-me como Revisor, nos autos da Apelação Cível 
nº 1.0338.08.069315-7/001, a seguir ementada:

Ação ordinária rescisão contratual c/c restituição. Consórcio. 
Consorciado desistente. Parcelas pagas. Restituição imediata. 
- A restituição das parcelas pagas pelo consorciado, quando 
da sua retirada do grupo, deve ser procedida de forma 
imediata, não havendo que se aguardar o encerramento do 
respectivo grupo. A correção monetária deve incidir a partir 
do desembolso de cada parcela, com vistas a recompor o 
valor da moeda (Apelação Cível 1.0338.08.069315-7/001, 
Relator: Des. Wagner Wilson , 16ª Câmara Cível, j. em 
30.06.2010, publ. em 30.07.2010).

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - A devo-
lução, em casos como este, dá-se após o encerramento 
do grupo e não imediatamente.

A devolução imediata fere farta decisões do STJ a 
respeito, que me dispenso citar.

Estou negando provimento.
Custas, pelo vencido.

Súmula - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O VOGAL.

. . .

Isso porque a administradora do consórcio “fica 
livre” para vender para outro aquela cota, recebendo 
inclusive todo o seu valor, o que afasta a ideia de prejuízo 
do consórcio, de desequilíbrio econômico-financeiro 
do grupo ou de redistribuição dos respectivos ônus aos 
consorciados remanescentes, como costumam alegar 
os consórcios.

O consorciado desligado ou excluído é substituído 
por outro, do qual serão recebidas as parcelas vencidas e 
vincendas, conforme disposto no art. 23, I e II, da Circular 
nº 2.766/1997 do Banco Central do Brasil.

Ressalte-se que, ainda que se considere a não subs-
tituição do ex-consorciado, a sua retirada não causaria 
prejuízos aos demais consorciados, porque, se por um 
lado provocaria a diminuição de ingresso de capital no 
grupo, por outro, ficaria diminuído o encargo do mesmo 
grupo, que entregaria um bem a menos. 

Assim, a devolução das parcelas pagas pelo consor-
ciado falecido a seus herdeiros deve ser efetivada no 
momento da sua exclusão do respectivo grupo, devendo 
a correção monetária incidir a partir do desembolso de 
cada parcela, a fim de recompor o valor da moeda e os 
juros a partir da citação. 

Em casos análogos, já tive a oportunidade de me 
manifestar por diversas vezes:

Ação ordinária rescisão contratual c/c restituição. Consórcio. 
Consorciado desistente. Parcelas pagas. Restituição imediata. 
- A restituição das parcelas pagas pelo consorciado, quando 
da sua retirada do grupo, deve ser procedida de forma 
imediata, não havendo que se aguardar o encerramento do 
respectivo grupo. A correção monetária deve incidir a partir 
do desembolso de cada parcela, com vistas a recompor o 
valor da moeda (Número do processo: 1.0338.08.069315-
7/001. Numeração Única: 0693157-19.2008.8.13.0338. 
Relator: Des. Wagner Wilson. Julgado em 30.06.2010. Publi-
cado em 30.07.2010). 

Com relação à multa prevista no contrato no 
percentual de 15% (f. 86), entendo não ser ela devida, 
pois a apelante não comprovou que a saída do 
ex-consorciado causou efetivo prejuízo à administradora, 
ônus que lhe competia, já tendo me manifestado nesse 
sentido quando do julgamento do recurso de apelação 
nº 1.0702.08.526286-4/001. 

Por fim, com relação à taxa de seguro, entendo que 
do montante a ser restituído deverá tal valor ser dedu-
zido, não se demonstrando referido desconto exces-
sivo ou abusivo, sendo certo que, enquanto vigente 
o consórcio, o consorciado usufruiu das benesses do 
seguro. Nesse sentido:

Direito civil. Ação de cobrança. Consórcio. Desistência. 
Devolução imediata das parcelas adimplidas. Retenção da 
taxa de administração e prêmio de seguro. Possibilidade. 
Pedido julgado parcialmente procedente. Decisão reformada. 
Recurso provido. - Ao deferir para momento futuro, extrema-
mente longo, a devolução das parcelas pagas pelo consu-
midor desistente, a administradora de consórcio estabelece 
onerosidade excessiva em desfavor do mesmo, já que aplica 
os recursos constituídos pelas contribuições individuais de 
cada consorciado e aufere rendimentos. É que sempre que 

Indenização - Internet - Provedor de acesso - 
Google - Site de relacionamento - Rede social - 

Orkut - Invasão de perfil de usuário - Mensagens 
ofensivas - Ato de terceiro - Ausência de 

denúncia de abuso - Código do consumidor -
 Inaplicabilidade - Responsabilidade subjetiva - 

Nexo de causalidade - Conduta ilícita - Ausência 
dos requisitos - Dano moral - Não configuração - 

Dever de indenizar - Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Dano moral. Invasão de perfil em 
rede social. Provedor de hospedagem. Simples armaze-
namento de dados. Responsabilidade subjetiva. Ausência 
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de comunicação do usuário ofendido. Ausência de negli-
gência. Improcedência.

- A legitimidade processual deve ser aferida em abstrato, 
ou seja, com base nas alegações da inicial, ocor-
rendo se os sujeitos da lide corresponderem aos sujeitos 
do processo.

- O provedor de serviço de hospedagem somente é 
responsável por conteúdos ofensivos divulgados por meio 
dele se age com negligência, recusando-se a retirar de 
seu servidor as informações, imagens ou dados causa-
dores de dano, após ser informado pela parte interessada.

- Se o usuário vítima de ofensa realizada por meio de site 
de relacionamentos não comunica ao provedor a ocor-
rência do fato, requerendo a retirada do conteúdo ofen-
sivo, não pode este ser responsabilizado.

Preliminar não acolhida. Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.002206-1/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Google Brasil Internet 
Ltda. - Apelada: Elane Maria de Oliveira - Relator: DES. 
GUTEMBERG DA MOTA E SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013. - 
Gutemberg da Mota e Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Google 
Brasil Internet Ltda. interpôs apelação pleiteando a 
reforma da sentença do MM. Juiz da 4ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido formulado na ação de indenização por 
danos morais que lhe move Elane Maria de Oliveira, 
condenando-o a pagar à apelada indenização por danos 
morais de R$10.000,00, em razão da invasão de seu 
perfil na rede social do Orkut, por ela, apelante, mantida, 
o que maculou sua reputação e feriu sua intimidade.

Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, 
pois não praticou qualquer conduta ofensiva que tenha 
dado causa aos danos morais alegados pela apelada, 
tratando-se de ação de terceiro que deve responder inte-
gralmente pelos danos que causar. 

No mérito, sustentou que não se aplica ao caso a 
responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco, 
pois o serviço que oferece não é perigoso e disponibiliza 
mecanismos de controle pelos próprios usuários.

Alegou que a apelada assumiu os riscos de parti-
cipar da rede de relacionamentos e que é impossível evitar 
que um terceiro mal-intencionado utilize manobras tecno-
lógicas ou obtenha diretamente a senha do usuário, e que 
não possui possibilidade técnica de fiscalizar previamente 
os conteúdos incluídos por terceiros, inexistindo qualquer 
defeito na prestação do serviço. 

Alegou mais que a apelada não se valeu do proce-
dimento simples de comunicação da invasão de seu perfil 
ou de recuperação de sua senha. Invocou ainda a exclu-
dente de responsabilidade consistente no ato de terceiro. 

Ressaltou que não praticou qualquer conduta ilícita, 
havendo cumprido a ordem de remoção do conteúdo 
proferida em antecipação de tutela, e afirmou que os 
fatos relatados não configuram dano moral, devendo, 
caso seja mantida a procedência do pedido, ser reduzido 
o valor da indenização de modo a evitar enriquecimento 
indevido da apelada.

Contrarrazões da apelada às f. 286 a 292.
É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois presentes seus pressu-

postos de admissibilidade.
Preliminar.
Ilegitimidade passiva ad causam.
A preliminar de ilegitimidade passiva improcede. O 

apelante alega que não tem responsabilidade por infor-
mações incluídas em seu servidor por terceiros, mas a exis-
tência ou não de responsabilidade é questão de mérito.

Se a apelada afirmou na inicial que o apelante 
lhe causou danos, tem ele legitimidade para responder 
ao processo, já que a legitimidade processual deve ser 
aferida em abstrato, ou seja, com base nas alegações da 
inicial, verificando-se se os sujeitos da lide correspondem 
aos sujeitos do processo.

Rejeito a preliminar.
Mérito.
O MM. Juiz julgou procedente o pedido de indeni-

zação, ao fundamento de que o provedor é responsável 
pelo conteúdo incluído por terceiro que invada o perfil de 
usuário, em razão de falha na segurança oferecida pelo 
prestador do serviço. O Magistrado não aplicou adequa-
damente o direito ao caso.

Como se sabe, são três os requisitos da reparação 
civil: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre os 
dois primeiros. No presente caso, a ocorrência dos danos 
morais é evidente. As mensagens ofensivas enviadas por 
terceiro que se apoderou da senha da apelada clara-
mente denigrem a sua imagem.

Entretanto, não se fazem presentes os demais requi-
sitos da responsabilidade civil, ou seja, a conduta ilícita e 
o nexo de causalidade. A apelada é mantenedora do site 
de relacionamentos denominado Orkut, que se caracte-
riza por ser um provedor de serviço de hospedagem de 
páginas pessoais na internet, cujo conteúdo é incluído 
livremente por terceiros, sem prévio monitoramento.
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Interdição - Medida extrema e excepcional - 
Quadro depressivo - Dificuldade de exercício de 

atividade laborativa - Incapacidade civil - 
Não configuração - Art. 1.767 do Código Civil

Ementa: Recurso de apelação. Interdição. Medida 
extrema e excepcional . Quadro depressivo. Dificuldade 
de exercício de atividade laborativa. Incapacidade civil. 
Não configuração. Art. 1.767 do Código Civil. Recurso a 
que se nega provimento.

- Para a decretação da interdição, faz-se imperiosa a 
comprovação de que a enfermidade constatada é de tal 
gravidade que torna a interditanda incapaz de gerir a 
própria vida e administrar os seus bens.

- Se o laudo realizado por perito judicial é conclusivo 
quanto à capacidade civil da interditanda, o indeferi-
mento do pedido é medida que se impõe.

- A interdição, medida extrema e excepcional, somente 
há de ser deferida mediante a comprovação plena e 
cabal da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no 
art. 1.767 do Código Civil.

- A utilização de medicamentos para o controle de quadro 
depressivo e a dificuldade no desempenho de atividade 

Ao se tornar usuária do serviço prestado pelo 
apelante, a apelada concordou com os Termos de Serviço, 
sendo alertada a respeito dos mecanismos e funciona-
mento da rede social.

Como provedora de armazenamento de informa-
ções, o apelante não tem qualquer conduta, comissiva 
ou omissiva, causadora de dano à apelada, pois apenas 
mantém o ambiente virtual em que terceiros se relacionam 
por meio de dados postados por si mesmos.

O provedor de serviço de hospedagem somente é 
responsável por conteúdos ofensivos divulgados por meio 
dele se age com negligência, recusando-se a retirar de 
seu servidor as informações, imagens ou dados causa-
dores de dano, após ser informado pela parte interessada.

Para tanto, o apelante disponibiliza ferramenta 
própria, facilmente acessível, denominada “denunciar 
abusos”, por meio da qual os usuários podem relatar os 
abusos e requerer sua exclusão.

Entretanto, a apelada não utilizou tal ferramenta, 
deixando de informar ao apelante a ocorrência da 
invasão e do envio de mensagens ofensivas, de modo 
que não poderia este, diante da enormidade de dados 
que a cada minuto lhe são submetidos, ter ciência de que 
terceiros se valiam de seu site para causar danos.

A jurisprudência vem se consolidando no sentido 
de que a responsabilidade do provedor de hospedagem 
é subjetiva, dependendo da demonstração de sua negli-
gência diante do fato concreto que lhe tenha sido comu-
nicado. Nesse sentido:

4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo 
ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco 
inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo 
que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no 
art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. Ao ser comunicado 
de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, 
deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material 
do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente 
com o autor direto do dano, em virtude da omissão prati-
cada. 6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibi-
lita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o 
provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para 
que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo 
o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria 
certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que se 
espera do provedor, deve este adotar as providências que, 
conforme as circunstâncias específicas de cada caso, esti-
verem ao seu alcance para a individualização dos usuários 
do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa 
in omittendo [...] (REsp 1193764/SP, Rel.ª Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.12.2010, DJe de 
08.08.2011).

Ação de indenização por dano moral. Inexistência de 
comprovação dos elementos caracterizadores da responsabi-
lidade civil. Pedido improcedente. - Para que surja o direito à 
indenização por dano moral, mister que restem configurados 
seus pressupostos essenciais, quais sejam conduta culposa, 
nexo causal e dano. Ausente qualquer um destes requi-
sitos, não há que se falar em reparação de danos. (TJMG n° 

1.0040.06.047973-6/001, Rel. Min. Osmando Almeida, j. 
em 15.07.2008, fonte: site do TJMG.)

É certo que, se por um lado os provedores de arma-
zenamento de conteúdo desempenham um importante 
papel na democratização da mídia, assim como na viabi-
lização de novas ferramentas, que incrementam o poten-
cial produtivo e comunicativo da humanidade, por outro, 
não estão isentos de se valer de todos os meios possíveis 
para que sua atividade não provoque danos a terceiros e 
para que, caso ocorram, sejam os ofensores identificados.

Assim, como a apelada não comunicou ao apelante 
a conduta de terceiro, nenhuma culpa pode ser imputada 
ao provedor, sendo, portanto, incorreta a sentença que 
julgou procedente o pedido, devendo ser reformada.

Diante disso, rejeito a preliminar e dou provimento 
ao recurso, reformando a sentença para julgar improce-
dente o pedido.

Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais 
fixados, suspensa a exigibilidade por ser a apelada bene-
ficiária da assistência judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VEIGA DE OLIVEIRA e ÁLVARES CABRAL 
DA SILVA.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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dade”, f. 26, as provas produzidas não são conclusivas 
no sentido de que necessita ser interditada.

O laudo pericial colacionado às f. 26/27 conclui 
“encontrar-se a interditanda apta a praticar, por si, os atos 
da vida civil e, por si, reger sua própria pessoa e bens”.

Por sua vez, o laudo psiquiátrico apresentado 
às f. 16/17, ao relatar o histórico clínico da paciente, 
informa que o quadro depressivo que acomete A.P.L. 
“apresenta-se de forma oscilante, com períodos de 
melhora e outros de aglutinação onde apresenta afeto 
melancólico com ideias de menos valia e autodestrutivas, 
irritabilidade, apatia, abulia, crises de choro, inapetência, 
insônia”, e “que está em uso medicação”.

Dessa feita, apesar de suas limitações, inclusive 
perceptíveis da leitura de seu interrogatório (f. 24), a 
requerida não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
previstas pelo art. 1.767 do Código Civil. E o fato de 
encontrar-se “incapacitada para desenvolver uma ativi-
dade laborativa que possa gerir o próprio sustento” (f. 17) 
e de “viver da ajuda dos pais” (f. 24) não tem o condão 
de torná-la inapta para a prática dos outros atos da 
vida civil.

Ora, para que seja decretada a interdição, é funda-
mental a comprovação de que a enfermidade é de tal 
gravidade que torna a interditanda incapaz de gerir a 
própria vida e de administrar os seus bens.

Sendo assim, embora a requerida sofra de doença 
psíquica, utilize medicamentos para o controle do quadro 
depressivo e apresente dificuldades em desempenhar 
atividade laborativa, tais fatos não indicam a situação de 
incapacidade civil.

Cumpre observar que a alteração de humor da inter-
ditanda não impossibilita a requerida de exprimir a sua 
vontade, podendo deslocar-se sozinha, fazer compras, 
ajudar nos afazeres da casa e realizar pagamentos (f. 26).

Portanto, conclui-se que a interditanda é portadora 
de quadro depressivo, mas com capacidade e discerni-
mento para gerir os atos civis de sua vida. 

Não faz jus a requerida, portanto, à decretação de 
sua interdição, na esteira do entendimento adotado por 
este Tribunal:

Procedimento de jurisdição voluntária. Interdição. Laudo peri-
cial. Médico psiquiatra. Capacidade para realizar os atos da 
vida civil. Rejeição do pedido. - O procedimento de inter-
dição, de jurisdição voluntária, tem por finalidade declarar 
a incapacidade, absoluta ou relativa, das pessoas que não 
podem, sozinhas, exercer os atos da vida civil. Assim, se o 
médico psiquiatra nomeado como perito pelo juiz conclui que 
a doença do interditando (depressão crônica), muito embora 
o deixe com o humor rebaixado, não o incapacita para os 
exercícios da vida civil, o pedido de interdição deve ser rejei-
tado (Apelação Cível 1.0452.02.005106-9/001, Relator: 
Des. Eduardo Andrade, 1ª Câmara Cível, julgamento em 
30.09.2008, publicação da súmula em 24.10.2008). 

Apelação cível. Interdição. Distimia. Depressão passível de 
tratamento. Requisitos essenciais ausentes. Recurso a que 
se nega provimento. - 1. Uma vez consagrada como regra 
a capacidade das pessoas para serem titulares de direitos e 

laborativa não indicam, isoladamente, a situação de 
incapacidade civil.

Recurso a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0011.12.002467-1/001 - Co-
marca de Aimorés - Apelante: A.P.L. - Interessada: A.P.L. 
- Relator: DES. CORRÊA JUNIOR

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Corrêa 
Junior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA JUNIOR - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por A.P.L. em face da sentença de 
f. 37-39, que julgou improcedente o pedido de interdição 
da ora requerida, irmã da requerente.

Alega a recorrente que a situação psiquiátrica osten-
tada pela requerida é herança de sua genitora, porta-
dora de esquizofrenia. Afirma que, desde 11.06.2003, a 
interditanda é assistida por médica psiquiátrica e psico-
terápica. Sustenta que o médico perito nomeado - não 
especialista em psiquiatria - não acompanha a paciente e 
realizou apenas uma consulta. Assevera ser incoerente o 
relatório médico de f. 26-27, já que a requerida não tem 
condições de gerir a própria vida. 

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, f. 53-56, 
manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Ressalto, de início, que o erro material existente na 

peça recursal, que indica a requerida, e não a reque-
rente, como a recorrente, não tem o condão de impedir a 
análise da causa, pois emerge da petição de ingresso que 
a interdição de A. foi requerida por A.

Logo, a questão a ser dirimida nesta instância revi-
sora cinge-se à interdição de A.P.L., que padece de trans-
torno depressivo recorrente.

Com o devido respeito ao entendimento esgrimido, 
tenho que o apelo não prospera, ante a ausência de 
prova cabal e inconteste da incapacidade da requerida 
para gerir os atos de sua vida civil.

É sabido que a interdição, medida extrema e excep-
cional, impõe ao interditado a privação do direito de 
reger os seus bens e a si próprio, em virtude de enfer-
midade ou deficiência mental, devidamente comprovada.

No caso em apreço, em que pese ser a reque-
rida portadora de “transtorno depressivo recorrente, com 
rebaixamento do humor”, e de “transtorno de personali-
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obrigações (art. 1º, CCB/02), a interdição, medida excep-
cional e extrema, somente será imposta se efetivamente 
demonstrada a incapacidade do indivíduo reger os atos 
da vida civil. 2. Nega-se provimento ao recurso (Apelação 
Cível 1.0105.06.183362-7/001, Relator: Des. Célio César 
Paduani, 4ª Câmara Cível, julgamento em 22.11.2007, 
publicação da súmula em 29.11.2007).

Com base em tais considerações, hei por bem 
negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. 
sentença a quo.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES EDILSON FERNANDES e ANTÔNIO SÉRVULO.  

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Usucapião extraordinário - Imóvel rural - Área 
inferior ao módulo rural - Preenchimento dos 
requisitos - Possibilidade - Estatuto da Terra -

 Aplicabilidade em casos de transmissão 
voluntária da propriedade

Ementa: Apelação cível. Usucapião extraordinário. Imóvel 
rural. Área menor que um módulo rural. Possibilidade. 
Preenchimento dos requisitos.

- O art. 65 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) dispõe 
que “o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão 
inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural”.

- “A regra do art. 65 daquela lei somente se aplica à 
aquisição da propriedade por ato voluntário entre vivos, 
e não à aquisição originária, que se submete apenas 
aos requisitos que lhe são próprios” (Apelação Cível 
1.0433.11.019407-6/001, Relator Des. Otávio Portes, 
16ª Câmara Cível, 15.03.2013).

- No caso da usucapião extraordinária, é necessária a 
análise quanto à presença de três requisitos para a sua 
configuração, quais sejam o tempo, a posse mansa e 
pacífica e o animus domini (posse com ânimo de dono).

- Presentes os requisitos para a configuração da usuca-
pião extraordinária, deverá ser julgada procedente a 
sentença declaratória do direito do autor.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0133.02.002695-0/001 - Co-
marca de Carangola - Apelante: Espólio de Antônio Braz 
Ribeiro, representado pela inventariante Zenite de Oliveira 
Ribeiro - Apelado: Alaor Pereira Gomes e sua mulher Maria 
Aparecida da Silva Gomes - Litisconsorte: José da Silveira 
Gomes Primo e outros - Relator: DES. VEIGA DE OLIVEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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, 5 de novembro de 2013. - Veiga de 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - Trata-se de apelação 
interposta por espólio de Antônio Braz Ribeiro, inven-
tariante Zenite de Oliveira Ribeiro, contra sentença de 
f. 156/161 e 167/169, proferida pela MM. Juíza da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Carangola, que, nos autos 
da ação de usucapião ajuizada por Alaor Pereira Gomes 
e sua mulher Maria Aparecida da Silva Gomes, julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial para declarar 
o domínio dos apelados sobre o imóvel constituído pela 
metade de 1,0582 ha, cujas características estão discri-
minadas no laudo topográfico de f. 82/83.

Em suas razões recursais, o apelante faz as 
seguintes considerações:

1 - preliminar de nulidade de citação, tendo em 
vista que os apelados deixaram de requerer a citação do 
proprietário do imóvel e não juntaram certidão positiva 
ou negativa do registro de imóveis, sendo a ação nula 
desde o seu nascedouro, bem como a carência de ação 
pelo fato de ser juridicamente impossível usucapião de 
imóvel rural com área inferior ao módulo estabelecido 
pelo Incra para a região, ou a fração mínima de parcela-
mento, nos termos do art. 65 da Lei nº 4.504/64.

2 - quanto ao mérito, afirma que não foram preen-
chidos os requisitos para a usucapião.

O Ministério Público apresentou parecer, às 
f. 192/195, em que se manifesta pelo não provimento 
do recurso.

É esse, em epítome, o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois se encontram presentes 

seus pressupostos de admissibilidade.
Preliminares.
Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade do 

processo, ao argumento de que os apelados deixaram 
de requerer a citação dos proprietários do imóvel, 
ora apelantes.

Entretanto, não há falar em nulidade do processo, 
uma vez que, em que pese os apelados não terem reque-
rido a citação dos apelantes, eles voluntariamente se 
deram por citados ao integrarem espontaneamente a lide.

Com relação à ausência da certidão do registro de 
imóvel quando da propositura da ação, verifica-se que 
determinado vício foi sanado, já que houve a juntada do 
referido documento de f. 39/42.

Os apelantes suscitam, ainda, a preliminar de 
impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que 
não pode ocorrer usucapião de imóvel rural com área 
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inferior ao módulo estabelecido pelo Incra para a região, 
ou a fração mínima de parcelamento, nos termos do 
art. 65 da Lei nº 4.504/64.

O art. 65 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) 
dispõe que: “Art. 65. O imóvel rural não é divisível em 
áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de 
propriedade rural”.

Entretanto, conforme decidido reiteradamente por 
este eg. Tribunal, 

[...] a regra do artigo 65 daquela lei somente se aplica à aqui-
sição da propriedade por ato voluntário entre vivos, e não à 
aquisição originária, que se submete apenas aos requisitos que 
lhe são próprios (Apelação Cível 1.0433.11.019407-6/001, 
Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, 15.03.2013).

Nesse sentido:

Apelação cível. Usucapião. Área inferior ao módulo rural. Irre-
levância. Posse indireta. Usucapião. Impossibilidade. Falta de 
prova de ocupação pelo tempo previsto na lei. Pedido julgado 
improcedente. - O fato de a área rural, objeto da ação de 
usucapião, ser inferior ao módulo rural local não impede a 
aquisição do imóvel por meio da prescrição aquisitiva, pois a 
regra do art. 5º, III, do Estatuto da Terra somente se aplica em 
caso de transmissão da propriedade por ato voluntário entre 
pessoas vivas, mas não na hipótese da usucapião, que, como 
sabido, é modo originário de aquisição de propriedade. - A 
posse direta não permite, por si só, que o possuidor adquira 
a propriedade por meio da usucapião, uma vez que, embora 
o possuidor direto tenha o jus possessionis, que lhe permite 
proteger seus direitos oriundos da posse perante terceiros, e 
até mesmo em face do possuidor indireto, não tem a facul-
dade de usucapir, haja vista que a posse direta não anula 
a indireta, pois aquele se encontra na posse do bem por 
mera cessão, gratuita ou onerosa, do possuidor indireto. - 
Não comprovado o tempo de ocupação do imóvel exigido 
pela lei para que se possa adquiri-lo por meio da usucapião, 
há o pedido nesse sentido deduzido na ação de ser indefe-
rido (TJMG, Apelação Cível 1.0016.08.077945-3/004, Rel. 
Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, 
03.092013).

Dessa forma, deverá ser afastada a preliminar de 
carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

Mérito.

A usucapião define-se como modo originário de aquisição 
da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolon-
gada e qualificada por outros requisitos estabelecidos em 
lei (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado 
artigo por artigo. 5. ed. Barueri: Manole, 2011, p. 3229).

No caso dos autos, trata-se de usucapião extraor-
dinária que se encontra prevista no art. 1.238 do 
CC/2002, verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 
servirá de título para o registro no Cartório de Registro 
de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 
serviços de caráter produtivo.

Conforme bem observado pela Juíza primeva, ao se 
aplicar o disposto no art. 2.028 do Código Civil, regra de 
direito intertemporal, o prazo da usucapião, para o caso 
concreto, será de 20 anos, conforme disposto no art. 550 
do Código Civil de 1916.

No caso da usucapião extraordinária, é necessária 
a análise quanto à presença de três requisitos para a sua 
configuração, quais sejam o tempo, a posse mansa e 
pacífica e o animus domini (posse com ânimo de dono).

Passa-se, pois, à verificação da existência dos refe-
ridos requisitos:

1 - tempo (20 anos): de acordo com as provas reali-
zadas nos autos, notadamente o laudo pericial (f. 81/83) e 
o depoimento das testemunhas arroladas pelos apelados 
(f. 137/138/139), restou devidamente comprovado que 
os apelados têm a posse do imóvel por mais de 20 anos. 
De fato, o Sr. perito ao responder o questionamento nº 03 
(f. 64), informou que os apelados estão há aproximada-
mente 25 anos no imóvel objeto da lide. Além disso, as 
testemunhas Joaquim Bartolomeu Ferraz e Sebastião José 
da Silva, que são vizinhos das partes, atestaram que os 
apelados residem no imóvel há mais de 20 (vinte) anos;

2 - posse mansa e pacífica: encontra-se presente. 
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a posse 
exercida pelos apelados sobre o imóvel foi contestada 
pelos apelantes, não havendo, pois, oposição ao exer-
cício da posse;

3 - animus domini: encontra-se presente. De acordo 
com as provas carreadas aos autos, resta comprovado 
que os apelados exercem a posse em seu nome próprio, 
de forma pessoal, possuindo o imóvel como se este 
lhes pertencesse.

Assim, acertou a Juíza primeva ao julgar parcial-
mente procedente o pedido inicial para declarar o 
domínio dos apelados sobre o imóvel constituído pela 
metade de 1,0582 ha, cujas características estão discri-
minadas no laudo topográfico de f. 82/83.

Ex positis, nego provimento à apelação inter-
posta, mantendo a r. sentença pelos seus próprios e jurí-
dicos fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes, suspendendo, 
desde já, a sua cobrança pelo fato de estarem litigando 
sob o pálio da gratuidade judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARIANGELA MEYER e ÁLVARES CABRAL 
DA SILVA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Indenização - Dano moral - Idoso - Cartas de 
cobrança - Dívida inexistente - Dever de indenizar - 

Valoração do dano

Ementa: Indenização. Dano moral. Órgão de proteção 
ao crédito. Idoso. Cartas de cobrança. Dívida inexistente. 
Dever de indenizar. Valoração do dano.

- A remessa de sucessivas cartas de cobrança a pessoa 
de provecta idade, impingindo revolta e angústia a ela, 
que já houvera cancelado uma compra realizada pela 
internet, gera direito à indenização por dano moral.

- Ao fixar o valor da indenização, o juiz deve estar atento 
aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, 
observando a extensão do dano e o grau da culpabili-
dade do ofensor, e, evitando aplicar valor irrisório, que 
não sirva como advertência, ou excessivo, que possa 
propiciar enriquecimento sem causa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.11.002790-7/001 
- Comarca de Ituiutaba - Apelante: Judith Andrade 
Mendonça - Apelado: Banco Itaucard S.A. - Relator: DES. 
GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - 
Guilherme Luciano Baeta Nunes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por Judith 
Andrade Mendonça contra a sentença de f. 98/100, que 
julgou procedente o pedido da ação declaratória c/c o de 
indenização por danos morais ajuizada pela apelante em 
desfavor do apelado, Banco Itaucard S.A., condenando-o 
a restituir à autora os valores cobrados indevidamente em 
relação à compra mencionada na inicial, bem como a 
pagar à autora a quantia de R$2.000,00, a título de inde-
nização por danos morais, com acréscimo de correção 
monetária, desde a propositura da ação, e de juros de 
mora de 1% ao mês, desde a citação. Em sucumbência, 
o réu foi condenado ao pagamento das custas e hono-
rários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor 
da condenação.

Sustenta a apelante, em síntese (f. 102/108), que,

não obstante ter a sentença reconhecido o direito da reque-
rente, ora apelante, à indenização por danos morais, no que 
tange à fixação do quantum indenizatório, tal quantia arbi-
trada se mostra ínfima diante do cotejo entre os prejuízos 
sofridos e os parâmetros apontados.

Contrarrazões às f. 110/113.
Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo 

e dispensado de preparo (f. 48).
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por 

danos morais ajuizada por Judith Andrade Mendonça em 
desfavor do Banco Itaucard S.A.

A autora alega que, mesmo após ter cancelado 
uma compra pela internet, o banco demandado insistiu 
na cobrança do respectivo débito, passando a ameaçá-la 
com a medida de inclusão de seu nome no cadastro dos 
maus pagadores.

Na sentença, o douto Juiz singular destacou que 
o réu forneceu serviço sem a segurança necessária, pois 
deveria “dotar-se de sistema de controle adequado de 
conferência junto aos lojistas aos quais presta serviços a 
fim de que possa proceder a qualquer cobrança emba-
sada em informações fidedignas” (f. 98).

Em consequência, o pedido inicial foi julgado 
procedente, condenando-se o réu a restituir à autora os 
valores indevidamente cobrados, além de pagar à vítima 
a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por 
danos morais.

Neste recurso, a autora pleiteia a majoração do 
valor da indenização por danos morais.

Com a devida vênia, o recurso merece acolhimento.
Não fosse o ajuizamento da presente ação, o nome 

da autora teria sido indevidamente inscrito no SPC e na 
Serasa pelo banco demandado, bastando observar os 
avisos de cobrança de f. 44/45.

Os documentos juntados à inicial, notadamente 
os de f. 39/43, dão conta de que a autora tentou, por 
várias maneiras, evitar as cobranças levadas a cabo pelo 
banco, tendo em vista o cancelamento da compra de 
uma “boneca” para a neta dela, antes feita pela internet.

Tivesse o banco agido com a cautela esperada, 
a autora, que conta quase 90 (noventa) anos de idade, 
não teria sido obrigada a se submeter às idas e vindas 
narradas nos autos, todas voltadas para a correção de 
uma falha à qual ela não deu causa.

Certo é que, neste recurso, não cabe mais perquirir 
sobre o agir antijurídico do banco, o qual já foi reco-
nhecido pela sentença, sem a interposição de recurso 
pelo réu.

A discussão aqui travada gira em torno do quantum 
dos danos morais.

Nesse particular, sabe-se que, ao fixar a indeni-
zação por dano moral, o juiz deve estar atento a todas as 
circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos prin-
cípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim 
também nas diretrizes do art. 944 do Código Civil.

A doutrina e a jurisprudência apontam parâmetros 
para a fixação do quantum dos danos morais, dentre os 
quais podemos citar: a) as circunstâncias do fato; b) as 
condições pessoais e econômicas das partes envolvidas; 
c) a extensão do dano; d) o caráter pedagógico para 
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Mandado de segurança - Execução - Hasta 
pública - Arrematação do bem - Regular lavratura 

do auto de arrematação - Posterior remição - 
Comissão do leiloeiro - Indeferimento pelo juiz -

 Entendimento de ser indevida em razão da 
remição - Direito líquido e certo do impetrante -
 Pagamento - Responsabilidade do executado 

remitente

Ementa: Mandado de segurança. Execução. Hasta 
pública. Remição após arrematação. Remuneração do 
leiloeiro devida.

- O direito do leiloeiro à remuneração subsiste ainda 
que a arrematação fique prejudicada pela remição, 
passando a responsabilidade pelo pagamento a ser do 
executa do remitente.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.13.003378-
0/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: Ângela 
Saraiva Portes Souza - Autoridade coatora: Juiz de Direito 
da 11ª Vara Cível da Comarca Belo Horizonte - Interes-
sadas: Maria Jorge Pimenta, Serbel JM Construções Elé-
tricas Ltda. - Relator: DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS 
MIRANDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013. - Márcio 
Idalmo Santos Miranda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA - 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ângela 
Saraiva Portes Souza contra ato, dito violador de direito 
líquido e certo, praticado pelo douto Juízo da 11ª Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte que, em autos de 
ação de execução movida por Maria Jorge Pimenta em 
face de Serbel JM Construções Elétricas Ltda., decidiu 
não ser devido à impetrante - na condição de leiloeira 
pública - remuneração pelo trabalho de venda, em hasta 

desestimular novas ocorrências; e) a vedação ao enrique-
cimento sem causa.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça:

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, 
devem-se considerar as condições pessoais e econômicas 
das partes e as peculiaridades de cada caso, de forma a não 
haver o enriquecimento indevido do ofendido e que sirva 
para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (STJ - AGA 
425317/RS - 3ª T. - Rel.ª Ministra Nancy Andrighi - Data do 
julgamento: 24.06.02).

A sentença fixou a indenização por danos morais 
no valor de R$2.000,00, patamar este que se apre-
senta abaixo do normalmente adotado por esta egrégia 
Câmara em casos similares, bem como dissonante com 
as particularidades do caso concreto, data venia.

A autora é professora aposentada do Estado.
Diz o art. 2º da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso):

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção inte-
gral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoa-
mento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.

Conforme dito, a autora é pessoa de provecta 
idade, não sendo difícil imaginar a angústia e a revolta 
que se passaram no seu íntimo, quando foi injustamente 
cobrada, em sua residência, por mais de uma vez, em 
razão da compra que já houvera cancelado.

Nesse contexto, a extensão dos danos morais deve 
ser considerada em maior grau do que aquele consignado 
na sentença, uma vez que, ainda que o nome da autora 
não tenha sido negativado, as sucessivas cobranças a ela 
dirigidas foram capazes de alterar a sua paz e a tranqui-
lidade espírito.

Por outro lado, com o documento de f. 46, não 
impugnado na contestação, a autora logrou provar que o 
banco réu detém posição de destaque na lista dos conglo-
merados financeiros mais ricos do mundo, circunstância 
esta que também deve ser levada em conta no quesito 
pedagógico da condenação.

Assim, cuidando para não transformar a inde-
nização em enriquecimento ilícito para a autora, mas 
também observando a necessidade de punir o ofensor, 
de forma a incentivá-lo a não reincidir na prática antiju-
rídica, entendemos que o quantum indenizatório deve ser 
majorado ao patamar equivalente a 10 salários mínimos, 
ou seja, R$ 6.780,00.

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso para majorar o valor da indenização por danos 
morais ao patamar de R$6.780,00 (seis mil setecentos e 
oitenta reais), com acréscimo de correção monetária e de 
juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da publi-
cação do acórdão.

Custas, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MOTA E SILVA e JOÃO CANCIO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Ele próprio, aliás, ao formular o pleito de remição, 
fez a oferta de depósito não somente do valor da arre-
matação, de R$300.000,00 (trezentos mil reais), mas, 
também, da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), 
claramente relativa à comissão do leiloeiro, o que revela 
reconhecimento de sua obrigação de pagar essa verba.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes 
julgados:

Processo civil. Remição da execução. Remuneração do 
leiloeiro. - O direito do leiloeiro à remuneração subsiste 
ainda que a arrematação fique prejudicada pela remição; os 
honorários, em tal hipótese, já não serão devidos pelo arre-
matante, mas por quem requereu a remição. Recurso especial 
conhecido e provido (STJ - REsp 185656/DF - Rel. Ministro 
Ari Pargendler - Terceira Turma - j. em 20.09.2001 - DJ de 
22.10.2001, p. 317).

Processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Arrema-
tação. Prazo. Custas e comissão de leiloeiro. - 1 - A prefe-
rência do crédito tributário impõe ao credor hipotecário, inte-
ressado em arrematar o imóvel penhorado em execução 
fiscal, o ônus de depositar em dinheiro o valor do lanço e não 
apenas oferecer parte do valor como pagamento do crédito 
executado, sob pena de o crédito fiscal restar preterido. 2 
- O direito à remição da execução pode ser exercido até a 
assinatura do auto de arrematação, conforme os arts. 651 e 
694 do CPC. 3 - Se ao arrematante competia o pagamento 
das custas e da comissão do leiloeiro, como complemento do 
lanço dado (inciso IV do art. 705 do CPC), é lógico que tal 
encargo competirá ao remitente quando exercitar o direito de 
remir após encerrado o leilão com a arrematação (TRF4 - AG 
2001.04.01.082907-0 - Segunda Turma - Rel.ª Marga Inge 
Barth Tessler - DJ de 05.07.2006).

Agravo de instrumento. Execução. Hasta pública. Remição 
após arrematação. Comissão do leiloeiro. Possibilidade. - 
Tendo havido hasta pública, com arrematação do bem e, 
posteriormente, ocorrido a remição, não há como suprimir 
a comissão do leiloeiro, a ser paga pelo executado, uma 
vez que aquele efetivamente cumpriu o seu ofício. Preliminar 
rejeitada e recurso provido (TJMG - Agravo de Instrumento 
nº 1.0024.04.446277-8/001 - Rel. Des. Alvimar de Ávila - 
12ª Câmara Cível - j. em 22.06.2012 - DJ de 02.07.2012).

Registre-se, por relevante, que a própria auto-
ridade impetrada, em suas informações (f. 61), reco-
nheceu o direito alegado pela impetrante - de receber 
a comissão pela arrematação realizada -, embora tenha 
deixado de revogar o ato impugnado, ordenando nos 
autos da execução (f. 86-TJ) seja aguardado o julgamento 
do mandamus.

Em tais condições, mostra-se manifesto, a meu 
aviso, o direito, líquido e certo de a impetrante receber a 
comissão, já depositada pelo executado remitente, pela 
arrematação realizada, ameaçado de lesão por efeito 
do ato impugnado, praticado pela impetrada (f. 42), que 
o rejeitou, ao fundamento de não ter sido homologada 
a expropriação.

Por tais razões, entendo por bem conceder, como 
de fato concedo, a ordem impetrada e o faço para deter-
minar à digna autoridade apontada como coatora que 

pública, de bem penhorado, em caso de remição reque-
rida mesmo após lavrado o auto de arrematação, orde-
nando a liberação dos valores depositados.

Alega a impetrante, em resumo, ter realizado a 
hasta pública com arrematação dos bens constritos, 
conforme certidão e comprovantes de pagamento do 
lanço vencedor e de sua comissão; que houve regular 
lavratura do auto de arrematação, devidamente assinado 
pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro; que, tendo o 
pedido de remição sido formulado após realizada a arre-
matação, haverá de ser paga, pelo executado remitente, 
a remuneração do leiloeiro, conforme entendimento juris-
prudencial que traz à colação.

Preparo regular, à f. 43.
Às f. 54/55, foi deferida medida liminar, para se 

determinar à autoridade impetrada eximir-se de liberar, 
em favor do executado remitente, o valor por ele deposi-
tado judicialmente a título de comissão de leiloeiro.

A digna autoridade apontada como coatora prestou 
suas informações (f. 61), nas quais diz reconhecer o direito 
da impetrante em obter o pagamento da comissão, mas, 
deixando de revogar o ato impugnado na impetração, 
determinou, nos autos da execução (f. 89-TJ), seja aguar-
dado o julgamento do mandado de segurança.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 69/74, pela concessão da segurança.

É o relatório.
Passo ao voto.
O mandado de segurança é o meio constitucional 

para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido 
e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal ou 
decorrente de abuso de poder, praticado por autoridade.

Dispõe a Lei nº 12.016/09, em seu art. 1º:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qual-
quer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que cate-
goria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em relação ao direito líquido e certo, Hely Lopes de 
Meirelles ensina ser aquele que “se apresenta manifesto 
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a 
ser exercitado no momento da impetração” (Mandado de 
segurança. 26 ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 36).

No caso em tela, revelam os autos que o pedido de 
remição, acolhido pela digna autoridade apontada como 
coatora, foi deduzido pelo executado quando já realizada 
a arrematação do bem objeto de constrição.

Em tal situação, afigura-se devida a comissão do 
leiloeiro, que praticou todos os atos de sua incumbência, 
destinados à alienação judicial necessária ao atendi-
mento do crédito exequendo.

O não aperfeiçoamento da arrematação não impede 
a contraprestação pecuniária pelo trabalho realizado pela 
impetrante, que recai sobre o executado remitente.
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libere, em favor da impetrante, a verba depositada judi-
cialmente pelo executado remitente, no importe de 
R$15.000,00(quinze mil reais), a título de comissão de 
leiloeiro, mediante a expedição de alvará.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MOACYR LOBATO e AMORIM SIQUEIRA.

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

. . .

Embargos à execução fiscal - Decadência - 
Inocorrência - Operações interestaduais de 

combustíveis derivados de petróleo - Mercadoria -
 Não incidência do ICMS - Art. 155, § 2º, X, 
b, da CR - Estorno do crédito - Prestação de 

serviço de transporte interestadual - Tributação 
autônoma - ICMS pago - Creditamento pelo 
tomador - Impossibilidade - Arts. 19 e 20 da 
LC 87/96 - Responsável pelo recolhimento - 

Aplicabilidade do art. 33 do Convênio 66/88 - 
Efeitos suspensos desde 18.12.1992 pela ADIM 
715-7 - Destinatário da mercadoria - Consumidor 

final - Irrelevância - Cálculo do estorno - 
Metodologia não prevista no RICMS /96 - Método 

mais benéfico ao contribuinte - Possibilidade - 
Dilatação do combustível - Controle do volume 
em razão da temperatura - Responsabilidade do 

contribuinte - Apuração de crédito - Inocorrência - 
Recomposição da conta gráfica - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. 
Decadência. Inocorrência. Operações interestaduais de 
combustíveis derivados de petróleo. Mercadoria. Não 
incidência do ICMS. Art. 155, § 2º, X, b, da CR. Estorno 
do crédito. Prestação de serviço de transporte interesta-
dual. Tributação autônoma. ICMS pago. Creditamento 
pelo tomador. Impossibilidade. Arts. 19 e 20 da LC 
87/96. Responsável pelo recolhimento. Aplicabilidade 
do art. 33 do Convênio 66/88. Efeitos suspensos desde 
18.12.1992 pela ADIN 715-7. Destinatário da merca-
doria. Consumidor final. Irrelevância. Cálculo do estorno. 
Metodologia não prevista no RICMS/96. Método mais 
benéfico ao contribuinte. Possibilidade. Dilatação do 
combustível. Controle do volume em razão da tempe-
ratura. Responsabilidade do contribuinte. Apuração 
de crédito. Inocorrência. Recomposição da conta 
gráfica. Impossibilidade.

- Não há falar em decadência do direito da Fazenda 
quando o crédito tributário for constituído com prazo infe-
rior aos cinco anos previstos no art. 173 do CTN.

- Segundo disposição do art. 155, § 2º, X, b, da CR, 
não incide ICMS sobre as operações destinadas a outros 
Estados, de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.

- Conforme disposição do art. 155, § 2º, II, a e b, da CR, 
quando houver isenção ou não incidência, fica impos-
sibilitada a compensação, sendo anulados os créditos 
atinentes às operações que antecederam àquela sobre a 
qual não há incidência ou operação isenta.

- Nas hipóteses da não incidência prevista no art. 155, 
§ 2º, X, b, da CR, o sujeito passivo do ICMS fica obri-
gado, nos termos do art. 21, I, da LC 87/96, a proceder 
ao estorno do imposto que tiver creditado.

- A liminar concedida pelo STF na ADIN 715-7 suspendeu 
os efeitos do art. 33 do Convênio desde 18.12.1992, 
ficando impossibilitado o aproveitamento do crédito nas 
saídas interestaduais de petróleo e seus derivados.

- A saída de mercadorias derivadas do petróleo não pode, 
em nenhuma hipótese, ser confundida com o serviço de 
transporte interestadual das respectivas mercadorias, 
possuindo tributação autônoma, cujo crédito poderá ser 
aproveitado pelo contribuinte de direito.

- Em havendo recolhimento do ICMS sobre a prestação 
de serviço de transporte pelo próprio tomador, somente 
o prestador do serviço poderá creditar-se do respec-
tivo pagamento.

- É irrelevante se o destinatário da mercadoria é contri-
buinte ou consumidor final, pois a regra da imunidade 
se aplica no momento do fato gerador, o qual ocorre no 
instante em que a mercadoria tem saída do estabeleci-
mento do remetente.

- Quando a prova pericial é contundente em afirmar 
que os métodos utilizados pela Fazenda estadual são 
mais benéficos ao contribuinte, deve ser mantida a meto-
dologia adotada, ainda que não prevista no regula-
mento específico.

- É obrigação do contribuinte no momento da compra do 
combustível e durante a sua estocagem até o momento 
da venda proceder à quantificação dos volumes dentro 
do padrão de temperatura de 20ºC utilizando as tabelas 
de conversão de densidade e volume.

- Em havendo execução fiscal onde apurada diferença de 
valores (para mais ou para menos), a autoridade admi-
nistrativa fica incumbida de realizar a recomposição da 
conta gráfica.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.03.003586-2/001 - 
Comarca de Betim - Apelante: Shell Brasil Ltda. - Apelada: 
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais - Relatora: 
DES.ª SELMA MARQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Selma 
Marques - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SELMA MARQUES - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto por Shell Brasil Ltda. contra a 
r. sentença de f. 889/894, integrada pela decisão de 
f. 912/913, que julgou improcedentes os embargos por 
ela opostos contra a execução fiscal movida pelo Estado 
de Minas Gerais.

Inconformada, apela a embargante às f. 923/980, 
aduzindo inicialmente a decadência do direito da Fazenda 
constituir os créditos relativos aos meses de janeiro a 
agosto de 1996, haja vista que a embargante “apenas 
tomou ciência do auto de infração em 24 de setembro 
de 2001, depois de decorridos 5 anos da ocorrência dos 
fatos geradores ocorridos naqueles meses”.

No mérito, argumenta:

é legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS nas opera-
ções interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, 
no período anterior à edição da LC 87/96, em face da 
previsão expressa do art. 33 do Convênio 66/88.

Argumenta ainda ser

legítima a manutenção dos créditos de ICMS nas operações 
interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em 
observância à norma constitucional da tributação do ICMS no 
destino para os casos de combustíveis derivados de petróleo 
(art. 155, § 2º, I, da CF).

Sustenta a legitimidade da

manutenção dos créditos relativos aos serviços de trans-
portes, tendo em vista que o serviço de transporte é tributado 
pelo ICMS normalmente e é autônomo em relação à venda 
da mercadoria, não havendo que se falar, assim, em pres-
tação não tributada que justifique o estorno dos créditos e 
não sendo absolutamente o caso de aplicação do art. 155, 
§ 2º, II, da CF.

Afirma:

ainda que fosse devido o estorno efetuado pelo Fisco (o 
que se admite apenas para argumentar), os critérios utili-
zados pela apelada para o cálculo do estorno nos Embargos 
à Execução nº 0027.03.003586-2 e 0027.04.044657-0 
violaram a legislação, uma vez que a Fiscalização (i) consi-
derou no cálculo do estorno operações de vendas interes-

taduais a consumidores finais, olvidando que essas opera-
ções são tributadas normalmente pelo ICMS; (ii) utilizou para 
cálculo do estorno metodologia não prevista na legislação 
estadual; (iii) desconsiderou que, para efeitos do cálculo do 
estorno, a dilatação dos combustíveis provoca uma diferença 
entre as quantidades adquiridas (entradas) e as vendidas 
(saída), sendo que a redução dos valores estornados decor-
rentes da constatação das perícias realizadas implica a exis-
tência de saldo credor pelo estabelecimento de Betim sufi-
ciente para realizar a transferência objeto dos presentes 
autos, e, consequentemente, a insubsistência da presente 
exigência fiscal.

Argumenta:

os critérios utilizados pela apelada para o cálculo do estorno 
são ilegais (conforme apurado pela perícia realizada nos 
autos e sobre a qual se omitiu a r. sentença), requerendo-se, 
portanto, seja determinada a anulação do lançamento por 
iliquidez da CDA ou, quando menos, seja determinada a 
redução do valor do estorno nos termos dos subitens A, B, C, 
D e E do item 3.3 da presente apelação.

Por fim, pugna pela recomposição da conta gráfica 
do ICMS em relação a período anterior (ano de 1995).

Devidamente intimado, o embargado apresentou 
contrarrazões às f. 1.092/1.106 aduzindo, inicialmente, 
que

há diversidade de objetos, o que dificulta a conexão. [...] O 
objeto da presente ação é o aproveitamento dos créditos 
no estabelecimento da apelante, em determinado período, 
créditos esses de valores inferiores àqueles estornados em 
caráter geral. Em um estabelecimento, deu-se o estorno de 
determinados créditos, em outro, deu-se o estorno de outros 
créditos. Apesar de a origem do estorno ser a mesma, em 
cada PTA o estorno se refere a um estabelecimento e a um 
determinado período, o que afasta a continência.

Aduz, quanto à alegada decadência dos meses de 
janeiro a agosto de 1996, que a embargante se esqueceu 
de que os créditos do ano de 1996 são atinentes aos 
meses de agosto, setembro, novembro e dezembro, de 
modo que, prevalecendo a tese da recorrente (art. 150, 
§ 4º, do CTN), a decadência somente alcançaria o mês 
de agosto daquele ano.

No mérito, sustenta que, embora a apelante divida 
a questão em dois momentos distintos - antes e depois da 
LC 87/96, no caso específico, não existem créditos ante-
riores à LC 87/96. Acrescenta que

o Estado não admite a manutenção dos créditos aprovei-
tados pela apelante quando da aquisição dos combustíveis, 
uma vez que nas vendas (saídas interestaduais) do combus-
tível não há incidência do ICMS. Efetua-se, assim, o estorno 
dos créditos.

Aduz que,

se a própria CF no mesmo art. 155, § 2º, inciso II, b, deter-
mina a anulação do crédito relativo às operações que indica, 
certamente a evocação genérica da não cumulatividade não 
socorre a apelante.
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Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.
Da conexão.
Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta a 

inocorrência da conexão, uma vez que os créditos são de 
períodos distintos, embora a origem do estorno se tenha 
dado em um mesmo PTA.

Pois bem.
Muito embora os autos não revelem a hipótese 

processual de conexão, existe prejudicialidade entre as 
demandas, pois, embora o creditamento do ICMS tenha 
ocorrido em um determinado estabelecimento, o crédito 
resultante foi transferido para outros estabelecimentos em 
momento posterior. Confira-se:

O mérito dos Embargos à Execução nos 
1.0027.03.003586 e 1.0027.04.044657 é o estorno de 
créditos de ICMS apurados pelo estabelecimento da Shell 
em Betim, nos períodos compreendidos, respectivamente, 
entre agosto/96 a agosto/2000 e entre janeiro/2001 a 
abril/2002.

Esses créditos de ICMS apurados pelo estabeleci-
mento da Shell em Betim foram transferidos para os esta-
belecimentos da Shell situados em Belo Horizonte e Lagoa 
Santa, sendo o mérito dos Embargos à Execução nos 
1.0027.06.094459-5 e 0027.07.138002-9 a validade 
das referidas transferências.

Nos Embargos à Execução nº 1.0027.09.185516-6, 
a executada defende-se das alegações da exequente nos 
autos da Execução Fiscal nº 1.0027.09.177803-8, onde 
a Fazenda estadual cobra créditos de ICMS que supos-
tamente teriam deixado de ser recolhidos em razão da 
manutenção indevida de saldo credor na conta gráfica do 
estabelecimento, já que a executada deveria ter respei-
tado a recomposição da conta gráfica do período ante-
rior, efetuada pelo Fisco quando da lavratura do Auto de 
Infração nº 01.450545.48, em que foram estornados 
créditos de ICMS relativos ao período de janeiro/2001 
a abril/2002.

Assim, deve haver julgamento concomitante.
Da decadência.
Ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho que

O crédito tributário nasce com a ocorrência do fato gerador. 
Salvo os casos em que o contribuinte, sem interferência do 
Estado, ele próprio, recolhe o tributo, o direito de crédito 
da Fazenda Pública, para aperfeiçoar-se e tornar-se exigível, 
depende do ato jurídico de lançamento. Se este não é prati-
cado a tempo (preclusão), ocorre a decadência daquele 
direito. (destaquei) (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso 
de direito tributário brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 742).

Em se tratando de ICMS, tem-se o lançamento por 
homologação, ficando o sujeito passivo obrigado a ante-
cipar o pagamento do tributo.

Dispõe o art. 173 do CTN, in verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento anterior-
mente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito 
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável 
ao lançamento.

Na hipótese dos autos, os fatos geradores ocor-
reram nos meses de agosto, setembro, novembro e 
dezembro de 1996, de modo que o início do prazo deca-
dencial de cinco anos iniciou-se no primeiro dia do exer-
cício seguinte, isto é, em 1º.01.1997.

Assim, os cinco anos previstos na lei tributária iriam 
se completar em 1º.01.2002, mas a Fazenda Pública 
estadual procedeu à lavratura do auto de infração refe-
rente a esses créditos em setembro de 2001, de modo 
que não há falar em decadência do direito do Fisco em 
constituir o crédito tributário.

Assim, rejeito a prejudicial.
Do mérito.
1) Da manutenção dos créditos de ICMS nas opera-

ções interestaduais com combustíveis derivados de 
petróleo, em observância à norma constitucional de tribu-
tação do ICMS no destino para os casos de combustíveis 
derivados de petróleo e em virtude da previsão constitu-
cional de não cumulatividade do ICMS.

Os presentes embargos, opostos contra a Execução 
Fiscal nº 0027.03.000238-3, discutem o estorno de 
créditos de ICMS apurados pelo estabelecimento da Shell 
Brasil Ltda. em Betim, no período compreendido entre 
agosto de 1996 a agosto de 2000, conforme se extrai da 
CDA de f. 04 dos autos apensos.

Aludido estorno é cobrado pela Fazenda esta-
dual ao argumento de que os créditos adquiridos com a 
compra de combustível não podem ser mantidos quando 
a operação seguinte não seja tributada.

Pois bem. O ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, 
I, da CR, é um imposto não cumulativo, sendo compen-
sado o que for devido em cada operação referente à 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 
o valor cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal.

Entretanto, conforme disposição do art. 155, § 2º, 
II, a e b, da CR, quando for caso de isenção ou não 
incidência, fica impossibilitada a compensação, sendo 
anulados os créditos atinentes às operações que ante-
cederam aquela sobre a qual não há incidência ou 
operação isenta. 

Dispõe o referido artigo, in verbis:

Art. 155. [...]
§ 2º [...]
II - a isenção ou não incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação:
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a) não implicará crédito para compensação com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; [...].

No caso específico dos autos, tem-se a revenda inte-
restadual de combustível derivado de petróleo de estabe-
lecimento da Shell Brasil Ltda. situado no Estado de Minas 
Gerais para outros Estados da Federação.

Desse modo, certo que, conforme previsão cons-
titucional, no Estado de Minas Gerais a operação não 
será tributada pelo ICMS, por tratar-se de não incidência 
prevista no art. 155, § 2º, X, b, da CR que assim dispõe:

Art. 155. [...]
X - não incidirá:
[...]
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica; [...].

Segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho:

O art. 155, X, b, traduz imunidade (não-incidência por deter-
minação constitucional = imunidade). A regra é compreen-
sível, à luz do interesse nacional em favor do mercado comum 
brasileiro e do barateamento do custo desses insumos, vitais 
não só à produção e mercadorias, como à vida do povo 
em geral. O dispositivo é auto-aplicável (COÊLHO, Sacha 
Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 11.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 314).

Destaque-se, segundo entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, que a referida imunidade somente 
ocorre no Estado de saída da mercadoria - combustível 
derivado de petróleo -, mas a sua entrada no Estado desti-
natário pode ser perfeitamente tributada, entendimento 
criado a partir da realidade de que os Estados produtores 
já recebem royalty.

A embargante argumenta que a possibilidade de 
tributação no Estado de entrada da mercadoria fere o 
princípio da não cumulatividade do ICMS. Nesse ponto, 
rebate o embargado dizendo que a previsão constitu-
cional é genérica, enquanto a previsão de não incidência 
aqui discutida é específica, não podendo

confrontar um dispositivo específico da Carta Magna com 
outro genérico e querer que prevaleça o genérico. Há de 
prevalecer o específico, eis que os dois integram a CF, que, 
ao detalhar, quis resolver de forma contundente a questão 
(f. 1.485).

Sobre a relação do princípio da não cumulatividade 
do ICMS e a não incidência prevista no art. 155, § 2º, X, 
b, da CR, ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho:

A verdade é que não é possível praticar o princípio da não 
cumulatividade contra o princípio da imunidade nas opera-
ções interestaduais. Um perturba o outro. A não cumulati-
vidade supõe uma série de operações tributáveis, um conti-
nuum. A imunidade interestadual quebra, em vários pontos 
e etapas esta continuidade em sistemas integrados como o 
são os de energia elétrica e do petróleo (COÊLHO, Sacha 

Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 314).

Assim, tem-se que as revendas interestaduais de 
combustíveis derivados de petróleo ficam submetidas 
à regra constitucional específica, isto é, somente serão 
tributados no Estado de destino.

Diante disso, temos: se a revenda interestadual 
do combustível derivado de petróleo não é tributada no 
Estado de saída ante a norma do art. 155, § 2º, X, b, da 
CR, a não incidência não pode resultar crédito para fins 
de compensação, pois, nos termos do art. 155, § 2º, II, 
da CR, a não incidência acarreta a anulação dos créditos 
relativos às operações anteriores.

Na hipótese dos autos, a embargante revendeu 
combustível para outros Estados da Federação e, embora 
essas operações não tenham sido tributadas pelo Estado 
de Minas Gerais, a contribuinte creditou aludidas opera-
ções imunes, o que é expressamente vedado pela 
Carta Magna.

Ocorre que, nas situações em que exista a referida 
imunidade, o sujeito passivo do ICMS fica obrigado, nos 
termos do art. 21, I, da LC 87/96, a proceder ao estorno 
do imposto que tiver creditado. Dispõe o referido artigo, 
in verbis:

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto 
de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a 
mercadoria entrada no estabelecimento:
I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada 
ou isenta.

Com isso, entendo que os estornos atinentes à 
revenda de combustível derivado de petróleo são mesmo 
devidos, não assistindo razão à embargante, nessa parte.

2) Do aproveitamento dos créditos de ICMS nas 
operações interestaduais com combustíveis derivados de 
petróleo, no período anterior à edição da LC 87/96, em 
face da previsão expressa do art. 33 do Convênio 66/88.

Como destacado no ponto acima, atualmente os 
créditos decorrentes das operações de vendas interesta-
duais de combustível derivado de petróleo não podem ser 
aproveitados, uma vez tratar-se de operação imune na 
linguagem de Sacha Calmon Navarro Coêlho (art. 155, 
§ 2º, X, b, da CR).

Antes da edição da LC 87/96, o art. 33 do Convênio 
66/88 permitia o creditamento, ainda que das opera-
ções imunes. O texto do referido artigo era no seguinte 
sentido: “Art. 33. Não se exigirá a anulação do crédito 
relativo às entradas que corresponderem às operações de 
que trata o inciso II do art. 3°”.

O art. 3º, II, citado pelo art. 33 do Convênio 66/88 
possuía a seguinte redação:

Art. 3º O imposto não incide sobre operação:
[...]
II - que destine a outro Estado petróleo, inclusive lubrifi-
cantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 
energia elétrica.
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Como já destacado, os presentes Embargos à 
Execução (1.0027.03.003586-2) discutem o estorno de 
créditos de ICMS apurados pelo estabelecimento da Shell 
em Betim, no período de agosto/1996 a agosto/2000.

Sabendo que a LC 87 entrou em vigor em 1º de 
novembro de 1996, certo que o período compreendido 
entre agosto a outubro de 1996 seria acobertado pela 
regra do aludido art. 33 do Convênio 66/88.

No entanto, cabe relembrar que, em 18.12.1992, 
o STF concedeu a medida liminar nos autos da ADIN 
715-7, suspendendo os efeitos do multirreferido art. 33, 
não sendo mais possível o aproveitamento do crédito nas 
saídas interestaduais de petróleo e seus derivados.

A suspensão dos efeitos do art. 33 do Convênio 
66/88 manteve-se até a edição da LC 87/96, pois a 
ADIN 715-7 nem sequer havia sido julgada no momento 
de entrada em vigor da norma complementar, tanto que 
o Supremo Tribunal Federal entendeu pela prejudicia-
lidade do seu julgamento, já que a nova lei regulava 
toda a matéria, sendo expressa quanto à não incidência 
de ICMS nas operações destinadas a outro Estado, de 
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados.

A apelante insiste na tese de que os efeitos da 
liminar, concedida na ADIN 715-7/DF, seriam ex tunc, o 
que, em última análise, significa dizer que a suspensão 
do art. 33 do Convênio 66/88 nunca teria existido, resti-
tuindo as partes ao statu quo ante.

Em que pesem as alegações da apelante, entendo 
que os efeitos da medida liminar se operam ex nunc, de 
modo que, muito embora a ADIN tenha perdido o objeto, 
certo que, durante a vigência da liminar o art. 33 do 
Convênio 66/88, havia sido afastado do ordenamento 
jurídico, não podendo acobertar a não incidência do 
ICMS nas operações que destinassem petróleo ou deri-
vados a outro Estado da Federação.

Ensina Alexandre Moraes que

a eficácia da liminar nas ações diretas de inconstitucionali-
dade, que suspende a vigência da lei ou do ato normativo 
arguido como inconstitucional, opera com efeitos ex nunc, ou 
seja, não retroativos, portanto, a partir do momento em que 
o Supremo Tribunal a defere, sendo incabível a realização 
de ato com base na norma suspensa (MOARES, Alexandre. 
Direito constitucional. 9.ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 594).

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: Constitucional e tributário. Embargos à execução 
fiscal. ICMS. Operações envolvendo petróleo, combustíveis 
líquidos e gasosos. Operações interestaduais. Imunidade 
constitucional. Pretensão do embargante de aproveitar créditos 
do ICMS incidente sobre operações anteriores. Liminar profe-
rida em ADIN. Validade dos seus efeitos mesmo não havendo 
o julgamento do seu mérito. ICMS incidente sobre o trans-
porte de mercadorias. Não abrangência da regra da imuni-
dade. Creditamento. Ausência de prova do desembolso do 
tributo. Ação incidental de embargos. Natureza constitutiva, e 
não condenatória. Honorários advocatícios. Fixação segundo 
apreciação equitativa do juiz. Inteligência do art. 33 do 

Convênio 66/1988, art. 155, § 2º, da Constituição Federal 
e art. 20, § 4º, do CPC. A pretensão no sentido do apro-
veitamento de créditos do ICMS incidente sobre operações 
precedentes àquela abrangida pela imunidade tributária não 
procede, pois a norma permissiva teve seus efeitos suspensos 
por liminar deferida em ADIN, cujo mérito não foi apreciado, 
em razão da entrada em vigor de lei revogando a anterior. [...] 
(destaquei) (TJMG - AC 1.0027.96.005339-8/003 - Relator 
Des.Dorival Guimarães Pereira - j. em 02.02.2006).

O Des. Lamberto Sant Anna, em julgamento do 
recurso de Apelação nº 1.0433.01.037144-4/001, 
entendeu que:

[...] Destarte, antes mesmo do julgamento da ADIN 
715-7, sobreveio a LC 87/96, regulando toda a matéria e 
ab-rogando o Convênio ICMS 66/88, tendo, então, o STF 
julgado a ADIN prejudicada. Mas, tal fato é irrelevante. A 
análise salutar envolve o respeito e cumprimento às decisões 
obrigatórias proferidas pelo Poder Judiciário, que, enquanto 
não cassadas ou reformadas, têm a aptidão de produzir os 
judiciosos efeitos contidos no seu comando dispositivo que, in 
casu, acolheu o pedido liminar de suspensão da eficácia do 
art. 33 do Convênio ICMS 66/88.
Observo ainda que, nada obstante o pedido da ADIN 715 
tenha sido julgado prejudicado, por perda do objeto, não 
se pode admitir qualquer confronto jurisprudencial ou analó-
gico com outra demanda que teve o seu mérito analisado, 
conforme pretendido pela recorrente, sendo certo concluir 
que aos fatos geradores, posteriores a 18.12.92, que sejam 
objeto da autuação do débito exequendo, não era aplicável 
o art. 33 do Convênio 66/88.

No mesmo sentido, o eminente Des. Edilson 
Fernandes, quando do julgamento da Apelação 
nº 1.0079.99.015846-5/001:

Então, a partir do momento em que o STF deferiu a liminar 
(DJU de 18/12/92), era incabível a realização de qualquer 
ato com base na norma suspensa. Conclui-se, portanto, 
que, nos exercícios de 1993 e 1994, no qual a apelante foi 
autuada, ela tinha a obrigação de anular os créditos rela-
tivos às operações de entrada do produto revendido em outro 
Estado da Federação, seguindo a regra disposta no já aludido 
art. 155, § 2º, II, da CR/88. Em outras palavras, à época 
dos fatos, a apelante não poderia manutenir a creditação 
como feita.

Desse modo, entendo que os efeitos da medida 
liminar concedida nos autos da ADIN persistem até a 
edição da Lei Complementar nº 87/96, até mesmo 
porque a nova legislação revogou o art. 33 do Convênio 
66/88, que se encontrava com os efeitos suspensos.

Ademais disso, destaque-se o disposto no art. 142, 
§ 2º, do Decreto estadual 32.535/91, vigente à época:

Art. 142. O imposto é não cumulativo, compensando-se o 
que for devido3 em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação com o montante 
cobrado nas anteriores, por este Estado ou por outra unidade 
da Federação.
[...]
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§ 2° Salvo determinação em contrário deste Regulamento, 
não poderá ser utilizado como crédito o valor pago pela 
operação ou prestação, quando:
1) a operação ou prestação subseqüente, com a mesma 
mercadoria ou outra dela resultante, estiverem beneficiadas 
por isenção ou não-incidência; [...].

Assim, aos fatos geradores surgidos após 
18.12.1992 não se aplica o art. 33 do Convênio 66/88, 
não havendo falar em creditamento do ICMS no período 
compreendido entre agosto a outubro de 1996.

3) Da manutenção dos créditos relativos ao serviço 
de transporte, tendo em vista que ele é tributado pelo 
ICMS normalmente e é autônomo em relação à venda da 
mercadoria, não havendo que se falar, assim, em pres-
tação não tributada que justifique o estorno dos créditos 
e não sendo absolutamente o caso de aplicação do 
art. 155, § 2º, II, da CR.

Argumenta a apelante que não pode o Fisco esta-
dual exigir o estorno dos créditos atinentes à operação de 
transporte de combustíveis derivados de petróleo a outros 
Estados, pois aludida prestação de serviço não é abar-
cada pela imunidade do art. 155, § 2º, X, b, da CR.

Inicialmente, destaque-se que a saída de mercado-
rias derivadas do petróleo - atividade-fim -, não pode, 
em nenhuma hipótese, ser confundida com o serviço de 
transporte interestadual dessa mercadoria.

Ora, a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, 
da CR atinge apenas a mercadoria de natureza determi-
nada, não alcançando a prestação de serviço de trans-
porte desse produto, que é uma transação autônoma, 
regularmente tributada pelos envolvidos afins, razão por 
que deve ser assegurado o direito de creditamento do 
imposto incidente sobre a operação de frete.

Nesse sentido, os arts. 19 e 20 da Lei Complementar 
87/96:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação relativa à circulação de merca-
dorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado 
nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo ante-
rior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do 
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no esta-
belecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou 
ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou 
utilização de serviços resultantes de operações ou prestações 
isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou 
serviços alheios à atividade do estabelecimento.
[...] (destaquei).

Na hipótese dos autos, resta claro que a embar-
gante realizou o transporte das mercadorias com o regular 
pagamento do ICMS, pois, em resposta dada pelo perito 
ao segundo quesito da embargante na perícia acostada 
aos autos (f. 244), afirma o expert:

Segundo quesito
Os serviços de transporte tomados pela embargante, objeto 
da autuação no tocante à pretensão de estorno dos créditos, 
foram tributados pelo ICMS?
Resposta:
Afirmativo.
Conforme verificação e análise dos Conhecimentos de 
Transporte Rodoviário de Cargas - CTRCs, objeto da 
autuação fiscal, a perícia constatou que os mesmos foram 
tributados pelo ICMS.

Diante disso, resta incontroverso que a embargante 
é a tomadora dos serviços de transporte; que pagou por 
eles e que as respectivas operações foram tributadas pelo 
ICMS, ou seja, aqui não há incidência da regra de imuni-
dade prevista pelo art. 155, § 2º, X, b, da CR.

Quanto à não incidência do art. 155, § 2º, X, da 
CR sobre a prestação de serviço de transporte interesta-
dual, já decidiu o eminente Des. Edilson Fernandes:

Ao certo que a imunidade tributária prevista no art. 155, 
§ 2º, X, al. b, da CR/88 - que exclui da incidência do ICMS 
as operações que destinem a outros Estados combustíveis 
líquidos e gasosos derivados do petróleo - não é extensiva, 
como, in casu, às prestações de serviço de transporte inte-
restadual. Na verdade, existe distinção entre as duas hipó-
teses de incidência do ICMS, qual seja a relativa às opera-
ções de circulação de mercadorias e a referente às presta-
ções de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação (art. 155, II, da CR/88).
Portanto, a apelante se ampara em premissa falsa ao 
pretender imunidade do ICMS nas prestações de serviços 
de transporte interestadual como se fizesse parte de toda 
a operação de destinação do produto para outro Estado 
da Federação, o que não tem procedência. As ‘operações’ 
envolvem a circulação de mercadorias, ao passo que as 
‘prestações’ envolvem os serviços de transporte e de comuni-
cação, de sorte que, sendo diversas e autônomas as hipóteses 
de incidência tributária, a imunidade de uma não implica na 
da outra. Portanto, devido o ICMS pela prestação do serviço 
de transporte, cabe verificar quem possui a responsabilidade 
pelo seu recolhimento (TJMG - AC nº 1.0079.99.015846-
5/001 - Relator Des. Edilson Fernandes - j. em 31.08.2004).

Muito embora comprovado nos autos que a embar-
gante foi a tomadora do serviço de transporte, bem como 
foi ela - a embargante - quem recolheu o ICMS devido 
sobre a operação, deve ser esclarecido quem é o respon-
sável pelo pagamento do referido tributo e do valor faz 
uso como custo operacional.

Ora, a transportadora que prestou o serviço de 
transporte de mercadoria é o contribuinte de direito do 
ICMS, ou seja, é ela a responsável pelo recolhimento 
do tributo.

Na hipótese em exame, restou demonstrado que o 
ICMS foi pago pela tomadora do serviço - Shell Brasil 
Ltda. - e não pela transportadora, havendo a chamada 
substituição tributária para frente.

O valor do ICMS pago pela embargante ingressou 
no seu balanço com o indicativo custo, não havendo falar, 
pois, em creditamento pela Shell Brasil Ltda. do ICMS.
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Ora, quem poderá creditar o ICMS efetivamente 
pago é a própria transportadora que em uma substituição 
tributária para frente foi substituída pela embargante.

Com isso, sem razão a embargante.
4) Ainda que fosse devido o estorno efetuado pelo 

Fisco, os critérios utilizados pela apelada para o cálculo 
nestes Embargos à Execução (nº 1. 0027.03.003586), 
bem como naqueles de nº 1.0027.04.044657-0 violaram 
a legislação uma vez que:

(i) Considerou no cálculo do estorno operações 
de vendas interestaduais a consumidores finais, olvi-
dando que essas operações são tributadas normalmente 
pelo ICMS.

Embora do exame dos autos se verifique que real-
mente não houve pelo Fisco a diferenciação dos recep-
tores das mercadorias das operações de vendas interesta-
duais, fato é que aludida distinção não se faz necessária.

Isso porque o benefício fiscal objeto da presente 
ação não foi instituído em prol do consumidor da merca-
doria, mas sim do Estado federativo que recebe o refe-
rido produto.

Ademais disso, a própria Constituição da República 
não fez distinção entre as operações interestaduais de 
petróleo e seus derivados destinadas a contribuinte do 
ICMS ou a consumidor final.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal:

Assim sendo, obviamente, na hipótese de contribuinte ou 
consumidor vir a receber o produto sem a retenção prévia 
do ICMS, será ele responsável por todo o tributo devido ao 
Estado de seu domicílio. (STF - RE 198088/SP - São Paulo - 
Recurso extraordinário - Relator Ministro Ilmar Galvão - j. em 
17.05.2000).

No mesmo sentido este eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito tributário. ICMS. Substituição tributária. 
Derivados de petróleo. Preço de venda ao consumidor final. 
- Segundo entendimento do STF, a imunidade ou hipótese 
de não incidência contemplada na alínea b do inciso X do 
§ 2º do art. 155 da CF restringe-se ao Estado de origem, não 
alcançando o Estado de destino da mercadoria, no qual são 
tributadas todas as operações que compõem o ciclo econô-
mico por que passam os produtos, independentemente de 
se tratar de consumidor final ou intermediário (RE 227.466-
AgR - Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 272.127-
AgR - Relatora Ministra Ellen Gracie; e RE 201.703 - Relator 
Ministro Moreira Alves). É legítima a exigência antecipada 
do ICMS sobre derivados de petróleo, pelo regime da subs-
tituição tributária, já reconhecido pelo colendo Supremo 
Tribunal Federal como amparado pela Constituição Federal 
(TJMG - AC n° 1.0287.04.016961-0/001 - Relator Des. 
Wander Marotta - j. em 29.04.2008).

Assim, pouco importa se o destinatário da merca-
doria é contribuinte ou consumidor final, a regra da 
imunidade se aplica no momento do fato gerador, e esse 
ocorre no instante em que a mercadoria tem saída do 
estabelecimento do remetente.

Com essas considerações, rejeito a arguição.

(ii) Utilizou para cálculo do estorno metodologia não 
prevista na legislação estadual.

Alega a embargante que a metodologia utilizada 
pelo Fisco lhe foi prejudicial e nesse sentido destacou 
alguns quesitos do exame pericial, argumentando que 
deveria ser utilizado o método previsto no art. 72 do 
RICMS/96.

Dispõe o referido artigo, in verbis:

Art. 72. Tendo havido mais de uma aquisição ou recebimento 
e sendo impossível estabelecer correspondência entre estes e 
a mercadoria cujo crédito deva ser estornado, o montante a 
estornar será calculado pela aplicação da alíquota vigente à 
data do estorno sobre o valor da aquisição ou recebimento 
mais recente.

Pois bem.
Vejamos a resposta do perito ao terceiro quesito da 

embargante na perícia acostada aos autos dos Embargos 
à Execução nº 1.0027.04.044657-0 (f. 510/511), 
conexos a estes autos:

3) qual foi o método utilizado pelas Autoridades Fiscais para 
calcular o montante do estorno dos créditos de ICMS da 
embargante? Tal método corresponde exatamente àquele 
previsto no art. 72 do RICMS/96? Favor justificar.
Resposta:
[...]
No entendimento deste Perito, como está demonstrado acima, 
o Fisco utilizou, ao longo do seu levantamento, tanto o critério 
previsto no art. 72 do RICMS/96 quanto o do custo médio.

Observe-se que o perito afirma que o Fisco se 
utilizou de método previsto no art. 72 do RICMS/96, ao 
mesmo tempo em que fez uso do método denominado 
custo médio.

Quando da leitura do quesito terceiro da embar-
gante nos autos nº 1.0027.03.003586-2 (f. 244/245), 
também conexos, extrai-se que o Fisco não utilizou 
nenhum dos métodos descritos no art. 154, § 2º, do 
Regulamento de ICMS de Minas Gerais/91.

Assim, evidente na hipótese que o Fisco se utilizou 
de método não previsto no regulamento específico, entre-
tanto, é de se ver pela consulta às perícias realizadas que a 
utilização do método denominado custo médio ao mesmo 
tempo é fator benéfico para a apelante, senão vejamos.

Em resposta ao quesito sétimo do embar-
gado na perícia dos autos dos Embargos à Execução 
nº 1.0027.04.044657-0 (f. 520), disse o perito:

7) Queria o d. Perito informar, baseado nos quesitos 8 
e 9, com as respectivas respostas (f. 225/226 dos Autos 
027.06.094459-5), se, caso o Fisco utilizasse o método 
previsto no art. 72 do Dec. 38.104/96, no lugar do método 
utilizado no PTA 01.138789-20, este apuraria valor total a 
estornar superior e, portanto, mais prejudicial à embargante.
Resposta:
Afirmativo. Com a substituição do método utilizado no PTA 
01.138789-20 (custo médio), pelo método do art. 72 do 
Dec. nº 38.104/96, (custo mais recente): ‘[...] do estorno 
sobre o valor da aquisição ou recebimento mais recente’, 
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seria apurado um valor a estornar superior ao apurado pelo 
Fisco, portanto, mais prejudicial à embargante.

Nestes autos (Embargos à Execução 
nº 1.0027.03.003586-2/001), as respostas conferidas 
pelo expert aos quesitos oitavo e nono da embargada 
(f. 257/258) demonstram que, muito embora o Fisco não 
se tenha valido apenas do método previsto no art. 72 
do RICMS/96, utilizando-se também do método onde 
considerada a média do ICMS aproveitado por unidade 
adquirida no respectivo período de apuração, ao final os 
valores apurados são benéficos à apelante.

Desse modo, muito embora a embargante tenha 
obtido sucesso na comprovação de uso pelo Fisco de 
métodos não previstos no regulamento específico do 
ICMS, fato é que a prova pericial é contundente em 
afirmar que os métodos utilizados pela Fazenda estadual 
são mais benéficos à recorrente.

Assim, não prosperam os argumentos da embar-
gante nessa parte.

(iii) Desconsiderou que, para efeitos do cálculo do 
estorno, a dilatação dos combustíveis provoca uma dife-
rença entre as quantidades adquiridas (entradas) e as 
vendidas (saídas).

Como é sabido, a hipersensibilidade dos combus-
tíveis às temperaturas ambientes provoca uma dila-
tação volumétrica e este plus em volume de combustível 
é anulado pela Resolução 06 do Conselho Nacional do 
Petróleo, que determina sejam observadas, na comerciali-
zação dos derivados do petróleo, as tabelas de correção.

O referido órgão nacional determina que as distri-
buidoras no momento da compra do combustível e 
durante a sua estocagem até o momento da venda 
procedam à quantificação dos volumes dos combustíveis 
dentro do padrão de temperatura de 20ºC utilizando as 
tabelas de conversão de densidade e volume.

Em não havendo esse controle de quantificação do 
volume de combustível em razão da variação da tempe-
ratura, não é possível apurar a diferença de volumes nos 
momentos de saída e de entrada.

Na hipótese específica dos autos, a apelante argu-
menta que o Fisco não levou em consideração a dila-
tação térmica dos combustíveis no caso de saídas a 
temperaturas acima de 20ºC, o que poderia ter reduzido 
o crédito tributário em aproximadamente 1%.

Conforme perícia nestes autos (Embargos à 
Execução nº 1.0027.03.003586-2/001), observa-se que 
a embargante não emitia notas fiscais com a especifi-
cação de temperatura dos combustíveis na sua saída, de 
modo que resta impossibilitada a consideração pelo Fisco 
da referida possibilidade de dilatação volumétrica.

Vejamos a resposta do expert ao quesito décimo 
segundo da embargada na perícia realizada nestes autos 
(Embargos à Execução nº 1.0027.03.003586-2/001) - 
f. 259:

Décimo segundo quesito
É possível precisar a qual temperatura cada aquisição de 
combustíveis foi feita e a qual temperatura cada saída de 
combustíveis foi realizada?
Resposta:
Negativo.
Com exceção das notas fiscais que a embargada emite 
para os aeroportos, as notas fiscais de saída não trazem 
especificados sobre qual temperatura ocorreram as saídas 
dos combustíveis.

Daí se extrai que, em não havendo a informação 
pela própria embargante das temperaturas de saída dos 
combustíveis, evidente que o Fisco não possuía infor-
mações suficientes para considerar a possível dila-
tação volumétrica.

Assim, também quanto a este argumento, sem razão 
a apelante.

5) O juiz de primeiro grau foi omisso quanto à 
perícia realizada nos autos, ferindo os arts. 131 e 458, 
II, do CPC.

Alega a apelante que o Juiz rejeitou o laudo peri-
cial, mas deixou de fazê-lo expressamente.

Ora, o texto do art. 436 do CPC é claro no sentido 
de que o julgador não fica adstrito ao laudo pericial, 
sendo a perícia apenas mais um fator que pode contribuir 
no seu convencimento.

Dispõe o aludido artigo, in verbis: “Art. 436. O juiz 
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 
convicção com outros elementos ou fatos provados nos 
autos”.

Assim, sem razão a recorrente, não prosperando o 
argumento de que o ato sentencial fere os arts. 131 e 458, 
II, do CPC, uma vez que o convencimento do Magistrado 
primevo foi devida e suficientemente fundamentado.

6) Da recomposição da conta gráfica.
A hipótese dos autos é de imposto sujeito a lança-

mento por homologação (ICMS) e para apuração 
do imposto devido, a autoridade administrativa deve 
confrontar os débitos e os créditos de um mesmo sujeito 
passivo através da chamada conta gráfica.

Em havendo execução fiscal onde apurada dife-
rença de valores (para mais ou para menos), a autori-
dade administrativa fica incumbida de realizar a recom-
posição da conta gráfica.

No caso concreto, discute-se o estorno de créditos 
do ICMS apurados pelo estabelecimento da Shell em 
Betim no período compreendido entre agosto/1996 a 
agosto/2000 e entre janeiro/2001 a abril/2002, conforme 
se extrai das respectivas CDAs dos autos apensos.

Como restou destacado acima, o Fisco estadual 
exige o estorno de créditos aproveitados em razão da pres-
tação do serviço de transporte interestadual de combus-
tível, o que é possível, haja vista que, muito embora a 
referida prestação tenha sido devidamente tributada, 
quem faz jus ao seu creditamento é a transportadora, e 
não a tomadora do serviço.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0317.12.003811-0/001 - 
Comarca de Itabira - Apelante: Terezinha de Jesus 
Andrade - Interessado: Oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca de Itabira - Relator: DES. EDUARDO ANDRADE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013. - Eduardo 
Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de dúvida 
suscitada por José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, Oficial 
do Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, relativa-
mente ao requerimento protocolado por Terezinha de 
Jesus Andrade, para registro do formal de partilha de 
Geraldo José de Andrade, extraído do Processo Judicial 
nº 1.0317.05.053023-5, pelo qual o único bem inte-
grante do acervo hereditário, consistente na fração de 
1/10 do imóvel objeto da transcrição 15.083, f. 150, 
Livro 3-AD, foi partilhado apenas entre os irmãos do fale-
cido, não abarcando o cônjuge supérstite.

Adoto o relatório da sentença de origem, acres-
centando-lhe que a dúvida foi julgada procedente, ao 
entendimento de que razão assiste ao oficial suscitante 
ao afirmar a impossibilidade de realizar o registro do 
formal de partilha dos bens deixados por Geraldo José de 
Andrade, sem que, antes, sejam elucidadas as questões 
apontadas na nota devolutiva por ele exarada e objeto 
de irresignação da parte suscitada. As custas e despesas 
processuais foram impostas à suscitada (f. 55/59).

Inconformada, a suscitada interpôs o presente 
recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença, 
para que seja desobrigada de cumprir as providências 
exigidas pelo oficial suscitante, às seguintes alegações, 
em síntese: que o autor da herança faleceu quando vigia 
o antigo Código Civil de 1916, pelo qual o cônjuge 
supérstite, embora fosse considerado herdeiro legítimo, 
não o era necessário; que, portanto, o inventário em 
questão não havia, necessariamente, que contemplar a 
viúva Maria Aparecida da Silva Andrade, notadamente 
porque se encontra em local ignorado, cabendo a ela, 
caso queira, propor a devida ação de petição de herança, 
dentro do prazo prescricional; que, outrossim, a viúva 
não era meeira, porquanto o regime de bens do casa-
mento era o de comunhão parcial, e o imóvel integrante 
do acervo hereditário, objeto da partilha, fora recebido 
por doação, antes do matrimônio, consistindo, assim, 
em bem exclusivo; que as exigências dos itens 02 e 04 
(f. 04) parecem indevidas, porque o art. 176, II, b, da Lei 
n. 6.015/73 refere-se à abertura de matrícula, e, no caso, 
o imóvel inventariado, que está sendo apenas transferido, 

Formal de partilha - Registro - Oficial de cartório - 
Suscitação de dúvida - Ordem de vocação 

hereditária - Cônjuge sobrevivente - Não inclusão - 
Precedência sobre os colaterais - Ruptura da 
cadeia registral - Código Civil de 1916 - Arts. 

1.603, III, e 1.611 - Princípio da continuidade do 
registro público - Obediência - Art. 235, § 1º, da 
Lei nº 6.015/73 - Exigência de nova matrícula -

 Cabimento

Ementa: Suscitação de dúvida. Registro de formal de 
partilha. Ordem de vocação hereditária. Descumprimento 
do princípio da continuidade registral. Impossibilidade 
do registro. Recurso parcialmente provido, apenas para 
excluir exigência que não encontra amparo legal.

- Se as incongruências apresentadas pelo oficial do 
cartório são pertinentes, sendo a pretensão de registro 
contrária ao princípio da continuidade registral, a susci-
tação de dúvida deve ser julgada parcialmente proce-
dente, com a recomendação para que o oficial se 
abstenha de proceder ao registro, reconhecendo-se 
como indevida apenas uma das exigências, por falta de 
amparo legal.

Recurso parcialmente provido.

Assim, o estorno é devido e foi apontado na 
conta gráfica da embargante como um “débito” do 
sujeito passivo.

Cumpre destacar que o procedimento de recompo-
sição da conta gráfica não trata de compensação, nos 
moldes do art. 170 do CTN, o qual depende de requeri-
mento do contribuinte. O confronto de débitos e créditos 
de um determinado sujeito passivo deve ser realizado de 
ofício pelo próprio Fisco.

Diante disso, em não havendo apuração de crédito 
em favor da embargante, esta não faz jus à reformulação 
da conta gráfica, porquanto a possibilidade de credita-
mento quanto ao serviço de transporte interestadual, 
repito, cabe apenas à prestadora do referido serviço.

Dispositivo.
Mediante tais fundamentos, nego provimento ao 

recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, pelos 
fundamentos ali elencados, acrescidos dos subsídios da 
presente decisão.

Custas recursais, pela apelante.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES SANDRA FONSECA e CORRÊA JUNIOR. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO.

. . .
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de dúvida, na forma da lei, como se vê do documento 
de f. 05.

Em primeira instância, o ilustre Magistrado julgou 
procedente a dúvida, à consideração de que

assiste razão ao oficial suscitante quando afirma a impossibi-
lidade de se realizar o registro do formal de partilha indicado 
na peça de ingresso, sem que sejam elucidadas as questões 
indicadas [...], todas integrantes de nota devolutiva por ele 
exarada e objeto de irresignação da parte suscitada (f. 59).

E contra essa decisão ora se insurge a apelante.
No tocante à primeira incongruência apontada pelo 

oficial do cartório, a recorrente alegou, em suma: que 
o Código Civil de 1916, vigente ao tempo da morte do 
autor da herança, não incluía o cônjuge como herdeiro 
necessário, razão pela qual o inventário em questão não 
haveria, necessariamente, de contemplar a viúva, tanto 
mais porque se encontra em local ignorado, cabendo a 
ela, destarte, propor ação de petição de herança, dentro 
do prazo prescricional; que a viúva não era meeira, 
porque o casamento era sujeito ao regime da comunhão 
parcial de bens, e o imóvel objeto da partilha fora rece-
bido por doação.

Data maxima venia, a argumentação não subsiste.
Segundo doutrina de Walter Ceneviva,

um dos princípios fundamentais do registro imobiliário, o 
da continuidade, determina o imprescindível encadeamento 
entre assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas 
nele interessadas (Lei dos Registros Públicos comentada. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 434).

E, por força do que dispõe a Lei de Registros, 
incumbe ao oficial do registro zelar pela observância 
desse princípio.

No caso vertente, a titularidade do imóvel objeto da 
Transcrição 15.083, f. 150, do Livro 3-AD, do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, foi trans-
mitida em decorrência do falecimento do proprietário, 
Geraldo José de Andrade, cujo inventário tramitou 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itabira, Processo 
nº 1.0317.05.053023-5.

Ao que consta dos presentes autos, o autor da 
herança faleceu sem deixar ascendentes ou descendentes; 
no entanto, era casado com a Sr.ª Maria Aparecida 
Silva Andrade.

Ao tempo da morte, na vigência do Código Civil 
de 1916, a sucessão legítima se dava na seguinte 
ordem preferencial:

Art. 1.603. [...]
I - aos descendentes;
II - aos ascendentes;
III - ao cônjuge sobrevivente.
IV - aos colaterais;
V - aos Estados, ao Distrito Federal ou à União.

Dispunha, ainda, o art. 1.611 do mesmo diploma 
legal: “Em falta de descendentes e ascendentes, será defe-

já está matriculado e identificado, não necessitando de 
certidão de divisas e confrontações; que, igualmente, a 
exigência de exibição de documentos pessoais de Maria 
da Conceição Cadete e Maria do Carmo Oliveira Pena 
não se justifica, porquanto são ex-cônjuges de dois dos 
herdeiros, cujos casamentos eram sujeitos ao regime da 
comunhão parcial, não lhes sendo comunicável, pois, 
o bem inventariado; que, ademais, tais pessoas encon-
tram-se em local ignorado; que, de todo modo, constam 
do formal de partilha cópias dos referidos documentos de 
identidade, embora sem indicação do CPF; que, no que 
tange à questão da premoriência de outros irmãos, cujos 
quinhões não foram repassados ao autor da herança 
em comento, houve inventário dos bens de todos eles, 
restando a inventariar apenas o imóvel objeto da presente 
ação (f. 65/68).

Devidamente intimado, o suscitante não respondeu 
ao recurso (f. 75).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de 
Justiça, o ilustre representante do Ministério Público, Dr. 
Antônio César Mendes Martins, opinou pela confirmação 
da sentença.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que Terezinha de Jesus Andrade, 
ora apelante, apresentou para registro, perante o Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, o formal de 
partilha de Geraldo José de Andrade, seu irmão, extraído 
do Processo Judicial nº 1.0317.05.053023-5, pelo qual 
o bem constituído por 1/10 do imóvel objeto da trans-
crição 15.083, f. 150, Livro 3-AD, foi partilhado entre seis 
dos nove irmãos do falecido.

O oficial titular do cartório, José Celso Ribeiro Vilela 
de Oliveira, entendeu que existem impedimentos para o 
registro do título, pelos seguintes motivos:

- há incongruência entre o resultado final da partilha 
consubstanciada no formal e a ordem de vocação here-
ditária prevista na lei civil, pois o acervo hereditário foi 
partilhado exclusivamente entre irmãos do falecido, não 
obstante fosse ele casado ao tempo do óbito, em desa-
cordo, portanto, com os arts. 1.603 e 1.611 do CC/16, 
não tendo havido qualquer notícia de renúncia, cessão de 
direitos hereditários, disposição testamentária ou algum 
ato ou negócio jurídico que justificasse o ocorrido;

- o monte partilhável deixou de ser integrado pelos 
quinhões hereditários que foram transmitidos ao de cujus 
em função da premoriência de dois de seus irmãos, os 
quais faleceram sem deixar herdeiros de classe com 
ordem prioritária na sucessão;

- a interessada deixou de apresentar, no prazo 
legal, a documentação discriminada no rol de f. 04, 
exigida pela Lei de Registros Públicos para o registro do 
título pretendido.

Não se conformando com as exigências formuladas 
pelo digno oficial, a apresentante requereu a suscitação 
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para o debate das questões arguidas pela apelante, 
que deverá, caso objetive desconstituir o óbice ora exis-
tente ao registro do formal de partilha, valer-se de ação 
própria. Afinal, não se pode pretender que o oficial do 
cartório exerça atribuição que extrapola a sua compe-
tência, tal como o reconhecimento da incapacidade da 
viúva de herdar.

Superado, dessa forma, o exame do primeiro motivo 
apresentado pelo digno oficial do Cartório à impossibili-
dade de se realizar o registro do formal de partilha nos 
termos em que se encontra.

Noutro passo, alega a apelante que as exigên-
cias dos itens 02 e 04, constantes de f. 04 dos autos, 
afiguram-se indevidas. Vejamos.

No item 02, o digno oficial nada mais fez do que 
exigir o cumprimento da norma prevista no art. 176, II, 3, 
b, da Lei de Registros Públicos, in verbis:

Art. 176. O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à 
matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos 
relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.
§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às 
seguintes normas:
I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por 
ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;
II - são requisitos da matrícula:
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;
2) a data;
3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:
a) se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do 
CCIR, a denominação e de suas características, confronta-
ções, localização e área;
b) se urbano, de suas características e confrontações, locali-
zação, área, logradouro, número e de sua designação cadas-
tral, se houver (grifei).

A exigência é, sem dúvida, pertinente, haja vista 
que, desde a entrada em vigor da Lei nº 6.015/73 - atual 
Lei de Registros Públicos -, todos os imóveis que forem 
vendidos, doados, permutados ou, como in casu, trans-
feridos por sucessão hereditária, deverão receber um 
número de matrícula por ocasião do registro do título 
translativo (formal de partilha), número este que, em subs-
tituição ao da antiga transcrição, passará a acompanhar 
a sorte do bem. É o que ensina Carlos Roberto Gonçalves 
(Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008), à 
luz do que preveem os arts. 227, 228 e 235, da lei de 
regência da matéria. Confira-se:

Art. 227. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve 
estar matriculado no Livro nº 2 - Registro Geral - obedecido 
o disposto no art. 176.
[...]
Art. 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro 
registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os 
elementos constantes do título apresentado e do registro ante-
rior nele mencionado.
[...]
Art. 235. Podem, ainda, ser unificados, com abertura de 
matrícula única:
[...]
§ 1º Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos 
de desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior 

rida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da 
morte do outro, não estavam desquitados”.

Diante desse panorama legal, não há dúvida de que 
o cônjuge figurava em classe com prioridade para herdar 
em relação aos colaterais, razão pela qual, na ausência 
de qualquer instrumento a dar conta de renúncia, cessão 
de direitos hereditários, ou de algum negócio jurídico 
translativo da propriedade, o oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis não poderia mesmo admitir a registro 
o formal de partilha que deixou de contemplar a viúva 
como herdeira de Geraldo José de Andrade, realizando a 
partilha apenas entre irmãos do de cujus.

Com efeito, pelo princípio da saisine, previsto no 
art. 1.572 do vetusto Código Civil, a morte do de cujus 
implica a imediata transferência do seu patrimônio aos 
sucessores. Logo, a transmissão da herança opera-se de 
pleno direito no instante da morte, ficando o direito suces-
sório incorporado ao patrimônio dos herdeiros, indepen-
dentemente de partilha - que apenas tem o efeito de pôr 
fim ao estado de indivisibilidade do patrimônio.

Nessa linha, tem-se que, com a morte de Geraldo 
José de Andrade, a viúva Maria Aparecida da Silva 
passou a ser titular, inexoravelmente, da fração do imóvel 
em comento, pelo que o registro do formal de partilha 
pretendido, em que figuram apenas irmãos do de cujus, 
representaria clara ruptura da cadeia registral.

Convém frisar que a circunstância de a viúva encon-
trar-se, segundo alega a recorrente, em local ignorado, 
não autoriza a violação ao princípio da continuidade do 
registro público, dada a manifesta ausência de juridici-
dade do argumento.

Outrossim, quanto à alegação de que o Código 
Civil de 1916 não incluía o cônjuge no rol de herdeiros 
necessários - o que, segundo a apelante, tornava lícita a 
exclusão da viúva do inventário -, é imperioso esclarecer 
que a condição de herdeiro necessário apenas assegura 
ao respectivo titular a denominada “legítima”, que não 
pode ser objeto de disposição testamentária. Ou seja, 
trata-se de mera limitação ao poder de testar do autor da 
herança, não possuindo qualquer repercussão, portanto, 
sobre a ordem de vocação hereditária acima colocada, 
em que o cônjuge aparece em posição prioritária em 
relação aos colaterais.

No mais, relativamente ao argumento de que o 
bem imóvel em questão, objeto da Transcrição 15.083, 
f. 150, do Livro 3-AD, do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Itabira, não seria comunicável à viúva, 
porque o regime de bens do casamento era o da comu-
nhão parcial e o imóvel teria sido recebido em doação 
pelo de cujus, é nítida a confusão havida pela apelante 
entre os conceitos de herança e meação, não merecendo, 
assim, prosperar.

De qualquer forma, importa anotar que o procedi-
mento da dúvida cartorária não se mostra a via adequada 
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porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente 
com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a 
transferência de 1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se, em 
seguida, ao que estipula o inciso II do art. 233 (grifei).

Acertada, pois, a sentença, nesse particular.
E o mesmo se diga quanto ao capítulo em que reco-

nheceu devida a exigência contida no item 04 de f. 04, 
pois que, como bem colocou o ilustre Magistrado a 
quo, encontra-se em estrita conformidade com os requi-
sitos previstos na Lei de Registros Públicos, de obser-
vância cogente.

Em um aspecto, todavia, estou que o recurso 
merece acolhida.

É que, no tocante à exigência de que o formal de 
partilha seja retificado para fazer incluir no acervo here-
ditário de Geraldo José de Andrade os quinhões que 
recebera pelo falecimento dos seus irmãos pré-mortos, 
Margarida e Pedro, entendo que se trata de questão pura-
mente patrimonial, de interesse exclusivo dos envolvidos 
na sucessão, sem qualquer repercussão de índole publi-
cista, na seara do direito registral e notarial.

Afinal, se um bem ou outro deixou de ser inven-
tariado, não cabe, data venia, ao oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis protestar para que a falta seja 
suprida, na tutela dos interesses dos herdeiros porven-
tura prejudicados.

Nesse tocante, a exigência não tem a aptidão de 
salvaguardar o princípio da continuidade dos registros 
públicos, pelo que não pode servir de óbice, por si só, ao 
registro pretendido, renovadas vênias.

Não obstante, fica mantida a recomendação para 
que o oficial se abstenha de proceder ao registro, pois que 
as demais irregularidades, acima reconhecidas subsis-
tentes, já impedem, de maneira intransponível, o registro 
do formal de partilha nos termos em que se encontra.

Com essas considerações, dou parcial provimento 
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a dúvida 
e reconhecer como indevida tão somente a exigência 
apresentada pelo digno oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca de Itabira de que o formal de partilha apre-
sentado pela apelante seja retificado para fazer incluir 
no acervo hereditário de Geraldo José de Andrade os 
quinhões que recebera pelo falecimento dos seus irmãos 
pré-mortos, Margarida e Pedro.

Mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida, 
inclusive quanto à recomendação para que o oficial se 
abstenha de proceder ao registro do formal de partilha, 
nos moldes em que apresentado, e em relação aos ônus 
sucumbenciais (art. 21, parágrafo único, do CPC).

Votaram de acordo com o Relator os DESEM BARGA-
DORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA VERDOLIM 
HUDSON ANDRADE. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .

Nunciação de obra nova - Invasão - Liminar - 
Ausência de requisitos próprios - Fumus boni 
iuris e periculum in mora - Cassação - Decisão 

interlocutória - Concisão - Possibilidade - Causas 
de extinção do processo - Alegação em agravo de 
instrumento - Risco de supressão de instância e 

do devido processo legal - Não concessão

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de nunciação 
de obra nova.  Preliminar de nulidade da decisão rejei-
tada. Liminar de embargo deferida. Requisitos. Ausência. 
Decisão reformada. 

- Para a concessão da liminar em ação de nunciação de 
obra nova, deve-se estar comprovadamente demonstrado, 
juntamente com a inicial, que a obra que se pretende 
embargar possa prejudicar ou alterar imóvel vizinho. 
Não demonstrados os pressupostos para a concessão da 
medida pretendida, deve ser indeferido o pedido liminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0056.
13.004078-7/001 - Comarca de Barbacena - Agravante: 
Lívia Aparecida da Silva Andrade - Agravado: Espólio de 
Demerval de Almeida Dutra - Relator: DES. ARNALDO MACIEL

Acórdão  

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013. - Arnaldo 
Maciel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto por Lívia Aparecida da Silva 
Andrade contra decisão de f. 40/41-TJ, proferida pela 
MM. Juíza Liliane Rossi dos Santos Oliveira, que, nos 
autos da ação de nunciação de obra nova proposta 
pelo agravado, espólio de Demerval de Almeida Dutra, 
deferiu o pedido liminar de imediato embargo da obra 
executada pela ré, ora agravante, sob pena de multa de 
R$500,00 em caso de descumprimento, com fundamento 
no art. 937 do CPC.

Contra tal decisão, insurge-se a agravante, susci-
tando, preliminarmente, a nulidade da decisão por 
ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da 
Constituição da República, sob o fundamento de que a 
Magistrada primeva não teria analisado os requisitos espe-
cíficos exigidos para o deferimento da liminar em ação 
dessa natureza, sustentando, ainda em preliminar, a exis-
tência de litisconsórcio passivo necessário entre a ré, ora 
recorrente, e seu marido, conforme determina o art. 10, 
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§ 1º, pugnando pela extinção do processo sem resolução 
do mérito, com base no art. 47, ou ainda com base no 
art. 267, IV ou VI, todos do CPC, em razão da ausência 
de documento nos autos que comprove a condição 
de inventariante e a própria existência do espólio ou o 
óbito de Demerval de Almeida Dutra, arguindo ainda a 
ausência de capacidade postulatória, visto que o suposto 
inventariante outorga poderes ao procurador signatário 
da peça inicial em nome próprio, e não em nome do ente 
despersonalizado que figura como parte autora, o que 
também levaria à necessária extinção do feito, com base 
no art. 267, IV, do CPC, pedindo tal atitude processual 
ainda em decorrência da ilegitimidade ativa do espólio, 
em decorrência da inexistência de comprovação da sua 
propriedade ou até mesmo de sua posse sobre o terreno 
em que realizada a edificação objeto da controvérsia. 

No mérito, relativamente à liminar de embargo da 
obra deferida na decisão hostilizada, alega que, ainda 
que a decisão hostilizada não tenha fixado claramente 
a amplitude de sua determinação, o teor da intimação 
recebida pela ora agravante induz à conclusão de que o 
lote nº 15 também foi objeto do mencionado decisum, 
sendo ele de propriedade da recorrente, como explici-
tado até mesmo pela parte autora, não há como entender 
exatamente onde ocorreu a suposta invasão narrada pelo 
requerente, que não deixa tal ponto claro em sua peça 
inicial, frisando, assim, que, acaso tal invasão estivesse 
ocorrendo em virtude da construção do muro de alve-
naria, a decisão deveria ter se limitado a embargar a obra 
somente nesse ponto, e não toda a edificação no terreno 
de propriedade da própria recorrente, concluindo que 
a manifestação judicial seria, dessa forma, ultra petita, 
já que atingiu amplitude maior do que aquela pleiteada 
pela parte demandante, pleiteando seja ela reformada 
para que se restrinja a alcançar o embargo pretendido na 
peça de ingresso, fazendo, por fim, algumas observações 
acerca da ausência de hipossuficiência da parte agra-
vada, com a consequente impossibilidade de concessão 
da gratuidade de justiça.

Por tais razões, requer seja conhecido e provido o 
presente recurso com a reforma da decisão agravada.

Recurso devidamente preparado à f. 74-TJ. 
Indeferido o pedido de efeito suspensivo às f. 76/79-TJ.
Dispensou-se a requisição de informações à prola-

tora da decisão.
O agravado apresentou contraminuta às f. 83/88-TJ, 

postulando pela total manutenção da decisão agravada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Primeiramente, devem ser analisadas as prelimi-

nares suscitadas pela parte recorrente.
Da nulidade da decisão por ausência de 

funda mentação.
Sustenta a agravante a nulidade da decisão inter-

locutória hostilizada por ausência de fundamentação, 
mas constato que não lhe assiste razão, pois o que inquina 
de nulidade a decisão não é a fundamentação sucinta, 
mas sim a ausência de fundamentação; e, no caso em 

comento, pode-se concluir da leitura da decisão objur-
gada que o deferimento da antecipação da tutela decorre 
do reconhecimento, pela digna Magistrada primeva, da 
presença dos requisitos para o seu deferimento.

Por oportuno é a lição de Nelson Nery Júnior e Ana 
Maria Andrade Nery:

As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exte-
riorizados por meio de fundamentação concisa, que significa 
fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a 
decidir sem fundamentação (CR 93 IX). Concisão e brevidade 
não significam ausência de fundamentação [...]. (Código 
de Processo Civil comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 634.)

Nesse diapasão, rejeito esta preliminar.
Das causas de extinção do processo alegadas em 

sede de preliminar.
Alega a parte agravante que a ação deveria ser 

extinta por existência de litisconsórcio passivo necessário, 
por ausência de capacidade postulatória, visto que não 
ficou comprovada a condição legal do inventariante, bem 
como a própria existência do espólio autor, e ainda por 
ilegitimidade ativa do espólio.

No que se refere às preliminares arguidas pela 
parte recorrente e que levariam à imediata extinção 
do processo sem julgamento do mérito, entendo que 
todas elas deverão ser cautelosamente apreciadas pelo 
Magistrado de primeiro grau em momento anterior à 
análise realizada por esta instância recursal, uma vez que, 
ainda que algumas questões possam ser examinadas de 
ofício pelo Poder Judiciário, visto que são denominadas 
matérias de ordem pública, a sua imediata apreciação 
pode ferir o direito das partes de discutir a questão em 
sede de duplo grau de jurisdição, violando, por via de 
consequência, até mesmo o devido processo legal, uma 
vez que são questões relativas a vícios no procedimento, 
podendo alguns deles virem a ser corrigidos por deter-
minação judicial, conforme entendimento do Julgador, e 
que, caso acolhidos, culminariam na medida extrema de 
extinção do processo.

Pelo exposto, deixo de apreciar tais prefaciais susci-
tadas pela parte recorrente.

Do mérito.
Insurge-se o agravante contra decisão do digno 

Magistrado de 1º grau, que deferiu o pedido liminar de 
imediato embargo da obra executada pela ré, ora agra-
vante, sob pena de multa de R$500,00 em caso de 
descumprimento, com fundamento no art. 937 do CPC.

Inicialmente, oportuno esclarecer que as hipóteses 
de cabimento da ação de nunciação de obra nova estão 
elencadas no art. 934 do CPC, competindo ao proprie-
tário, possuidor, condômino ou ao município propor a 
ação contra aquele que constrói, prejudicando o prédio, 
servidões ou fins a que se destina o imóvel vizinho ou a 
coisa comum ou, ainda, constrói com inobservância de 
lei, regulamento ou postura.
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Alvará de localização e funcionamento - Emissão -
 Condicionamento à quitação de débitos fiscais - 

Coação administrativa - Inadmissibilidade - 
Livre exercício da atividade econômica - 

Direito líquido e certo

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança. Alvará 
de localização e funcionamento. Exigência de quitação 
de débitos fiscais. Inadmissibilidade. Direito ao livre exer-
cício da atividade econômica. 

- A exigência de quitação de débito fiscal como condição 
para a emissão alvará de localização e funcionamento 
afronta direito líquido e certo do comerciante de desen-
volver suas atividades econômicas, como previsto no 
art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Eventuais exigências feitas devem ter por objetivo a regu-
lamentação da atividade, sendo vedado que possuam 
caráter sancionador. O pagamento do débito tributário 
deve ser perseguido em execução fiscal, respeitado o 
devido processo legal, não se admitindo o uso de meios 
diversos para coagir o contribuinte a quitar a obrigação. 

Preliminar rejeitada.

Sentença confirmada, no reexame necessário. 

Recurso voluntário prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0701.
13.004262-8/001 - Comarca de Uberaba - Remetente: 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia 
- Apelante: Município de Uberaba - Apelados: Carlos 
Saraiva Importação e Comércio Ltda. e outro, Carlos Saraiva 
Importação e Comercio Ltda. (Filial 0002) - Autoridade coa-
tora: Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de 
Uberlândia - Relatora: DES.ª HELOÍSA COMBAT

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR, NO REEXAME NECESSÁRIO, 
CONFIRMAR A R. SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO 
O APELO.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2013. - Heloísa 
Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço do reexame 
necessário e do recurso voluntário, estando presentes os 
pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Trata-se de reexame necessário e apelação cível 
interposta pelo Município de Uberaba nos autos do 

Tecendo considerações acerca do mencionado 
dispositivo que autoriza o embargo liminar da obra, 
Humberto Theodoro leciona:

O perigo de dano imediato para o prédio do autor leva o 
código a criar um mecanismo, na ação de nunciação de obra 
nova, que permita uma pronta e enérgica reação contra a 
construção irregular do réu.
Por essa liminar, obtém-se a imediata paralisação da obra, 
sem uma necessidade de prova cabal do direito do autor. 
A cognição é superficial e a medida é urgente. Para obter 
a providência in limine litis o autor terá que fornecer, com a 
inicial, documentos demonstrativos do prejuízo que a obra do 
réu representa para o seu prédio. (Curso de direito proces-
sual. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. III, p. 155.)

Assim, para a concessão liminar na ação de 
nunciação de obra nova, deve estar comprovadamente 
demonstrado, juntamente com a inicial, que a obra que se 
pretende embargar possa prejudicar ou alterar o imóvel 
da parte autora, sendo necessária, assim, a presença do 
fumus boni iuris e do periculum in mora.

No caso dos autos, entendo que tais requisitos não 
restaram satisfatoriamente demonstrados, já que inexiste, 
por ora, prova cabal de que a obra promovida pela recor-
rente estaria, de fato, invadindo terreno alheio, sendo que 
os documentos colacionados aos autos pelo autor não 
têm o condão de caracterizar o fumus boni iuris neces-
sário para a concessão da medida liminar. 

Ademais, depreende-se das fotos colacionadas aos 
autos que a obra já se encontra em fase adiantada, tendo 
sido até mesmo colocado o revestimento na parte frontal 
do prédio, faltando-lhe apenas outros acabamentos, de 
forma que inexiste também periculum in mora, essencial 
para a concessão pretendida.

Nesse sentido:

Ementa: Agravo de instrumento. Nunciação de obra 
nova. Liminar. Invasão da construção. Ausência de prova. 
Cassação. - Se a liminar de suspensão das obras foi conce-
dida com base na alegação da autora da ação originária 
de que tais obras estariam invadindo imóvel vizinho, a prova 
dessa invasão devia ser cabal. Não tendo havido a demons-
tração dos argumentos, falta verossimilhança no pedido de 
concessão da liminar, impondo-se sua cassação. (Agravo n° 
1.0024.07.751432-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravantes: Anísio Geraldo Santos e outro - Agravada: Maria 
das Dores Maciel - Relator: Des. Luciano Pinto.) 

Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso 
interposto para reformar a decisão hostilizada e revogar a 
liminar de embargo da obra descrita na exordial.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS e 
GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Assevera que o ato administrativo está respaldado 
no art. 229, VI, do Código Tributário Municipal, segundo 
o qual não será concedida licença para localização e/ou 
funcionamento de estabelecimento para pessoa física ou 
jurídica em débito com a prefeitura.

O cerne da discussão recai sobre a possibilidade de 
se restringir direitos devido à existência de débito fiscal, 
especificamente em relação à concessão de alvará para 
abertura de filial.

Como regra geral, a atividade administrativa 
desempenhada no exercício do poder de polícia é dotada 
de autoexecutoriedade, porém essa prerrogativa somente 
se justifica quando inexistirem outros meios hábeis a 
proteger o interesse público.

A coerção dos administrados para cumprir deter-
minadas obrigações e exigências legais, seja direta ou 
indiretamente, implica restrições a direitos individuais e, 
por essa razão, deve ser praticada com cautela e apenas 
quando absolutamente necessária.

Não pode ser olvidado, assim, que, mesmo na 
relação com o Poder Público, o cidadão goza dos direitos 
ao devido processo legal e de acesso ao Judiciário. A 
entrega forçada de uma prestação deve ser feita pela 
intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual a autoe-
xecutoriedade não se aplica no que tange à cobrança de 
débitos administrativos, incluindo os de natureza tributária.

Inexiste, nesses casos, perigo de lesão ao interesse 
público, caso a Administração busque pelas vias judiciais 
adequadas, inclusive empregando instrumentos privi-
legiados admitidos na execução fiscal, para o recebi-
mento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite a 
coação administrativa.

A respeito leciona o culto professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello:

A via da coação só é aberta para o Poder Público quando não 
há outro meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão 
jurídica e só se legitima na medida em que é não só compa-
tível como proporcional ao resultado pretendido e tutelado 
pela ordem normativa (Curso de direito administrativo. 21. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801).

Na hipótese versada, a existência de débitos fiscais 
não acarreta riscos iminentes à coletividade ou ao inte-
resse público, mas apenas prejuízo de ordem patrimonial, 
plenamente passível de reparação, com a observância do 
devido processo legal.

O condicionamento imposto tem o condão de 
impedir a expansão da atividade econômica, ensejando 
afronta ao art. 170, parágrafo único, da Constituição 
Federal. É certo que a norma prevê a possibilidade de 
exigência legal do cumprimento de certos requisitos para 
que a atividade seja regular, porém eventuais restrições 
devem estar diretamente justificadas por questões de 
ordem pública, tais como riscos iminentes à segurança ou 
à salubridade, também valores de natureza supralegal. 

mandado de segurança impetrado por Carlos Saraiva 
Importação e Comércio Ltda. contra ato do Secretário 
Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Uberlândia, 
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo 
MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, que 
concedeu a segurança, ratificando a liminar concedida 
às f. 25/27, para determinar a renovação do alvará de 
localização e funcionamento de filial da impetrante no 
Município de Uberaba, salvo a existência de impedimento 
diverso do ora tratado.

I - Questão preliminar: ilegitimidade passiva.
O ente público apela às f. 48/54, suscitando preli-

minar de ilegitimidade passiva do Município de Uberaba, 
sob o argumento de que a ação foi dirigida contra ato 
do Secretário Municipal de Infraestrutura da Prefeitura 
de Uberlândia, município que seria interessado na 
presente ação.

Rejeita-se a preliminar.
Conquanto tenha sido indicado na inicial, como 

autoridade impetrada, o Secretário Municipal de 
Infraestrutura da Prefeitura de Uberlândia, e não de 
Uberaba, tratou-se, a toda evidência, de erro material.

Da narrativa exposta na exordial, pode-se extrair 
que o ato impugnado havia sido supostamente praticado 
pelo Secretário Municipal de Uberaba, sendo, inclusive, 
proposta a demanda na Comarca de Uberaba.

O equívoco cometido não trouxe prejuízos ao 
ente público, sendo notificado para prestar informa-
ções o Secretário Municipal de Uberaba e cientificado o 
Município de Uberaba.

Portanto, o erro material cometido na peça inicial 
quanto ao município ao qual está ligada a autoridade 
impetrada, sendo indicado o nome e endereço, viabilizou 
a sua notificação.

Registre-se que, em tese, o Secretário Municipal de 
Infraestrutura da Prefeitura de Uberaba é a autoridade 
responsável por conceder o alvará pretendido, conforme 
documentos de f. 18/21, consistentes no “Manual do 
Alvará”, não se evidenciando a sua ilegitimidade passiva.

O “Manual do Alvará” consta no site da Prefeitura 
Municipal de Uberaba, na página destinada à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, não subsistindo a alegação 
do impetrado de que a competência para a concessão de 
licenças seria da Secretaria Municipal de Planejamento.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade 
passiva.

II - Mérito.
No mérito, argumenta não ter havido violação 

a direito líquido e certo do impetrante a autorizar a 
concessão da ordem.

Afirma inexistir negativa por parte do Município de 
Uberaba quanto à concessão do alvará.
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Mandado de segurança - Necessidade de dilação 
probatória - Inadequação da via eleita - Extinção 

do processo sem resolução do mérito

Ementa: Apelação cível. Administrativo. Processual civil. 
Mandado de segurança. Licença ambiental. Anulação de 
condicionantes. Alegado enquadramento do imóvel em 
norma legal que dispensa o reflorestamento. Via impró-
pria. Necessidade de dilação probatória.

- A solução da questão controversa relativa ao enqua-
dramento do imóvel rural do impetrante em norma legal 
que o dispensaria de cumprir as condicionantes impostas 
em licenciamento ambiental, quando não evidenciada 
pela prova documental que acompanha a peça vesti-
bular, carece de dilação probatória incompatível com a 
via estreita do mandado de segurança.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0704.12.006118-6/001 - Co-
marca de Unaí - Apelante: Celso Mânica - Apelado: Estado 
de Minas Gerais - Autoridade coatora: Superintendente Re-
gional de Regularização Ambiental do Noroeste de Minas 
- Relator: DES. EDGARD PENNA AMORIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª 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, 21 de novembro de 2014. - Edgard 
Penna Amorim - Presidente e Relator

Notas taquigráficas

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Cuida-se de 
mandado de segurança impetrado por Celso Mânica 
contra a Superintendente Regional de Regularização 
Ambiental do Noroeste de Minas - Supramnor, a fim de 
obter a anulação das Condicionantes nos 4 e 5 impostas na 
licença ambiental concedida em 26.06.2012 pela impe-
trada para desempenho das atividades de culturas anuais.

Adoto o relatório da sentença (f. 294/297), por 
correto, e acrescento que a i. Juíza da 1ª Vara Cível, 
Criminal e de Feitos Cíveis da Infância e da Juventude da 
Comarca de Unaí indeferiu a inicial e extinguiu o processo, 
sem resolução do mérito, amparada na inadequação da 
via eleita para satisfação da pretensão do requerente.

Em suas razões de f. 298/303, o impetrante alega, 
em síntese, que, relativamente à Condicionante nº 4 - 
consubstanciada na obrigação de delimitar e executar a 
recuperação da área de reserva legal do imóvel -, os levan-
tamentos feitos pelos técnicos do Copam e a matrícula 
do imóvel seriam bastantes para comprovação de que 

Nessas hipóteses, as exigências não têm caráter sancio-
nador, mas regulamentar das atividades.

Não vislumbro, porém, qualquer relação entre a 
concessão de alvará de localização e funcionamento, 
cujo objetivo primordial é o funcionamento regular da 
empresa, e a exigência de certidão de débito negativa, 
pelo que se infere que o objetivo do preceito é de coagir 
o contribuinte a quitar sua dívida mediante meio ilícito.

Trata-se de sanção política, que, no dizer de Hugo 
de Brito Machado, são “formas de restrição a direitos do 
contribuinte como forma oblíqua de obrigá-lo ao paga-
mento de tributos” (Curso de direito tributário. 27. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2006. p. 500), prática que entendo 
inadmissível em nosso sistema jurídico.

Dispõe o Estado de meios para cobrar os seus 
créditos, devendo procurar exigir o pagamento dos tributos 
regularmente constituídos pelas vias judiciais adequadas.

O conceituado doutrinador ensina que:

A exigência de quitação de tributos está autorizada apenas 
nos casos dos artigos 191, 192 e 193 do CTN. A lei que 
amplia os casos dessa exigência, estabelecendo formas de 
cerceamento da liberdade de exercício da atividade econô-
mica é inconstitucional. Primeiro, porque afronta o art. 170, 
parágrafo único, da Constituição Federal. Segundo, porque 
institui forma oblíqua de cobrança de tributos, permitindo que 
esta aconteça sem a observância do devido processo legal 
(op. cit., p. 377).

Data venia, a legislação infraconstitucional não 
pode ter o condão de impedir a livre iniciativa e o exer-
cício de atividade econômica, e, na realidade, é isso 
que acontece, ficando a empresa impedida de expandir 
seus negócios.

Sob esse enfoque, ficam afrontados diversos princí-
pios constitucionais, e já se disse que a afronta a princí-
pios é muito mais grave que a afronta às normas legais.

Destarte, vislumbro que houve afronta a direito 
líquido e certo da impetrante, quando condicionada a 
expedição de alvará de localização e funcionamento à 
inexistência de débitos fiscais.

Diante do exposto rejeito a preliminar e, no reexame 
necessário, confirmo a r. sentença, julgando prejudicado 
o apelo.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ANA PAULA CAIXETA e MOREIRA DINIZ.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR, NO REEXAME 
NECESSÁRIO CONFIRMARAM A R. SENTENÇA E 
JULGARAM PREJUDICADO O APELO.

. . .
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Ora, em que pese o asseverado pelo apelante, o 
referido documento de f. 15/20 constitui “transcrição de 
parte de áudio da 55ª Reunião Ordinária da Unidade 
Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política 
Ambiental Noroeste de Minas - Copam”, ao que tudo 
indica realizada por profissional contratado pelo reque-
rente. Cuida-se, portanto, de degravação unilateralmente 
promovida pela parte, que se submete ao regime do 
art. 383 do CPC, in verbis:

Art. 383. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográ-
fica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz 
prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra 
quem foi produzida Ihe admitir a conformidade.
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da reprodução 
mecânica, o juiz ordenará a realização de exame pericial.

Como se vê, o documento em que supostamente 
se reproduz o conteúdo da reunião se reveste de rela-
tiva eficácia probatória, por depender de que a parte 
contrária lhe admita a conformidade, podendo desafiar a 
realização de perícia na hipótese de se revelar controver-
tida a autenticidade da degravação.

Ora, sabe-se que, na via estreita do mandado 
de segurança, a certeza e liquidez do direito do impe-
trante decorrem de prova documentalmente pré-consti-
tuída oferecida com a inicial que torne indene de dúvidas 
qualquer questão fática que constitua a causa de pedir 
da ação. A propósito, recolhe-se da obra de Sálvio de 
Figueiredo Teixeira:

Como decorrência da imprescindibilidade de comprovar-se 
de plano o direito líquido e certo, que, como visto, pres-
supõe fatos incontroversos, induvidosos, o mandado de segu-
rança apresenta-se como um procedimento de natureza 
documental, no qual o autor deverá apresentar suas provas 
já com a inicial. (Mandado de segurança. Apontamentos. 
Revista Ajuris, nº 42, p. 164.)

Dessarte, a documentação juntada com a inicial 
do writ deve demonstrar, inquestionavelmente, a ilega-
lidade e o abuso cometido por autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público, sem qualquer possibilidade de se dirimirem 
suspeitas acerca da autenticidade da prova documental, 
conforme leciona Celso Agrícola Barbi:

Se os fatos devem ser indiscutíveis, consequentemente não 
pode haver dúvidas também quanto aos documentos que os 
comprovam. Por isso, se os documentos apresentados forem 
impugnados por falsos, não cabe no processo o incidente 
de falsidade. Arguido esse defeito da prova, desaparece a 
credibilidade do documento e, portanto, cria-se a dúvida em 
relação aos fatos alegados, o que basta para afastar o uso 
da via do mandado de segurança. (BARBI, Celso Agrícola. 
Do mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 
p. 238.)

A partir de tais premissas, convenço-me de que a 
pretensão do impetrante não se coaduna com a natureza 
do mandado de segurança, pois a solução da contro-

a área possuiria dimensão inferior a 4 (quatro) módulos 
fiscais e teria sido ocupada antes de 22.07.2008, o que, 
por constituir causa de dispensa da obrigação de reflo-
restamento (art. 67 da Lei Federal nº 12.651/2012), 
tornaria injurídica a exigência imposta na licença. Lado 
outro, no pertinente à necessidade de comprovação da 
averbação da reserva legal no Cartório de Registro de 
Imóveis, veiculada pela Condicionante nº 5, defende que 
o art. 18 do novo Código Florestal estabeleceria que 
aquela inscrição deveria ser feita no Cadastro Ambiental 
Rural - CAR. A partir disso, sob os argumentos de que 
a controvérsia acerca da legislação aplicável - a esta-
dual ou a federal - seria meramente de direito, e de que 
suficiente a prova documental produzida nos autos, o 
apelante se bate pela cassação da sentença, a fim de que 
seja conferido regular processamento ao feito.

Não houve contrarrazões.
Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça às 

f. 311/314, da lavra do i. Procurador Roberto Cerqueira 
Carvalhaes, pela manutenção da decisão recorrida.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

O exame da impetração revela, de fato, a carência 
de ação do impetrante, nos termos em que proposta.

Como visto, o presente mandamus objetiva a 
anulação de duas condicionantes impostas na “licença 
de operação em caráter corretivo” expedida pela autori-
dade coatora (f. 23), as quais foram descritas no Anexo I 
daquele documento da seguinte maneira:

Item 4 - Executar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
- PRAD - apresentado para as áreas de preservação perma-
nente no entorno do barramento com distância não inferior a 
30 metros, nos termos da Lei nº 14.309/2002 e para a área 
de reserva legal da Matrícula 32.054.
Item 5 - Comprovar a averbação da reserva legal proto-
colada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Unaí 
(Processo nº 131.739).

Relativamente à Condicionante nº 4, o requerente 
afirmou que a injuridicidade daquela residiria no fato 
de, à luz do art. 67 da Lei Federal nº 12.651/2012, ele 
não estar obrigado a promover a recuperação da área 
desmatada, em razão de o imóvel rural de sua proprie-
dade deter área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais em 
22.07.2008, ademais de possuir vegetação nativa rema-
nescente. Lado outro, sustentou que os fatos acima esta-
riam suficientemente demonstrados nos autos, conforme 
se vê do excerto das razões recursais:

Não há necessidade de produção de nenhuma prova, 
conforme foi exposto pela douta julgadora, a área em questão 
está provada através da matrícula e às f. 15/20, a partir do 
item 180, se encontra o debate que foi travado entre os parti-
cipantes do colegiado da Supram-NOR o que vai até o item 
514. Nos itens 430/440 demonstram que todo o desmata-
mento ocorreu antes de 2008 (f. 301, sic).
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vérsia a respeito da alegada desnecessidade de cumpri-
mento das condicionantes impostas na licença ambiental 
- amparada no suposto enquadramento do imóvel do 
requerente em norma legal que dispensa o refloresta-
mento - demanda dilação probatória.

Nesse diapasão, mencionem-se julgados do excel-
sior Supremo Tribunal Federal, verbi gratia:

Ementa: Mandado de segurança. Petição inicial desacompa-
nhada dos documentos necessários à comprovação liminar 
dos fatos alegados. Indispensabilidade de prova pré-consti-
tuída. Conceito de direito líquido e certo. Fatos incontroversos 
e incontestáveis [...] - Refoge, aos estreitos limites da ação 
mandamental, o exame de fatos despojados da necessária 
liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito 
do processo de mandado de segurança, de fase incidental de 
dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido 
e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-proces-
sual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável 
e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante 
prova literal pré-constituída. Precedentes. [...] (STF, MS 
26.552-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 
em 22.11.2007, DJe de 16.10.2009.)

Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. 
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. 
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segu-
rança. - 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como 
coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do 
mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em 
momento posterior à impetração. 2. O mandado de segu-
rança exige a comprovação de plano do quanto alegado, 
mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação 
probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regi-
mental ao qual se nega provimento. (STJ, MS 30.204-AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 29.05.2013, DJe 
de 11.09.2013.)

Ementa: Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma 
agrária. Segurança indeferida. [...] 2. Controvérsias de cunho 
fático, como a extensão territorial do imóvel rural desapro-
priado, não são passíveis de análise em mandado de segu-
rança, por exigirem dilação probatória. [...] (STF, MS 24.578, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 17.11.2004, 
DJ de 18.02.2005, p. 340.)

Na esteira dos precedentes supramencionados, 
diante da necessidade de dilação probatória para revelar 
o alegado direito do impetrante, conclui-se não ser a 
presente via adequada à pretensão deduzida em juízo.

Com essas considerações, nego provimento à 
apelação, condenando o apelante ao pagamento das 
respectivas custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO e 
BITENCOURT MARCONDES. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Cessão de fundo de comércio - Mesma atividade 
econômica exercida no mesmo local - Sucessão 

empresarial - Dívida anterior - Solidariedade - 
Art. 568, II, do CPC - Penhora de bens - Bloqueio 

de valores - Manutenção

Ementa: Embargos de terceiro. Cessão de fundo de 
comércio. Continuidade da atividade econômica. Mesmo 
local. Sucessão empresarial. Responsabilidade solidária 
da cessionária. O sucessor é sujeito passivo da execução. 
Penhora mantida.

- Realizada a cessão de fundo de comércio e sendo 
mantida a mesma atividade econômica no mesmo local, 
resta configurada a sucessão empresarial.

- A cessionária do fundo de comércio é responsável soli-
dária pelos débitos anteriores à cessão.

- A sucessora empresarial é sujeito passivo da execução, 
nos termos do art. 568, II, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.11.006918-5/001 - 
Comarca de Coronel Fabriciano - Apelante: Jacqueline 
Pereira da Silva - Apelada: Marisa Antônia de Souza - ME 
(Microempresa) - Relator: DES. ROGÉRIO COUTINHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Rogério 
Coutinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO COUTINHO - 1 - Trata-se de 
embargos de terceiro opostos por Marisa Antônia de 
Souza - ME em face de Jaqueline Pereira da Silva, em que 
pretende o levantamento da penhora realizada sobre o 
bem de sua propriedade, já que não é parte na execução.

O Juiz da 1ª Vara Cível de Coronel Fabriciano 
julgou procedentes os embargos, tornando sem efeito o 
bloqueio judicial de f. 69 da execução (f. 34/35).

Inconformada, a embargada apelou, alegando que 
houve sucessão de empresas entre a embargante e Hélio 
Ramos Barbosa, pois foram casados durante 17 anos. 
Após a separação, a embargante adquiriu, por meio 
de cessão, o fundo comercial que era do ex-marido. A 
sucessão de uma empresa por outra confere a esta a obri-
gação de responder pela execução, em razão do disposto 
no art. 1.146 do Código Civil. Requereu o provimento do 
recurso e os benefícios da justiça gratuita (f. 38/45).

Não foram apresentadas contrarrazões (f. 47).
É o relatório.
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Execução de título extrajudicial - Factoring - Nota 
promissória exigida ao faturizado como garantia 
do contrato - Nulidade - Inadimplemento - Risco 
do faturizador - Contrato de fomento mercantil -

 Ausência de assinatura de testemunhas - 
Inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade -

 Extinção da execução

Ementa: Embargos do devedor. Execução de título extra-
judicial. Contrato de fomento mercantil. Factoring. Nota 

2 - Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em 
razão do pedido de assistência judiciária.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente 
formulou pedido de justiça gratuita, que deixou de ser 
apreciado nos autos em apenso (f. 42/44).

Presentes os requisitos legais, não havendo indí-
cios contrários à hipossuficiência financeira da apelante, 
o benefício deve lhe ser concedido, pelo que conheço 
do recurso.

Dos embargos de terceiro.
A controvérsia a ser resolvida por meio do recurso 

reside na responsabilidade da embargante quanto ao 
débito executado.

Dos autos que se encontram em apenso, verifica-se 
que o débito tem origem no cumprimento de sentença que 
a embargada move em face da empresa Kaprixo Modas.

No processo principal, as partes formularam acordo 
extrajudicial, em que a empresa ré assumiu a obrigação 
de pagar à embargada o valor de R$2.500,00. Referido 
acordo foi assinado pela advogada da embargada, por 
um segundo advogado e, pessoalmente, pelo represen-
tante da empresa ré - Hélio Ramos Barbosa (37/38 - dos 
autos em apenso).

Em razão do descumprimento do acordo, a embar-
gada diligenciou a busca de bens penhoráveis, tendo, 
então, localizado a empresa Kaprixo Modas (nome de 
fantasia), inscrita na Receita Federal, sob o nome empre-
sarial de Marisa Antônia de Souza - ME, localizada no 
endereço da Av. República, 531, Centro de Santa Isabel/
SP (f. 67 - dos autos em apenso).

Diante da informação, foi realizado o bloqueio 
de valores por meio do Sistema Bacenjud, em nome de 
Marisa Antônia de Souza - ME, ora embargante (f. 69 - 
dos autos em apenso).

A própria embargante informa, na inicial, que o 
seu ex-marido, Hélio Ramos Barbosa, era o representante 
legal da empresa executada, cedendo-lhe o fundo de 
comércio por meio de um contrato particular, em razão 
da partilha de bens, ocorrida na separação do casal.

A cessão do estabelecimento comercial (fundo de 
comércio) com a continuidade na exploração da ativi-
dade econômica exercida pela empresa sucedida, no 
mesmo local, são fatos incontroversos no presente feito, 
mais do que suficientes para que seja reconhecida a 
sucessão empresarial.

Ocorrida a sucessão por meio da transferência do 
estabelecimento comercial, fica o adquirente solidaria-
mente responsável pelo pagamento dos débitos ante-
riores à transferência.

Apesar de haver cláusula no contrato de cessão, 
prevendo que as obrigações anteriores à transferência 
são de responsabilidade do cedente, permanece a cessio-
nária responsável perante os credores, podendo então, 
caso queira, utilizar-se da ação de regresso.

Nesse sentido, vale citar Fábio Ulhoa Coelho:

A cláusula de não-transferência de passivo, por certo, não 
libera o adquirente, que poderá ser demandado pelo credor, 
cabendo-lhe, então, o direito de regresso contra o alienante 
(Manual de direito comercial: direito de empresa. 20 ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 59).

Por fim, para que não reste dúvida sobre a respon-
sabilidade da embargante, vale lembrar que o art. 568, 
II, do CPC estabelece que: “são sujeitos passivos da 
execução os sucessores do devedor”.

Sobre a responsabilidade do sucessor, vale citar a 
jurisprudência deste Tribunal:

Apelação cível. Embargos de terceiro. Sucessão empresarial 
caracterizada. Débitos anteriores à transferência. Inteligência 
do art. 1.146 do Código Civil. - Uma vez caracterizada a 
sucessão empresarial, ao adquirente do estabelecimento 
compete o pagamento dos débitos contraídos anterior-
mente à transferência, nos termos do art. 1.146 do Código 
Civil (Apelação Cível 1.0672.07.250252-5/001 - Relator: 
Des. Francisco Kupidlowski - 13ª Câmara Cível - Data do 
julgamento: 04.08.2011 - Data da publicação da súmula: 
26.08.2011).

Embargos de terceiro. Penhora sobre mercadorias adquiridas 
pela sucessora da firma comercial devedora. Responsabilidade 
solidária. Obrigatoriedade evidente de satisfazer o quantum 
executado. - Reconhecida a sucessão de firmas comerciais e 
a sua responsabilidade solidária, os bens presentes e futuros 
da sucessora respondem pelo débito da devedora sucedida 
(art. 591 do CPC) (Apelação Cível 2.0000.00.321675-
3/000 - Relator: Wander Marotta - Data do julgamento: 
25.10.2000 - Data da publicação da súmula: 07.11.2000).

3 - Assim, dou provimento ao recurso para julgar 
improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a 
penhora realizada no cumprimento de sentença.

Em razão do provimento da apelação, ficam inver-
tidos os ônus da sucumbência.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE SANTIAGO e PAULO 
BALBINO.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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podendo o avalista discutir a origem do título. Sustentou 
a validade dos títulos exequendos, que lhe foram cedidos 
em operação de factoring, devidamente autorizada pelo 
COAF, nos termos do art. 9º da Lei 9.613/98. Quanto ao 
excesso alegado, afirmou que, na ausência de aplicação 
de juros nos contratos de fomento mercantil, não se 
cogita a respeito de revisão do valor do deságio. Pugnou 
pela aplicabilidade da pena por litigância de má-fé e pela 
improcedência dos embargos.

Agravo retido contra a decisão que encerrou a fase 
de instrução, interposto pelo embargante, nas f. 174/177.

A sentença de f. 185/188, ao fundamento de que 
não há prova de pagamento e de que os títulos possuem 
autonomia, não se vinculando à origem do débito, 
além de que a nota promissória vinculada ao contrato é 
título hábil para garantir a avença particular de fomento 
mercantil, ainda que falte a assinatura de duas teste-
munhas, porque as partes estavam cientes do negócio, 
julgou improcedentes os embargos.

No recurso de apelação de f. 195/224, o embar-
gante João Geraldo de Melo reitera as preliminares de 
inexistência de título executivo válido, tendo em vista a 
invalidade da nota promissória como garantia dada 
à operação de factoring, além de que não consta do 
contrato a assinatura de duas testemunhas; de ausência 
de certeza, exigibilidade e liquidez dos títulos; e a sua 
ilegitimidade passiva para o polo da execução. No 
mérito repete as alegações da inicial e, por fim, pugna 
pela redução da verba honorária advocatícia, sendo que, 
deferidos os benefícios da justiça gratuita (f. 95), não 
cabe tal condenação. 

Contrarrazões às f. 228/246.
Em apenso, constam os autos da Apelação Cível 

nº 1.0701.11.007077-1/001, interposta por Vilma 
Estelina de Oliveira em face da sentença de f. 390/393, 
que julgou improcedente o pedido nos embargos opostos 
à execução ajuizada por Macro Fomento Mercantil Ltda., 
com base no mesmo título. 

Esse é o relatório. 
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Primeiramente, importante consignar que o 

apelante não requereu expressamente a apreciação do 
agravo retido que aviara contra decisão indeferitória da 
produção das provas requeridas, razão pela qual, ampa-
rado no art. 523, caput e §1º, do Código de Processo 
Civil, dele não conheço.

Como visto, pretende o apelante a nulidade da 
execução, baseada em contrato de fomento mercantil 
e nota promissória dada em garantia a esse contrato, 
sustentando a inexistência de título executivo válido, uma 
vez que não se admite garantia na operação de facto-
ring, além de que o contrato firmado entre a apelada 
e a empresa contratante, Oliveira & Santos Comércio 
de Calçados Ltda., no qual figura como devedor soli-
dário, não contém a assinatura de duas testemunhas, 

promissória dada em garantia. Impossibilidade. Risco 
do faturizador. Contrato. Requisitos de título executivo. 
Ausência. Execução extinta. 

- Figura como obrigação principal do faturizador no 
contrato de factoring pagar o preço pelas faturas que são 
apresentadas pelo faturizado e assumir o risco do inadim-
plemento dos seus respectivos devedores. Portanto, qual-
quer garantia exigida ao faturizado pelo faturizador é 
tida como nula, sendo que, exigida pelo faturizador nota 
promissória como garantia do contrato de factoring, esta 
se mostra ilícita e injurídica.

- O contrato de fomento mercantil que embasa o pedido 
de execução, não assinado por duas testemunhas, como 
exige o art. 585, II, do CPC, não se presta ao manejo da 
ação de execução, porquanto não se reveste dos atributos 
da certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelo art. 580 
do mesmo codex legal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.11.007047-4/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: José Geraldo de Melo 
- Apelado: Macro Fomento Mercantil Ltda. - Relator: DES. 
FRANCISCO BATISTA DE ABREU 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. - 
Francisco Batista de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BATISTA DE ABREU - Relatório.
Cuida-se de embargos do devedor opostos por José 

Geraldo de Melo, em face da execução de título extra-
judicial, baseada em contrato de fomento mercantil e 
nota promissória, ajuizada por Macro Fomento Mercantil 
Ltda., alegando o embargante a ausência de título 
válido, porque o contrato não se encontra assinado por 
duas testemunhas, e que inexigível a nota promissória, 
uma vez que emitida para garantir contrato de factoring, 
perdendo, como tal, a autonomia. Arguiu a sua ilegiti-
midade passiva, uma vez que não é titular da obrigação 
de pagamento do débito exequendo. No mérito, alegou 
que, na realidade, as empresas realizaram operação 
de desconto de títulos, atividade privativa de instituição 
financeira; que estão sendo cobrados juros além do limite 
permitido; que houve descumprimento contratual por 
parte da embargada; e que há excesso de execução.

Impugnação nas f. 97/117, sustentando a embar-
gada, em síntese, a eficácia executiva da nota promissória 
e a legitimidade do embargante, tendo em vista que o 
aval é obrigação formal, autônoma e independente, não 
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a protesto não gera para a empresa emitente do título danos 
morais, por não se configurar restrição de crédito ou abalo 
à confiabilidade, à sua honra ou ao prestígio da empresa 
apontada. Pode o juiz arbitrar equitativamente os honorá-
rios do advogado. Vindo a sofrer o pedido inicial redução 
em juízo, a sucumbência não é mínima, devendo os ônus ser 
rateados entre as partes de forma recíproca e proporcional. 
(Ap. 2.0000.00.495534-6/000. Rel. Des. José Amâncio. DJ 
de 20.06.2007.)

Embargos à execução. Contrato de factoring. Direito de 
regresso. Inaplicabilidade. Nota promissória. Emissão em 
garantia. Título inexigível. Nulidade da execução. - Nos 
contratos de fomento mercantil, o facturizado cede seus 
créditos ao factor, que assume os riscos de seu recebimento, 
não sendo cabível o direito de regresso. Não tem força 
executiva a nota promissória emitida com o intuito de garantir 
operação de factoring, atividade cujo risco, pela natureza jurí-
dica, é do faturizador. Não preenchendo o título os requisitos 
de exigibilidade, torna-se nula a execução por ele instruída, 
nos termos do art. 618 do CPC. (Ap. 1.0145.03.095768-
5/001. Rel.ª Des.ª Eulina do Carmo Almeida. DJ de 
12.04.2007.)

Veja-se, ademais a doutrina:

Factoring é o contrato por via do qual uma das partes cede a 
terceiro (o factor) créditos provenientes de vendas mercantis, 
assumindo o cessionário o risco de não recebê-los contra o 
pagamento de determinada comissão a que o cedente se 
obriga. (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: 
Forense. 2008, p. 580.)

Assim, se exigida nota promissória como garantia, 
esta se mostra ilícita e injurídica, não prestando, como tal, 
para embasar pedido de execução contra o faturizado.

Lado outro, quanto ao contrato firmado entre as 
partes (f. 47/53), observa-se que não foi assinado por 
duas testemunhas, não estando adequando ao disposto 
no art. 585, II, do Código de Processo Civil, o que vale 
dizer que não se reveste dos atributos necessários ao 
manejo da ação de execução.

Verifica-se, ademais, no contrato em questão, que 
se limitaram as partes a estatuir os direitos e deveres 
inerentes às operações de faturização que entre elas se 
implementariam, dele não se extraindo qualquer obri-
gação certa, líquida e exigível a autorizar, com base no 
pacto, a propositura da ação de execução. O valor da 
dívida cobrada, na realidade, está consignado na nota 
promissória, que, como visto, não serve como garantia 
ao referido contrato.

A tentativa da credora de buscar o caminho da 
cobrança forçada, data venia, é despropositada e não 
tem amparo nas normas que regulam o procedimento 
executivo, cabendo a ela buscar a satisfação do seu 
suposto crédito pela via cognitiva, procedimento próprio 
à discussão sobre a validade das cláusulas contratadas 
entre as partes, especialmente no que diz respeito à 
responsabilidade da faturizada, endossante dos títulos 
negociados, e, via de consequência, do devedor soli-
dário, pelo comprimento da obrigação neles expressa. 

não possuindo a nota promissória autonomia para ser 
cobrada sozinha.

Com efeito, verifica-se que a execução se baseia 
em contrato de factoring (fomento mercantil), firmado 
entre a empresa executada, Oliveira & Santos Comércio 
de Calçados Ltda., e a apelada, no qual figura o apelante 
como responsável solidário (f. 47/53), tendo aquela 
empresa se comprometido a realizar cessão de crédito 
à empresa exequente, ora apelada, para que essa os 
cobrasse. Em garantia, aquela empresa deu à exequente, 
nota promissória no valor de R$150.000,00. 

Saliente-se, de início, que, no contrato de fomento 
mercantil, assume o faturizador, como obrigação prin-
cipal, a responsabilidade de pagamento do preço das 
faturas que são apresentadas pela faturizada, no caso, 
a empresa embargante Oliveira & Santos Comércio de 
Calçados Ltda., referentes aos créditos provenientes de 
vendas mercantis. O faturizador, nesse caso, assume 
expressamente o risco do inadimplemento dos seus 
respectivos devedores. 

Portanto, qualquer garantia exigida ao faturizado 
pelo faturizador é nula, ao passo que o risco do inadim-
plemento dos devedores dos títulos de crédito cedidos em 
virtude do contrato de factoring é imanente à situação 
jurídica em que se encontra o faturizador.

Conforme já me manifestei em feito assemelhado 
a este, não há tratamento legal no ordenamento jurídico 
brasileiro para o contrato de factoring, salvo a definição 
que lhe é dada no art. 15, §1°, d, da Lei n° 9.249/95, 
que altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o 
lucro líquido e dá outras providências. Logo, a doutrina 
e a jurisprudência têm se encarregado de delimitar seus 
caracteres principais e obrigações das partes. Ambas já 
caminham no sentido de que a responsabilidade do fatu-
rizador pelo risco do inadimplemento dos créditos que lhe 
foram cedidos não pode ser ilidida ou diminuída por pres-
tação de garantia, sendo esta ilícita e injurídica. 

É esse o posicionamento da jurisprudência deste eg. 
Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes arestos:

Ementa: Embargos à execução. Contratos de factoring. 
Nota promissória emitida em garantia. Impossibilidade. 
- É inexigível a nota promissória passada pelo faturizado 
em garantia ao contrato de factoring, em caso de inadim-
plência dos devedores emitentes dos títulos não pagos, 
porquanto a característica marcante desse tipo de operação 
é o risco da atividade assumido pela empresa faturizadora. 
(Ap. 1.0024.07.499617-4/001. Rel. Des. Tiago Pinto. DJ de 
30.07.2009.)

Sustação de protesto. Nota promissória. Garantia. Contrato 
de faturização. Risco. Faturizador. Nulidade. Inexigibilidade. 
Apontamento a protesto. Danos morais. Inexistência. - A 
nota promissória dada como garantia no contrato de fatu-
rização ou factoring é nula, por tratar-se de contrato de 
risco. A nota promissória vinculada a contrato torna-se obri-
gação acessória, perdendo a autonomia e a abstração, não 
podendo ser cobrada autonomamente. O mero apontamento 
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Dessarte, não se vislumbrando os atributos da 
certeza, liquidez e exigibilidade no contrato de fomento 
mercantil, indicado como título executivo, e tampouco na 
nota promissória a ele dada em garantia, não estando 
eles inseridos em nenhuma das hipóteses previstas no 
art. 585 do Código de Processo Civil, impõe-se a extinção 
do feito da execução.

Com essas considerações, dá-se provimento ao 
recurso para julgar procedentes os embargos e decretar 
a extinção do feito da execução, por ausência de título 
válido, cabendo à apelada, em razão disso, arcar com 
as custas dos processos, de execução e embargos do 
devedor, e honorários de sucumbência de 15% sobre o 
valor dos embargos, corrigido desde a data da distri-
buição e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 
partir do trânsito em julgado desta decisão.

Custas, pela apelada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM BARGA-
DORES SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e OTÁVIO DE 
ABREU PORTES. 

Súmula - DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA 
DECRETAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

. . .

Concurso público - Perda de prazo para a posse -
 Nomeação do candidato - Quadro de avisos no 

hall de entrada da prefeitura municipal - Internet -
 Previsão editalícia - Pequeno decurso de 

tempo entre a data de divulgação do resultado 
final e da nomeação - Comunicação pessoal - 

Desnecessidade - Concessão de liminar - Teoria 
do fato consumado - Inaplicabilidade - Direito 

líquido e certo - Não caracterização

Ementa: Apelação cível. Concurso público. Convocação 
pessoal para posse. Ausência de previsão editalícia. 
Recurso desprovido.

- As formas corretas de convocação dos candidatos são 
aquelas expressas no edital do concurso.

- Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação 
pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregulari-
dades por parte do recorrido, não há como determinar a 
nomeação daquele que não observou as normas clara-
mente previstas no edital do concurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0210.12.008219-8/001 - Co-
marca de Pedro Leopoldo - Apelante: Luna de Souza 
Oliveira - Apelado: Município de Pedro Leopoldo - Au-
toridade coatora: Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo 
- Relator: DES. JAIR VARÃO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, 10 de outubro de 2013. - Jair Varão 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAIR VARÃO - Cuida-se de apelação inter-
posta contra a r. sentença proferida pelo digno Juiz da 
2ª Vara Cível da Comarca de Pedro Leopoldo, que, nos 
autos do mandado de segurança impetrado por Luna de 
Souza Oliveira em face de ato do Prefeito do Município 
de Pedro Leopoldo, denegou a segurança requerida no 
sentido de dar posse à impetrante.

Alega a parte apelante, em suas razões de f. 87/92, 
que ostenta direito líquido e certo. Sustenta que a convo-
cação para posse, após aprovação em concurso público, 
deve ser feita por meio de comunicação pessoal. Aduz que 
já tomou posse no cargo de assistente social, em decor-
rência do cumprimento de liminar deferida às f. 56/58, 
motivo pelo qual não seria razoável sua exoneração neste 
momento. Defende que, em razão do princípio da supre-
macia do interesse público, deve permanecer na função 
para a qual foi aprovada.

Contrarrazões pelo Município de Pedro Leopoldo, 
às f. 96/100, pugnando pelo prestígio da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, às f. 111/118, 
opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, 
conheço do recurso interposto.

Sem preliminares, adentro o mérito.
Revelam os autos que a impetrante se classificou em 

4º lugar para o cargo de assistente social, no concurso 
público nº 001/2011 do Município de Pedro Leopoldo, 
conforme f. 51/52. 

Prestadas informações às f. 63/69, a autoridade 
coatora informou que o concurso foi homologado por 
meio do Decreto nº 1.244/2012 que, no art. 3º, previa 
que a documentação exigida deveria ser apresentada no 
prazo de até 8 (oito) dias úteis após a data da convo-
cação para posse. Ademais, afirmou que não havia o 
dever de comunicação pessoal da apelante, uma vez que 
o edital do concurso não continha tal previsão.

Resta saber, nesse contexto, se deveria a impetrante 
ser comunicada pessoalmente da nomeação ao cargo de 
assistente social.

É certo que, quando decorre um lapso temporal 
muito grande entre a data da homologação do concurso 
e a data da nomeação, não se mostra viável que o candi-
dato acompanhe diariamente as publicações promo-
vidas pela prefeitura a fim de obter informações acerca 
do concurso.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do STJ: 
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Concurso público. Assistente administrativo. Do Estado 
de Roraima. Decurso do prazo para apresentação de 
documentos e realização de exame médico. Comunicações 
relativas ao concurso. Diário oficial e internet. Previsão edita-
lícia. Candidata que reside e exerce atividades em município 
sem circulação do diário oficial. Impossibilidade de acom-
panhar o resultado do concurso. Restituição de prazo que se 
mostra razoável e proporcional. - 1. A despeito da ausência 
de norma editalícia prevendo a intimação pessoal do candi-
dato, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoal-
mente o candidato, quando há o decurso de tempo razoável 
entre a homologação do resultado e a data da nomeação, 
em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade 
e razoabilidade. 2. É desarrazoada exigência de que a impe-
trante efetue a leitura diária do Diário Oficial do Estado, por 
prazo superior a 1 ano, ainda mais quando reside em muni-
cípio em que não há circulação do referido periódico. 3. 
Recurso ordinário em mandado de segurança provido (STJ, 
Recurso em Mandado de Segurança nº 23.106, Rel.ª Ministra 
Laurita Vaz, DJ de 18.11.2010).

No caso em análise, todavia, transcorreu o prazo 
ínfimo de 4 (quatro) meses entre a data de divulgação do 
resultado final e de nomeação da impetrante. Portanto, 
mostrava-se perfeitamente razoável o acompanhamento 
do concurso. Somado a isso, observo que a reque-
rente foi aprovada em uma das primeiras colocações 
(4º lugar), o que aumentava as chances de ser convo-
cada rapidamente.

Ademais, de uma análise detida dos autos, verifico 
que, de fato, inexiste previsão editalícia acerca da convo-
cação pessoal dos candidatos. Sendo assim, as formas 
corretas de convocação seriam aquelas expressas no 
edital do concurso, nos termos do item 12.1, ou seja, por 
meio de avisos no hall de entrada da sede da Prefeitura 
de Pedro Leopoldo e pelos endereços eletrônicos apre-
sentados (f. 22).

Noutro turno, a apelante afirmou que outros candi-
datos foram convocados por meio pessoal, mas não 
trouxe provas que demonstrassem a veracidade das 
alegações. Ora, nos termos do disposto no art. 333, 
inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor 
provar fato constitutivo de seu direito. Ausentes as provas 
ou sendo elas insuficientes para confirmar o direito da 
impetrante, não há como se conceder a segurança.

Com efeito, verifico que o recorrido cumpriu com 
todos os requisitos da convocação previstos no edital, 
ausentes quaisquer irregularidades. Sendo assim, não 
há como determinar a nomeação da candidata que não 
observou as normas claramente previstas, mais especifi-
camente nos itens 12.11 e 12.12, que dispunham:

12.11. O acompanhamento das publicações de editais, 
avisos e comunicados relacionados ao concurso é de respon-
sabilidade exclusiva do candidato.
12.12. As comunicações feitas por intermédio dos Correios 
não eximem o candidato da responsabilidade de acompa-
nhamento, no quadro de avisos no hall de entrada da sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e 
no site da organizadora, de todos os atos referentes a este 
concurso público.

Por conseguinte, houve equívoco por parte da impe-
trante, que deixou de apresentar os documentos opor-
tunamente. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. 
Tribunal indica:

Mandado de segurança. Concurso público. Delegação dos 
serviços de tabelionato e de registro. Convocação. Publi-
cação no diário oficial eletrônico. Normas do edital obser-
vadas. Desnecessidade de convocação pessoal ou individua-
lizada - não ocorrência de violação a direito líquido e certo. 
Nulidade não verificada. Segurança denegada. - Denega-se 
a segurança se não há razão juridicamente plausível a 
permitir que o Judiciário interfira na seara meritória da Admi-
nistração Pública, modificando regras contidas no edital do 
concurso público para ingresso na Delegação dos Serviços 
de Tabelionato e de Registro do Estado de Minas Gerais 
(Edital 02/2007) e que deram suporte ao ato administra-
tivo questionado via writ, para o fim de garantir à candidata 
licitamente eliminada sua continuidade no certame, permi-
tindo-lhe, especialmente, a apresentação extemporânea de 
documentos exigidos para fins de deferimento de inscrição 
e de convocação à reunião pública de escolha dos serviços 
(Mandado de Segurança nº 1.0000.11.026550-1/000, Rel. 
Des. Armando Freire, DJ de 12.09.2012).

Quanto à alegação de já ter tomado posse em 
decorrência de cumprimento de liminar, verifico que a 
exoneração da impetrante não implica ofensa ao prin-
cípio da razoabilidade, visto que inaplicável à hipótese a 
teoria do fato consumado. Nesse sentido, é o firme enten-
dimento do STJ e STF:

Agravo regimental no recurso especial. Administrativo. 
Concurso público. Teoria do fato consumado. Inaplicabili-
dade. Art. 535 do CPC. Omissão configurada. - 1. A juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido 
de não aplicar a chamada teoria do fato consumado às 
hipóteses de participação em concurso público por força de 
liminar. Precedentes. 2. Ocorre ofensa ao art. 535 do CPC 
se o Tribunal de origem não suprir a omissão sobre temas 
relevantes levantados nos embargos declaratórios. 3. Agravo 
regimental a que se dá provimento para, provendo o recurso 
especial, determinar o retorno dos autos à origem, para novo 
julgamento dos embargos de declaração (AgRg no REsp 
734638 RJ 2005/0036007-6, Rel.ª Ministra Alderita Ramos 
de Oliveira, DJ de 23.04.2013). 

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabili-
dade da teoria do fato consumado a casos nos quais se plei-
teia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocor-
rido de forma precária, em razão de decisão judicial não defi-
nitiva (RE 405964 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 
julgado em 24.04.2012).

Diante de todo o exposto, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-
lidade nos termos da Lei nº 1.060, de 1950. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES KILDARE CARVALHO e ALBERGARIA COSTA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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quando a publicação é feita sem a devida cautela e venha 
a prejudicar a imagem da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de 
veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula 
em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse 
público, pois nem toda informação verdadeira é relevante 
para o convívio em sociedade.
A honra e a imagem dos cidadãos não são violadas quando 
se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu 
respeito e que, além disso, são do interesse público.
O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca 
fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve 
as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas 
sérias quanto à veracidade do que divulgará.
A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a 
informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto 
de que notícias não possam ser veiculadas até que haja 
certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo 
de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse 
público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se 
coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judi-
cial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos 
fatos analisados (REsp 1297567/RJ - Relatora Ministra Nancy 
Andrighi - DJe de 02.05.2013).

A notícia (f. 09) divulgada pela apelada tem por 
base real narrativa constante de boletim de ocorrência 
policial (f. 16 e 42), é de interesse público, por isso, 
retrata fatos verdadeiros e relevantes para o convívio da 
sociedade e não viola a honra e imagem do apelante.

Nesse contexto, a jurisprudência cristalizada na 
Súmula 221/STJ (“São civilmente responsáveis pelo 
ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela 
imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário 
do veículo de divulgação”.) não alcança a apelada, pois 
não incorreu, em relação ao apelante, em ilícito civil.

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

Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade, na 
forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Dano moral - Notícia jornalística - Narrativa de 
boletim de ocorrência policial - Fatos verdadeiros -

 Interesse público - Relevância para o convívio 
social - Honra e imagem da pessoa humana - 
Não violação - Indenização - Não cabimento

Ementa: Indenização. Dano moral. Honra. Imagem. 
Notícia jornalística. Boletim de ocorrência policial. 
Interesse público. Convívio social.

- A notícia jornalística não viola a honra e a imagem da 
pessoa humana, quando retrata narrativa constante de 
boletim de ocorrência policial, de interesse público e rele-
vante para o convívio da sociedade.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0672.12.008289-2/001 - 
Comarca de Sete Lagoas - Apelante: V.C. - Apelado: 
Notícia Editora Gráfica Ltda. - Relator: DES. SALDANHA 
DA FONSECA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Saldanha 
da Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SALDANHA DA FONSECA - Recurso próprio 
e tempestivo.

A análise dos autos revela que o apelante postula 
da apelada compensação pecuniária por dano moral.

Alega que a apelada divulgou sua foto na primeira 
página do jornal publicado em 20.04.12, vinculada 
à informação de que ameaçou de morte a ex-compa-
nheira, existia um mandado de prisão, respondia a outros 
processos e esteve preso. Os fatos narrados, apesar de 
constar do Boletim de Ocorrência Policial M2517-2012-
0017294, não são verdadeiros, pois nunca esteve preso 
e jamais figurou em outros processos. Assim, honra, 
moral e imagem foram violados, ensejando compen-
sação pecuniária por dano moral.

Pedido julgado improcedente (f. 67/73).
O apelante sustenta que os artigos publicados pela 

apelada feriram sua honra e imagem, e que ela não 
tomou o cuidado de confirmar as informações publi-
cadas. Nunca foi processado, e a sentença recorrida não 
examinou os fatos com profundidade e levou em conside-
ração o crime de desobediência como justificativa para 
o não provimento do pedido inicial. A Súmula 221/STJ 
confirma a obrigação de indenizar do órgão de imprensa 

Empréstimo bancário - Descontos - Rendimentos 
líquidos do devedor - Limite legal - Percentual 

superior a 30% - Impossibilidade - Salário - 
Natureza alimentar

Ementa: Apelação cível. Empréstimo bancário. 
Descontos. Valor superior a 30% dos rendimentos 
líquidos. Impossibilidade. Limitação. Necessidade. 
Natureza alimentar.



92        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

- Os descontos correspondentes a empréstimos devem 
ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos 
rendimentos líquidos do devedor, tendo em vista a natu-
reza alimentar do salário. Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0567.12.009998-9/003 - 
Comarca de Sabará - Apelante: Antônio José Sobrinho 
- Apelados: Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco do 
Brasil S.A., Campemisa Seguradora de Vida e Previdência 
S.A., Banco BMG S.A., Lecca Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A. - Relator: DES. LEITE PRAÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013. - Leite 
Praça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de recurso de apelação 
interposto por Antônio José Sobrinho contra a r. sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e 
de Execuções Fiscais da Comarca de Sabará, que julgou 
improcedente o pedido formulado em ação ordinária, c/c 
repetição de indébito, c/c tutela antecipada proposta pelo 
ora apelante em desfavor do Banco Mercantil do Brasil 
S.A. e outros.

O apelante sustenta, em apertada síntese, que 
o valor dos descontos efetuados em seu contracheque, 
somados àqueles realizados na conta-salário, ultra-
passam a margem de 30% estabelecida em lei. Requer, 
portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados 
procedentes os pedidos iniciais e limitados os descontos 
ao patamar legal máximo permitido.

Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco 
Mercantil do Brasil S.A., às f. 233/236, e pelo Banco do 
Brasil S.A. Os demais apelados deixaram transcorrer o 
prazo in albis.

É o relatório.
Passo a decidir.
Conheço do recurso, uma vez presentes seus requi-

sitos de admissibilidade.
Insurge-se o apelante contra a r. sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a 
soma das parcelas dos empréstimos contratados pelo 
autor não ultrapassaria o limite legal para consignação.

Pois bem.
Conforme entendimento por mim já esposado, 

é certo que não se pode admitir que os descontos, em 
razão de empréstimos bancários, sejam superiores ao 
percentual de 30% dos rendimentos líquidos da parte.

Isso porque se mostra flagrante o direito do apelado 
à pretendida limitação, porquanto embasada no prin-

cípio da dignidade da pessoa humana - devido à natu-
reza alimentar do salário.

Tal limitação, em relação aos vencimentos de 
servidores públicos, é estabelecida pelo Decreto 
nº 4.961/2004, verbis:

Art. 11: A soma mensal das consignações facultativas de 
cada servidor não pode exceder ao valor equivalente a trinta 
por cento da soma dos vencimentos com os adicionais de 
caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas 
as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem 
pessoal, nominalmente identificada, de que trata o art. 62-A 
da Lei 8.112/90, ou outra paga sob o mesmo fundamento, 
sendo excluídas [...].

Da mesma forma, cuidou a Lei nº 10.820/2003 de 
limitar o desconto do pagamento em folha de pagamento 
dos celetistas, ao prever:

Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e 
irretratável, o desconto em folha de pagamento dos valores 
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e 
operações de arrendamento mercantil concedidos por insti-
tuições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, 
quando previsto nos respectivos contratos.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...] 
§ 2º No momento da contratação da operação, a autori-
zação para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei 
observará, para cada mutuário, os seguintes limites:
I - A soma dos descontos referidos no art. 1º desta Lei não 
poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, 
conforme definida em regulamento; e [...].

Dessarte, não só os descontos em folha de paga-
mento como também os débitos em conta dos trabalha-
dores realizados por instituição bancária, em razão de 
empréstimo, devem se limitar, como estabelece a legis-
lação, ao total de 30% (trinta por cento) do salário líquido.

Ou seja, ao contrário do defendido pelos apelados, 
se o desconto é efetuado na conta em que o apelado 
recebe seus proventos, este também deve ser limitado ao 
percentual de 30% (trinta por cento).

Por questão de registro, lembro que a decisão 
proferida em sede de agravo, embora não tenha consi-
derado tal fato, por ser provisória e embasar-se em indí-
cios de prova, pode vir a ser reconsiderada, mormente 
após um juízo de maior valor, com análise mais apurada 
do acervo probatório.

Feita essa breve consideração, passo à análise das 
evidências apresentadas.

Os documentos acostados aos autos, em espe-
cial o extrato de f. 15, comprovam que se trata de 
conta bancária em que o autor, ora apelante, recebe 
seus proventos. Analisando o referido documento, bem 
como o contracheque de f. 14, verifico que o recor-
rido, em agosto de 2012, recebeu proventos no valor de 
R$ 4.574,80 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro 
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reais e oitenta centavos). Deduzindo desse montante os 
descontos obrigatórios, o importe equivalente a 30% 
(trinta por cento) referente à margem consignável atinge o 
importe de R$1.245,32 (mil duzentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e dois centavos). Os empréstimos contra-
tados pelo autor, por sua vez, somam R$ 2.004,28 (dois 
mil e quatro reais e vinte e oito centavos), suplantando 
significativamente o limite legalmente imposto.

Assim, restou comprovado o comprometimento dos 
proventos do autor em percentual superior ao previsto em 
lei, qual seja de 30% (trinta por cento), o que, repise-se, 
fere o princípio da dignidade humana ante a natureza 
alimentar do salário.

Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio Superior 
Tribunal de Justiça:

Administrativo. Servidor público. Empréstimos pessoais. 
Desconto em folha de salário. Limitação. 30% dos venci-
mentos. - 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no 
sentido da possibilidade de se proceder ao desconto em folha 
de pagamento de prestações referentes a contrato de emprés-
timo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde 
que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por 
cento) da remuneração mensal do servidor. - 2. Aplicação do 
disposto no art. 2º da Lei nº 10.820/2003 c.c. os arts. 45 da 
Lei nº 8.112/90 e 8º do Decreto nº 6.386/2008. - 3. O obje-
tivo da disposição legal, ao estabelecer porcentagem máxima 
para os descontos consignáveis na remuneração do servidor, 
é evitar que este seja privado dos recursos necessários para 
sua sobrevivência e a de seus dependentes; buscando atingir 
um equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade) e 
o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa 
humana). - 4. É dever do Estado, órgão responsável pelo 
pagamento dos vencimentos, dar consecução às medidas 
necessárias para que os servidores públicos fiquem prote-
gidos de situações que confiscam o mínimo existencial, noção 
resultante, por implicitude, dos princípios constitucionais da 
isonomia e da dignidade da pessoa humana. -  5. Recurso 
provido (REsp 1284145/RS - Rel.ª Ministra Diva Malerbi - 
Desembargadora convocada TRF/3ª Região - Segunda Turma 
- julgado em 13.11.2012 - DJe de 26.11.2012).

Agravo regimental. Recurso especial. Bancário. Mútuo. 
Desconto em folha. Taxa de juros. Abusividade. Inexistência 
de benefício recíproco. Limitação em 30% dos vencimentos 
do servidor público. - 1. A cláusula contratual, autorizadora 
do desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato 
de mútuo, é válida quando constituir circunstância especial 
facilitadora da concessão do crédito, beneficiando ambas 
as partes. - 2. Em face da natureza alimentar do salário e 
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto 
em folha de pagamento (voluntários) devem limitar-se a 30% 
(trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. - 3. Agravo 
regimental desprovido (AgRg no REsp 1172895/RS - Rel. 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira Turma - julgado 
em 07.08.2012 - DJe de 13.08.2012).

Agravo regimental. Recurso especial. Servidor público. 
Descontos em folha de pagamento. Limitação do desconto. 
Possibilidade. Agravo regimental improvido. - 1 - Tem preva-
lecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o enten-
dimento de que, ‘ante a natureza alimentar do salário e do 

princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto 
em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) 
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do 
trabalhador’ (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 
DJe 3.2.11). Ou seja, da sua remuneração líquida. - 2 - O 
agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modi-
ficar o decidido, que se mantém por seus próprios funda-
mentos. - 3 - Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl 
no REsp 1313312/RS - Rel. Ministro Sidnei Beneti - Terceira 
Turma - julgado em 26.06.2012 - DJe de 29.06.2012).

E, também, deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Cautelar inominada. Desconto em conta-corrente 
para pagamento de empréstimos. Possibilidade jurídica 
do pedido. Liminar. Limitação a 30% dos rendimentos. 
Possibilidade. - A impossibilidade jurídica do pedido, preli-
minar a ser superada para que se possa adentrar o mérito, 
não há de ser analisada pelo prisma do direito material, e 
sim através do direito processual, sob pena de apreciação 
do mérito da ação, e não de questão processual preliminar. 
O entendimento predominante nos Tribunais é no sentido de 
que os descontos devem ser limitados ao percentual de 30% 
(trinta por cento) dos vencimentos do devedor (Apelação Cível 
1.0024.12.098375-4/001 - Rel. Des. Alberto Henrique - 13ª 
Câmara Cível - julgamento em 13.09.2012 - publicação da 
súmula em 19.09.2012).

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Mútuo bancário. 
Desconto em conta. Legalidade. Limite de 30% dos venci-
mentos. Medida que se impõe. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. - Não há nulidade na cláusula contratual que 
permite o desconto em conta para adimplemento de mútuo 
bancário. Entretanto, é de se limitar os descontos a 30% do 
vencimento líquido mensalmente depositado, observando-se 
o princípio da dignidade da pessoa humana (Número do 
processo: 1.0701.09.285924-1/001(1) - Numeração Única: 
2859241-17.2009.8.13.0701 - Relator: Des. Luciano Pinto - 
Data do julgamento: 09.06.2011).

Desse modo, demonstrado, na hipótese, que os 
descontos referentes aos empréstimos contraídos pelo 
recorrente estão ultrapassando o limite legalmente 
previsto, tem-se a necessidade de proteção ao seu direito, 
em virtude de violação do princípio da dignidade da 
pessoa humana.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
julgar procedente o pedido inicial, determinando seja o 
último empréstimo concedido limitado ao valor remanes-
cente da margem consignável.

Custas, na forma da lei.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA e 
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA.  

Súmula - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Servidor público - Avaliação de desempenho - 
Processo administrativo disciplinar - Art. 41 do 
CF/88 - Súmulas 20 e 21 do STF - Demissão - 

Ampla defesa e contraditório - Não atendimento -
 Nulidade do ato administrativo - Reintegração da 

servidora

Ementa: Direito administrativo. Servidor público 
concursado. Procedimento administrativo disciplinar. 
Cerceamento de defesa. Configurado. Nulidade. 
Reintegração ao cargo.

- Os princípios do contraditório e da ampla defesa 
são direitos constitucionais garantidos a todos os cida-
dãos, previstos no art. 5° da Constituição da República. 
O procedimento administrativo disciplinar que deixou 
de observar os preceitos constitucionais norteadores do 
devido processo legal não pode ser considerado válido. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0699.
10.010766-2/003 - Comarca de Ubá - Remetente: 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ubá - 
Apelante: Município de Divinésia - Apelada: Genilda 
Aparecida Moreira - Relatora: DES.ª VANESSA VERDOLIM 
HUDSON ANDRADE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2013. - Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Trata-se de recurso de apelação interposto às f. 616/625 
pelo Município de Divinésia, nos autos da ação movida 
por Genilda Aparecida Moreira, diante da sentença 
prolatada às f. 605/608, que julgou procedente o pedido 
inicial, para anular o ato que determinou a demissão da 
autora, reintegrando-a definitivamente em seu cargo, 
confirmando a antecipação de tutela e condenando o 
réu a pagar os subsídios devidos a autora. As parcelas 
vencidas deverão ser corrigidas pelos índices divulgados 
pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, 
a contar da data em que se tornaram devidas e acres-
cidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da 
citação, deduzidos os descontos obrigatórios relativos ao 
imposto de renda e as contribuições previdenciárias. O 
d. Juiz a quo fixou o pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). Suspensos em razão da isenção legal.

Em suas razões recursais, alega o apelante que 
foram realizadas avaliações de desempenho, mediante a 
realização de todos os atos administrativos necessários 
a sua constituição, quais sejam: decreto de instauração, 
portaria de nomeação dos membros e decreto com 
fixação dos critérios de avaliação utilizados. A apelada 
foi exonerada do cargo que ocupava por ter obtido nota 
inferior na referida avaliação. Ao final, requer a reforma 
da sentença primeva e a consequente exoneração defini-
tiva da apelada.

Em contrarrazões, às f. 645/651, pugna pela manu-
tenção da sentença primeva.

Relatados, decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço das apelações interpostas.
Ausentes questões preliminares, passo ao exame 

do mérito.
Cuidam os autos de ação ordinária de anulação de 

ato administrativo c/c reintegração ao cargo de servidor 
público com pedido de antecipação de tutela, ajuizada 
por Genilda Aparecida Moreira, em face do Município de 
Divinésia. Alega a autora que foi aprovada em concurso 
público para preenchimento de vaga de auxiliar de 
consultório dentário e nomeada para o exercício da refe-
rida função em fevereiro de 2007, nos termos da portaria 
coletiva n° 225/2007. Após mais de dois anos exercendo 
normalmente sua função junto da Administração Pública 
e tendo passado por quatro avaliações de desempenho, 
tendo como resultado média superior a 90% (noventa por 
cento) do aproveitamento em duas avaliações e 100% 
(cem por cento) em outras duas avaliações subsequentes, 
iniciada a presente Administração Municipal, pelo Sr. Gil 
Roberto Ferreira Matias, foi surpreendida por algumas 
situações que podem ser configuradas como perseguição 
política. Assevera a autora, ora apelada, que é esposa do 
ex-funcionário do Município, Sr. Carlos César Firmiano, 
que exercia o cargo de motorista. Tanto a apelada quanto 
seu marido são filiados ao partido político PSDB, que faz 
oposição ao atual gestor do Executivo do Município. 
Afirma que, em razão do empenho na campanha polí-
tica do adversário do atual prefeito, seu marido começou 
a sofrer vários tipos de perseguição política e acabou 
optando por pedir sua exoneração. Assevera que, após 
seu marido ter se desentendido com a gestão municipal, 
as perseguições políticas se voltaram contra ela. Afirma 
que, na atual gestão do Município, foram realizadas 
novas avaliações funcionais para testar o desempenho 
da apelada em suas funções e nessas avaliações foram 
imputados à apelante fatos inverídicos que justificassem 
sua exoneração. A apelante apresentou procedimento 
administrativo visando ao reconhecimento de sua estabili-
dade funcional em decorrência do transcurso temporal de 
3 (três) anos após sua nomeação.

Em suas razões recursais, alega o apelante que, em 
atendimento ao comando contido no § 4° do art. 41 da 
Constituição da República, realizou exame de avaliação 
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Compra coletiva - Aquisição de aparelho celular -
 Mercadoria defeituosa - Devolução efetivada - 

Valor pago - Pedido de estorno - Não atendimento -
 Falha na prestação dos serviços - Negligência - 

Dano moral - Ocorrência - Quantum indenizatório - 
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - 

Observância

Ementa: Embargos infringentes. Ação de restituição 
de quantia paga c/c indenização por danos morais. 
Compra coletiva. Aquisição de aparelho celular. Produto 
entregue com defeito. Devolução e pedido de estorno. 
Não atendimento. Negligência. Dano moral configu-
rado. Quantum indenizatório. Observância dos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade. Embargos infrin-
gentes acolhidos.

- Configura falha na prestação de serviços e consequente 
dano moral a aquisição de produto com defeito, com a 
devolução a tempo e modo, sem que a contratada efetue 
o estorno esperado ou até mesmo cesse a cobrança das 
parcelas referentes à aquisição do produto.

de desempenho em alguns servidores municipais e que, 
em razão de ter a apelada obtido nota inferior na referida 
avaliação, teria ocorrido sua exoneração. Aduz que todos 
os funcionários avaliados tiveram oportunidade de se 
manifestar no processo administrativo que culminou com 
a exoneração da apelada. Afirma que a apelada foi regu-
larmente citada de sua exoneração, a fim de que pudesse 
exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, 
tendo inclusive sido assistida por procurador legalmente 
constituído, e que o processo administrativo seguiu todas 
as etapas previstas na Lei Complementar n° 131/2003. 
Assevera, ainda, que o d. Magistrado não teria apontado 
as irregularidades que culminaram na anulação do ato 
administrativo. 

A tutela antecipada requerida pela apelada foi 
concedida e ratificada na decisão primeva, determinando 
a reintegração da apelante a seu cargo.

Compulsando os autos, verifico que a questão a ser 
dirimida se cinge ao exame da regularidade do ato de 
demissão da apelada. O Supremo Tribunal Federal editou 
a Súmula n° 20, que estabelece: “É necessário processo 
administrativo, com ampla defesa, para demissão de 
funcionário admitido por concurso”. Ainda, a Súmula 
21 do Pretório Excelso aduz: “Funcionário em estágio 
probatório não pode ser exonerado nem demitido sem 
inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de 
sua capacidade”. Ademais, o art. 41 da Constituição 
Federal assevera:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja asse-
gurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desem-
penho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa. 
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em dispo-
nibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. 
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aprovei-
tamento em outro cargo. 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obri-
gatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade.

Da leitura do dispositivo acima se conclui que a 
demissão do servidor público que não for precedida de 
processo administrativo disciplinar regular, com garantia 
da ampla defesa e do contraditório, previstos na Carta 
Magna, deve ser declarada nula. No caso em tela, o 
Município, ao alegar a existência de regular processo 

administrativo disciplinar que validasse o ato de demissão 
da servidora, atraiu para si o ônus da prova. O que não 
fez, ao juntar apenas algumas peças do PAD, e não o 
procedimento completo, não sendo possível se veri-
ficar a regularidade do ato administrativo ora guer-
reado. Nota-se ainda que, na avaliação desfavorável à 
apelada juntada pelo Município de Divinésia, não consta 
nenhuma motivação para as respostas negativas quanto 
ao empenho e dedicação da mesma. Não obstante, ainda 
as informações prestadas por testemunhas que laboraram 
diretamente com a apelada no sentido de que seria ela 
ótima funcionária. Dessa forma, a nulidade do processo 
administrativo disciplinar que culminou na demissão da 
apelada torna-se medida que se impõe.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo intacto o julgado na sentença de primeiro 
grau, para anular o procedimento administrativo disci-
plinar que culminou na exoneração da apelada, determi-
nando sua reintegração definitiva ao cargo ocupado e o 
pagamento dos subsídios devidos.

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS 
BOAS. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria 
objeto da divergência.

Extrai-se desse dispositivo que os embargos infrin-
gentes só têm guarida quando o acórdão, em se tratando 
de apelação, houver reformado o mérito da sentença 
prolatada em primeira instância. 

Na hipótese dos autos, verifica-se que a divergência 
ocorreu quanto à concessão ou não de indenização por 
danos morais à autora.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibili-
dade, conheço do recurso.

Segundo o ordenamento jurídico pátrio, o insti-
tuto da responsabilidade civil consiste na aplicação de 
medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral 
ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática 
de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).

A responsabilidade civil subjetiva funda-se na teoria 
da culpa, que tem como pressupostos: a ocorrência do 
dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano, e a 
culpa em sentido lato, ou seja, imprudência, negligência 
ou imperícia.

Elucida Caio Mário da Silva Pereira que: 

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito 
codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decor-
rência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta 
do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de 
causalidade entre uma e outra. (Responsabilidade civil, ed. 
Forense, p. 93.) 

Rui Stoco sintetiza: 

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, 
positivo (ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando 
a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 
bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou 
omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por 
dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, ou 
imperícia), contrariando, seja um dever geral do ordena-
mento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto 
(inexecução da obrigação ou de contrato). Esse comporta-
mento gera, para o autor, a responsabilidade civil, que traz, 
como consequência, a imputação do resultado à sua cons-
ciência, traduzindo-se, na prática, pela reparação do dano 
ocasionado, conseguida, normalmente, pela sujeição do 
patrimônio do agente, salvo quando possível a execução 
específica. Por outras palavras, é o ilícito figurando como 
fonte geradora de responsabilidade. (Responsabilidade civil e 
sua interpretação jurisprudencial, 4. ed., 1999, p.63.) 

Deflui desses ensinamentos a permissibilidade jurí-
dica em se obter indenização por dano moral, no caso de 
violação do direito alheio por ato omissivo ou comissivo 
do agente infrator.

Pois bem. 
In casu, verifica-se como fato incontroverso nos 

autos a aquisição pela autora de um produto (aparelho 
celular) das requeridas, que foi entregue com defeito. 
Também incontroversa nos autos foi a devolução do 
aparelho a tempo e modo pela autora, sem qualquer 

- A fixação da indenização por danos morais pauta-
-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

- A finalidade da indenização é a de compensar o ofen-
dido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto 
e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, 
praticar atos semelhantes. 

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1.0439.12.010918-
6/002 - Comarca de Muriaé - Embargante: Marcela 
Oliveira Ribeiro - Embargados: Groupon Serviços Digitais 
Ltda., AMF Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda./ME - 
Relator: DES. WANDERLEY PAIVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER OS 
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS, VENCIDO O 
DESEMBARGADOR REVISOR.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Wanderley 
Paiva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDERLEY PAIVA - Trata-se de embargos 
infringentes opostos em face do acórdão de f. 176/195, 
proferido nos autos da ação de restituição de quantia 
paga c/c indenização por danos morais e materiais 
proposta por Marcela Oliveira Ribeiro em face de AMF 
Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e Groupon 
Serviços Digitais Ltda. 

No acórdão proferido, entendeu os i. Des. Relator 
e Revisor em dar provimento ao recurso principal, para 
reformar a sentença a quo, excluindo a condenação à 
indenização por danos morais. Já o Des. Vogal, Marcos 
Lincoln, entendeu fazer jus a autora ao recebimento de 
indenização por danos morais, majorando o quantum 
fixado para R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões dos embargos infringentes, f. 198/204, 
pretende a autora/embargante que prevaleça o voto mino-
ritário do Des. Marcos Lincoln, no tocante à concessão de 
indenização por danos morais.

Ausente de preparo, por estar a autora/embargante 
litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a empresa embargada Groupon Serviços 
Digitais Ltda. apresentou impugnação aos embargos, 
f. 210/214, pugnando por sua rejeição. 

Em epítome, é o relatório.
Antes de adentrar o mérito da questão, cumpre 

analisar a admissibilidade do recurso.
Enuncia o art. 530 do CPC:

Cabem embargos infringentes quando o acórdão não 
unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença 
de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se 
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ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor 
da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado. 
IV - O cancelamento de pacote turístico sem comunicação 
prévia e sem qualquer justificativa configura má-fé da pres-
tadora de serviços, cabendo, pois, a repetição em dobro do 
indébito. (TJMG, Apelação Cível 1.0629.12.000572-9/001, 
Relator: Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, julgamento em 
19.02.2013, publicação da súmula em 25.02.2013.)

Assim, restando caracterizados os elementos ense-
jadores da responsabilidade civil, surge para os apelados 
o dever de indenizar, pois que, incorrendo em conduta 
ilícita, ou no mínimo negligente, é obrigada a ressarcir o 
dano moral a que deu causa.

Quanto ao valor do aludido dano, verifica-se que a 
sentença monocrática o fixou no importe de R$3.000,00 
(três mil reais). Já no voto minoritário, entendeu o i. 
Desembargador Vogal Marcos Lincoln em majorar o 
aludido quantum para a quantia de R$10.000,00 (dez 
mil reais).

Sabe-se que os critérios para a fixação do valor 
indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva 
na doutrina e jurisprudência, ficam estes ao arbítrio do 
Juiz, que deve agir com moderação, prudência e razoa-
bilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto 
suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofen-
sivos, mas que, por outro lado, não venha constituir causa 
de enriquecimento indevido do ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título de 
danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade 
da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagó-
gico e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isso 
represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, leciona:

É certo, como visto acima, que a indenização, em termos 
gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento 
ou proporcionar ao ofendido um avantajamento, por mais 
forte razão deve ser equitativa a reparação do dano moral, 
para que se não converta o sofrimento em móvel de captação 
de lucro (de lucro capiendo). (Responsabilidade civil. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.)

Considerando-se, assim, os princípios que norteiam 
o arbitramento da indenização por danos morais, bem 
como a situação financeira/econômica das partes, 
entendo que o valor fixado no voto proferido pelo em. 
Des. Marcos Lincoln está condizente com os princípios da 
razoabilidade e cautela que merece o caso e nas situa-
ções análogas que são julgadas por este Tribunal.

Com tais considerações, pedindo vênia aos i. 
Des. Alexandre Santiago e Brandão Teixeira, acolho os 
embargos infringentes opostos, para que prevaleça o voto 
minoritário do em. Desembargador Marcos Lincoln.

Custas, pelas embargadas.

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Com a devida vênia 
ao Relator, pelos mesmos motivos expendidos no meu 

estorno do valor pago ou, até mesmo, a isenção do 
desconto das parcelas referentes ao celular.

Dessa forma, entendo, data venia, que os apelados/
embargados foram negligentes ao receberem a merca-
doria com defeito, sem proceder a qualquer explicação 
ou comunicação acerca do estorno a ser realizado.

Portanto, restou comprovada a falha na prestação 
de serviços, e, sendo sua responsabilidade objetiva, em 
razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 
prescindível se faz a comprovação da culpa.

Quanto ao dano, ao contrário do consignado nos 
votos proferidos pelos em. Desembargadores Alexandre 
Santiago e Brandão Teixeira, entendo que este se 
revela patente.

Isso porque a autora, conquanto tenha efetuado o 
pagamento do produto adquirido, o recebeu com defeito 
e, mesmo após a comunicação e devolução do aparelho 
às requeridas, nenhuma solução para o caso foi tomada, 
sendo necessário o ingresso em juízo para ver satisfeitos 
os seus direitos.

Este é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: Apelação cível. Indenização. Viagem frustrada. Site 
de compras coletivas. Responsabilidade solidária. Danos 
morais caracterizados. Fixação do quantum. I - O art. 7º do 
Código de Defesa do Consumidor preconiza a responsabi-
lidade solidária de todos que causarem danos aos consu-
midores por defeito no produto ou serviço ofertado. II - Os 
sites de compra coletiva prestam serviço de intermediação 
da venda eletrônica, sendo, portanto, responsáveis por even-
tuais danos decorrentes dos produtos e serviços divulgados. 
III - Demonstrado nos autos que a viagem contratada e paga 
pelos autores não foi realizada em virtude de desacordo 
comercial havido entre as empresas que divulgaram e ofer-
taram o produto, tem-se por configurado o ilícito contratual, 
ensejador do dever de reparação de ambos os réus, solidaria-
mente. IV - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano 
moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a inde-
nização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a 
este título deve assegurar reparação suficiente e adequada 
para compensação da ofensa suportada pela vítima e para 
desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo 
ofensor. (TJMG, Apelação Cível 1.0145.11.063373-5/001, 
Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgamento em 
02.04.2013, publicação da súmula em 09.04.2013.)

Ementa: Responsabilidade contratual. Pressupostos. Contrato 
de prestação de serviços de turismo. Relação de consumo. 
Empresa que administra site de compra coletiva. Groupon. 
Integração à cadeia de fornecimento de produtos e serviços. 
Responsabilidade solidária. Cancelamento da viagem. 
Danos materiais e morais configurados. Repetição de indé-
bito. Forma. I - Por integrar a cadeia de consumo, a empresa 
que administra site de compra coletiva responde solidaria-
mente pelos danos causados aos consumidores. II - O cance-
lamento de pacote turístico frustra as expectativas daqueles 
que ansiavam pela realização da viagem, acarretando abalo 
psicológico que extrapola os limites do mero aborrecimento, 
configurando danos de ordem moral. III - Para fixação dos 
danos morais, devem-se levar em consideração as circunstân-
cias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as 
consequências do ato, o grau de culpa, as condições finan-
ceiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, 
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voto quando do julgamento do recurso de apelação, 
rejeito os embargos infringentes.

É como voto.

DES.ª MARIZA DE MELO PORTO - De acordo com 
o Relator.

DES. PAULO BALBINO - De acordo com o Relator.

DES. MARCOS LINCOLN - Mantendo coerência 
com o que decidi na ocasião do julgamento da Apelação 
nº 1.0439.12.010918-6/001, acompanho o eminente 
Relator, Desembargador Wanderley Paiva, para acolher 
os embargos infringentes.

Súmula - ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES 
OPOSTOS, VENCIDO O DESEMBARGADOR REVISOR.

. . .

Indenização - Clube recreativo - Vazamento de gás 
em sauna - Lesão - Falta de estrutura adequada -
 Ausência de segurança para os usuários - Culpa 

comprovada - Dano moral - Configuração - 
Quantum indenizatório - Fixação - Critério - 

Juros de mora - Correção monetária - 
Termo inicial 

Ementa: Ação de indenização. Vazamento de gás em 
sauna localizada nas dependências do clube recreativo. 
Lesão. Estrutura que não oferece segurança e condições 
adequadas. Contribuição para o risco de acidentes aos 
usuários. Culpa comprovada. Danos morais. Dever de 
indenizar. Quantum. Critério. Juros de mora e correção 
monetária. Termo inicial.

 - Age com culpa o clube recreativo que não conta com 
estrutura adequada e segura para os usuários de sua 
sauna, local sabidamente propício para a ocorrência de 
acidentes. 

- Comprovado que o autor foi levado a hospital por ter 
inalado gás altamente inflamável e tóxico que vazou 
no interior de sauna, a qual não possuía condições 
adequadas de segurança, resta patente o dever de inde-
nizar do clube recreativo, que contribuiu de sobremaneira 
para o acidente relatado. 

- O dano moral surge do próprio dever de segurança 
que a requerida deveria manter em suas dependências, 
preservando a integridade física e moral dos usuários que 
utilizam seus serviços. 

- A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na 
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem 

causa, produzindo no causador do mal impacto suficiente 
para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 

- O termo inicial da correção monetária é a data da 
decisão que fixou a indenização. 

- Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por 
danos morais correm desde o evento danoso, a teor do 
disposto na Súmula 54 do colendo STJ, e a correção 
monetária incide desde a data do arbitramento da inde-
nização. 

Recurso provido em parte. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.10.010919-6/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: APCEF Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal - Apelado: Edley 
Santos Silva - Relator: DES. ALVIMAR DE ÁVILA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Alvimar 
de Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal, nos autos da ação de indenização 
por danos morais que lhe move Edley Santos Silva, 
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial 
(f. 205/208).

A apelante alega, em suas razões recursais, que o 
ingresso clandestino do autor e de seus amigos nas depen-
dências do clube não é fato irrelevante, tampouco sem 
interesse de apreciação pelos julgadores dessa causa. 
Sustenta que, ao contrário das incomprovadas alegações 
do autor e do entendimento do Juiz de primeira instância, 
atestou que não houve qualquer negligência de sua 
parte. Pondera que não se pode punir alguém por expec-
tativa de futuro dano grave não demonstrado, no caso, o 
perigo de óbito, mas por danos efetivamente ocorridos. 
Afirma que não ficou evidenciado nenhum dano significa-
tivo ao apelado, mas mero aborrecimento, ocorrido por 
sua própria conduta ilícita de adentrar as dependências 
do clube irregularmente. Argumenta que o valor a que 
foi condenada a título de indenização por danos morais 
se deu sem a análise da razoabilidade e proporciona-
lidade, propiciando ao apelado enriquecimento ilícito, 
pelo que deve ser reduzido. Assevera que, se houve 
danos extrapatromoniais ao apelado, estes não vieram 
a causar prejuízos que justificassem a compensação com 
o pagamento da quantia fixada na sentença, visto que o 
valor é totalmente desproporcional aos alegados danos 
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sofridos. Arremata, aduzindo que a correção monetária e 
os juros moratórios devem incidir desde a data do arbitra-
mento da indenização por dano moral. Pleiteia o provi-
mento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, 
julgando-se improcedente o pedido inicial ou, alterna-
tivamente, reduzindo-se a indenização por dano moral 
e fixando-se o termo inicial da correção monetária nos 
termos da Súmula 362 do STJ e dos juros moratórios a 
partir da citação (f. 211/220). Preparo à f. 222.

O apelado apresentou contrarrazões às f. 228/231, 
pugnando pela manutenção da r. sentença apelada. 

Conheço do recurso, por estarem presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

O autor ajuizou a presente ação de indenização, 
narrando que, no dia 1º de maio de 2010, fora para a 
sede social da requerida com alguns amigos e que, por 
volta das 15 horas, quando utilizava a sauna, foi into-
xicado em virtude do vazamento do gás liquefeito que 
a aquecia, tendo sido levado imediatamente ao Hospital 
São João de Deus, ainda em estado de inconsciência. 

Sustenta que a sauna não contava com estru-
tura e condições adequadas exigidas para a segu-
rança dos usuários, nem mesmo possuía qualquer tipo 
de fiscalização ou vigilância necessária para evitar que 
um acidente da mesma natureza que o vitimou pudesse 
ocorrer, mormente sabendo-se que a sauna funcionava 
através de gás liquefeito, inflamável e tóxico. 

Por tudo isso, pugna pela condenação da requerida 
em indenização por danos morais.

O douto Sentenciante, por entender haver nos autos 
comprovação do alegado, julgou procedente o pedido 
inicial, condenando a requerida ao pagamento de inde-
nização por danos morais em favor do autor no importe 
de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra a r. sentença, recorre a requerida, defen-
dendo a improcedência do pedido ou, alternativamente, 
a necessidade de redução da indenização por danos 
morais. 

Nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002, 
para a configuração do ilícito civil é indispensável a 
prática do ato lesivo, sendo imprescindível que tal ato seja 
voluntário ou culposo. O dolo consiste na vontade, na 
intenção de ofender o direito, ou prejudicar o patrimônio, 
por ação ou omissão. 

Já a culpa consiste na ação ou omissão negligente 
ou imprudente do agente, com violação do direito alheio 
ou prejuízo ao patrimônio de terceiro. 

Além do ato lesivo, é indispensável que dele resulte 
dano material ou moral ao ofendido, sendo que o terceiro 
elemento caracterizador do ilícito civil é o nexo de causa-
lidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Quanto ao dano, tem-se que, sem a sua prova, 
ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano 
pode ser material (sentido estrito), simplesmente moral, 
ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido 
(sentido amplo), ou, ainda, cumulativamente, material e 

moral, conforme entendimento consolidado pela Súmula 
nº 37 do Superior Tribunal de Justiça. 

No que se refere ao nexo causal, para que surja a 
obrigação de reparar, mister se faz prova da existência 
de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão 
culposa do agente e o dano experimentado pela vítima. 
Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar 
que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude 
do réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, 
deverá ser julgado improcedente. 

Assim, apenas se restarem evidenciados esses três 
elementos, é que surgirá o dever de indenizar. 

Analisando a questão debatida nos autos, temos 
que razão em parte assiste à requerida, ora apelante.

É fato incontroverso nos autos o acidente relatado 
pelo autor, ocorrido enquanto este tomava banho de 
sauna dentro das dependências da apelante. 

Também é incontroverso que o apelado fora levado 
em virtude da inalação do gás altamente tóxico que vazou 
na sauna para hospital da cidade. 

O autor/apelado alega que a sauna não possuía 
condições de segurança adequadas, não oferecendo 
segurança aos frequentadores, tanto que, apesar de ser 
aquecida por um gás altamente inflamável e tóxico, não 
possuía qualquer tipo de vigilância ou fiscalização que 
pudesse evitar que acidentes como o que o vitimou ocor-
resse em seu interior. 

De fato, sabe-se que, em razão da sauna ser aque-
cida por meio de gás altamente inflamável e tóxico, 
os riscos de acidentes como o narrado nos autos são 
enormes, razão pela qual o estabelecimento recreativo 
deve tomar todas as cautelas para evitá-los. 

Para rebater as alegações do autor, a requerida, em 
sua contestação, afirma que o autor não merece qual-
quer tipo de indenização, porquanto adentrou as suas 
dependências sem sua autorização ou de qualquer sócio 
ou filiado. 

No entanto, apesar de defender que o autor não 
merece qualquer tipo de indenização por ter adentrado 
as suas dependências de forma clandestina, em momento 
algum alegou ou comprovou que a sauna atendia a todas 
as normas de segurança. 

Ora, mesmo que o autor tenha adentrado as depen-
dências da apelante de forma desautorizada, esta, ainda 
assim, estava obrigada a oferecer segurança nos serviços 
prestados, não apenas para os usuários regulares, mas 
para todos aqueles que a sauna adentrassem. 

Entendo que, de fato, o aquecimento de uma sauna 
por gás altamente inflamável e tóxico deve seguir todas as 
normas de segurança, de forma a evitar que vazamentos 
como o noticiado nos autos pudessem ocorrer e vitimar o 
usuário que lá adentrasse. 

As testemunhas ouvidas descreveram o ocorrido, 
alegando que:
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[...] naquele dia do fato, também estava na sauna na compa-
nhia de outros rapazes dentre eles o autor e todos passaram 
mal, mas somente o autor chegou a desmaiar [...]; que no 
dia do fato, o que ocorreu foi um vazamento de gás (f. 114). 

[...] realmente aconteceu vazamento de gás na sauna e 
aquelas pessoas que estavam no interior da mesma naquele 
momento, dentre elas o irmão do depoente e o autor, 
passaram mal; que o autor chegou a desmaiar; que o cheiro 
de gás de cozinha era muito forte no interior da sauna; que o 
depoente não estava dentro da sauna, mas ajudou a socorrer 
as pessoas que passaram mal; que não havia nenhum funcio-
nário do clube naquele local; que a esposa do depoente 
foi quem acionou o resgate e o autor foi levado ao hospital 
juntamente com o Rodrigo (f. 115). 

[...] no dia do fato estava na companhia do autor dentro da 
sauna, quando começaram a perceber um cheiro muito forte, 
que, inicialmente, parecia ser da essência; que como estava 
muito forte o depoente juntamente com o autor saíram até a 
ducha quando de repente o autor começou a passar mal; que 
constataram que ocorreu um vazamento de gás; que naquele 
momento chegou Sr. Odálio, zelador do clube querendo 
saber o que estava acontecendo; que quem socorreu inicial-
mente foi o Rudgers e autor foi levado ao hospital pelo corpo 
de bombeiros (f. 116). 

Portanto, ainda que o ocorrido não tenha gerado 
maiores danos ao apelado, conclui-se que a apelante foi 
negligente ao não oferecer condições de segurança nas 
instalações de sua sauna, a qual possuía aquecimento a 
gás altamente inflamável e tóxico, oferecendo maior risco 
de lesões aos seus usuários.

O fato de estar o apelado nas dependências da 
apelante com ou sem sua autorização ou de sócio ou 
filiado não se mostra relevante para a solução do caso. 
Certo é que agiu de forma negligente ao não empregar 
as condições de segurança necessárias para evitar que 
qualquer vazamento de gás pudesse ocorrer no interior 
da sauna e vitimar os que nela estivessem. 

Portanto, patente o dever de indenizar, uma vez 
comprovado o dano sofrido pelo autor, ora apelado, e o 
nexo de causalidade em relação à conduta negligente da 
requerida, ora apelante. 

Com relação ao abalo moral imposto ao autor, 
tem-se que surge do próprio dever de segurança que a 
requerida deveria manter em suas dependências, preser-
vando a integridade física e moral dos usuários que 
utilizam seus serviços. 

Ainda, salienta-se que a responsabilidade do agente 
causador do dano moral se opera por força do simples 
fato da violação. Logo, verificado o evento danoso, surge 
a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 
da prova do prejuízo, se presentes o nexo causal e culpa, 
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil. 

No que concerne à fixação do quantum devido, o 
julgador deve, dentro do princípio da prudência e arbítrio, 
à luz das peculiaridades de cada caso, avaliar a extensão 
do dano, a intensidade da culpa do causador do prejuízo, 

as condições sociais e econômicas das partes e o caráter 
educativo da sanção, para que, ao final, ofereça compen-
sação pela dor sofrida, sem que se torne causa de inde-
vido enriquecimento por parte do ofendido. 

A mais moderna jurisprudência, em casos como o 
sub judice, tem sido unânime nesse sentido: 

Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. Verba 
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Quantia que não 
atende à dupla função jurídica da verba. Provimento parcial 
ao recurso para a elevar. - A indenização por dano moral é 
arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta 
a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e 
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. (TJSP - 
AC 77.423-4 - Angatuba - 2ª CDPriv - Rel. Des. Cezar Peluso 
- J. em 19.10.1999 - v.u.) 

In casu, considerando as circunstâncias do caso 
concreto, tem-se como razoável a quantia de R$3.000,00 
(três mil reais), capaz de propiciar satisfação compensa-
dora pelos dissabores por que passou o autor, a ponto 
de não representar seu enriquecimento ilícito em face 
da requerida.

Quanto aos juros de mora, não há dúvida de que a 
situação aqui tratada diz respeito a uma relação jurídica 
extracontratual, impondo-se a incidência da Súmula 54 
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a apli-
cação de juros de mora desde o evento danoso, qual seja 
o acidente sofrido pelo autor. Nesse tocante, merece ser 
mantida a r. sentença.

Com relação à incidência da correção monetária, 
mantida também deve ser a r. sentença, porquanto, 
conforme o disposto na Súmula nº 362 do colendo STJ, 
deve ocorrer a partir da decisão que fixou a indenização.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e 
condenar a requerida a indenizar o autor, a título de danos 
morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corri-
gidos monetariamente pela Tabela da Corregedoria-Geral 
de Justiça a partir da publicação deste acórdão e acres-
cidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do 
evento danoso. 

Custas recursais, em 50% pela recorrente e 50% 
pelo recorrido, suspensa a exigibilidade quanto ao autor, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES SALDANHA DA FONSECA e 
DOMINGOS COELHO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Indenização - Dano moral - Empresa aérea - 
Cancelamento de voo - Evento da natureza - 
Cinzas vulcânicas - Motivo de força maior - 

Caracterização - Passageiros sem assistência -
 Negligência da companhia aérea - Código de 

Defesa do Consumidor - Danos morais e materiais - 
Cabimento - Princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade

Ementa: Apelação. Indenização por danos morais. 
Empresa aérea. Cancelamento de voo. Cinzas vulcânicas. 
Evento da natureza. Motivo de força maior. Conduta da 
companhia. Descaso com os passageiros. Transtornos 
e frustrações. Configurados. Danos materiais e morais. 
Dever de ressarcir. Valor da indenização por dano moral. 
Razoabilidade e proporcionalidade. 

- Ainda que o cancelamento do voo decorra de evento da 
natureza, cinzas expelidas por vulcão, a empresa aérea 
responde pelos danos morais advindos do atraso de voo 
e pela não comprovação de ter prestado toda a assis-
tência material necessária para diminuir os transtornos 
sofridos. 

- Os danos morais devem ser fixados com proporcionali-
dade e razoabilidade, observando-se sempre as peculia-
ridades do caso. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.010960-0/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ana Silva Belo 
de Abreu - Apelada: TAP Belo Horizonte - Relator: DES. 
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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, 3 de dezembro de 2013. - Paulo 
Roberto Pereira da Silva - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - Trata-se 
de recurso de apelação, interposto por Ana Silva Belo 
de Abreu, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 
22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte nos autos 
da ação de indenização, por alegados danos materiais 
e morais ajuizada em face de TAP - Transportes Aéreos 
Portugueses S.A., que julgou improcedentes os pedidos 
iniciais, por motivo de força maior.

A autora, em seu recurso de apelação, cujas razões 
foram apresentadas às f. 89/05, aduz que a pretensão 
indenizatória se refere à falha na prestação de serviço e 
no atendimento da apelada, que deixou todos os passa-

geiros por mais de 13 (treze) horas sem prestar informa-
ções claras, alimentação e devidas acomodações. Aduz 
que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, 
devendo ser ressarcida pela má prestação dos serviços. 

A apelada apresentou contrarrazões às f. 112/138, 
pugnando pela manutenção da decisão. 

Este, o breve relatório.
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo.
Estão presentes os demais requisitos de 

admissibilidade.
A controvérsia dos autos se limita a aferir se a 

apelante/autora faz jus ao ressarcimento dos danos 
morais advindos da má prestação de assistência devido 
ao cancelamento de voo.

A companhia aérea sustenta, resumidamente, que 
o cancelamento do voo da autora decorreu de “força 
maior”, o que afasta a obrigação de indenizar, e que foi 
acolhida pelo MM. Juiz a quo.

Oportuno, inicialmente, registrar que a relação exis-
tente entre o passageiro e a empresa de transporte aéreo 
é de consumo e está amparada pela Lei 8.078/90. 

O colendo STJ já pacificou o entendimento acerca 
da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 
nessas hipóteses:

Agravo regimental no agravo no recurso especial. Ausência 
de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na pres-
tação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo regi-
mental não provido. Aplicação de multa. [...] 2. O Superior 
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de preva-
lência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 
em relação à Convenção de Varsóvia com suas posteriores 
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) 
e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de respon-
sabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela 
Companhia aérea. [...] (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 
157830/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data do julga-
mento: 06.09.2012. DJe de 17.09.2012).

Pois bem, foi amplamente divulgado pela mídia 
que as cinzas expelidas pelo vulcão islandês em maio 
de 2010 prejudicaram o espaço aéreo da Europa, em 
especial Portugal e Espanha, situação que gerou não só 
o atraso, mas a impossibilidade de operações de voos e 
decolagens em diversos aeroportos.

A princípio, a questão é verificar se tal situação 
fática se enquadra no conceito de caso fortuito ou de 
força maior, que constituem excludentes de responsabi-
lidade, inclusive a objetiva, por romperem o nexo causal 
entre o ato e o dano.

A respeito do tema, pertinentes os esclarecimentos 
de Sérgio Cavalieri Filho:

[...] Muito já se discutiu sobre a diferença entre o caso fortuito 
e a força maior, mas até hoje não se chegou a um enten-
dimento uniforme. O que um autor diz que é força maior 
outro diz que é caso fortuito e vice-versa. Outros chegam a 
concluir que não há diferença substancial entre ambos. O 
que é indiscutível é que tanto um como outro estão fora dos 
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limites da culpa. Fala-se em caso fortuito ou de força maior 
quando se trata de acontecimento que escapa a toda dili-
gência, inteiramente estranho à vontade do devedor da obri-
gação. É circunstância irresistível, externa, que impede o 
agente de ter a conduta devida para cumprir a obrigação a 
que estava obrigado. Ocorrendo o fortuito ou a força maior 
a conduta devida fica impedida em razão de um fato não 
controlável pelo agente. [...] (Programa de responsabilidade 
civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 71).

E, sobre outro evento da mesma natureza, esclarece:

[...] Durante alguns dias do mês de junho de 2011, por 
exemplo, uma nuvem de cinzas proveniente do complexo 
vulcânico do Chile (Puyehue - Cordón Caulle) atingiu o céu 
do Sul do Brasil, provocando o cancelamento de 93% dos 
voos nos aeroportos de Porto Alegre e Santa Catarina (Globo, 
10 e 11/06/2011). Não há nenhuma dúvida de que o cance-
lamento dos voos, nessas circunstâncias, foi a medida correta 
decorrente da força maior. O que as empresas aéreas não 
podiam fazer era deixar os passageiros, como deixaram, 
abandonados nos aeroportos, sem nenhuma assistência, 
sequer informações, dormindo no chão e sem alimentação. 
[...] (ob. cit., p. 363/364).

Assim, independentemente da ocorrência de força 
maior, responde a companhia aérea civilmente quando 
não tenta evitar ou minorar os transtornos advindos 
dos atrasos e cancelamentos de voos, quando não 
dá aos seus passageiros o apoio necessário diante 
daquela adversidade.

Desse modo, ainda que o cancelamento do voo 
dos autores tenha decorrido daquelas cinzas vulcânicas 
e que essa situação configure “força maior”, cumpre 
examinar, no caso concreto, qual a conduta da empresa 
aérea diante daquele infortúnio para fins de responsabi-
lização civil.

Compulsando-se os autos, verifica-se, pelas cópias 
dos cartões de embarque acostadas, que a autora embar-
caria em Roma, no dia 10.05.10, com destino a Belo 
Horizonte, mas o avião não decolara devido ao cance-
lamento efetuado pela empresa ré, realizando a viagem 
somente no dia seguinte.

No entanto, observa-se que empresa aérea ré não 
comprovou ter envidado todos os esforços possíveis para 
diminuir os transtornos causados pelo cancelamento do 
voo, oferecendo assistência material e todo o suporte 
técnico para que a autora pudesse voltar a sua cidade de 
origem o mais rápido possível, ante a inviabilidade de se 
chegar ao local de destino naquele dia.

Saliente-se que o problema relacionado às cinzas 
vulcânicas não se iniciou no dia do voo, tendo a compa-
nhia ré plena ciência daquela situação e possuindo 
condições, sem dúvida alguma, de evitar que a autora 
embarcasse normalmente e ficasse aguardando dentro 
da aeronave.

Logo, inequívoca a responsabilidade civil da 
empresa aérea pelos danos experimentados, por não 
receber o apoio necessário nesse momento de evidente 
estresse e desgaste emocional, ônus que incumbia à 

empresa aérea demonstrar, de que tinha envidado todos 
os esforços para minimizar os prejuízos.

Em caso análogo, decidiu este Tribunal:

Apelação. Responsabilidade civil. Empresa aérea. 
Cancelamento de voo. Cinzas vulcânicas. Evento da natu-
reza. Motivo de força maior. Conduta da companhia. Descaso 
com os passageiros. Transtornos e frustrações. Configurados. 
Danos materiais e morais. Dever de ressarcir. Valor da inde-
nização por dano moral. Razoabilidade e proporcionalidade. 
- Ainda que o cancelamento do voo decorra de evento da 
natureza, cinzas expelidas por vulcão, configurando motivo 
de força maior, responde a companhia aérea civilmente 
quando não tenta evitar ou minorar os transtornos advindos 
dos atrasos e cancelamentos de voos, não dando aos seus 
passageiros o apoio necessário diante daquela adversidade. 
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo 
o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 
observando as peculiaridades do caso concreto e os princí-
pios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que 
o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo 
da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, 
contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG 
Apelação Cível 1.0687.11.007938-5/001, Rel. Des. José de 
Carvalho Barbosa, publicação da súmula em 19.12.2012.)

A indenização por dano moral significa uma forma 
de compensação e nunca de reposição valorativa de 
uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbí-
trio do julgador, sempre com moderação, observando as 
peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoa-
bilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor 
não seja tão grande que se constitua em fonte de enrique-
cimento sem causa, tampouco insignificante, a ponto de 
não atender ao seu caráter punitivo, para que o causador 
do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, e ao 
seu caráter de compensação, para que a vítima possa se 
recompor do mal sofrido, da dor suportada.

No caso sub judice, entendo que o valor R$6.000,00 
(seis mil reais) se mostra consentâneo com os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo sufi-
ciente tanto para reparar a dor moral sofrida pela autora 
quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da 
condenação. 

Com tais registros, dou provimento ao recurso 
aviado para reformar a sentença da lavra do operoso Juiz 
Bruno Terra Dias, para condenar a ré ao pagamento por 
danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 
monetariamente, e juros de mora de 1% a partir da publi-
cação deste acórdão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Custas recursais, na forma da lei, pela apelada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ÁLVARES CABRAL DA SILVA e GUTEMBERG 
DA MOTA E SILVA.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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[...] a validade jurídica à mencionada manifestação de 
vontade servirá para instruir o plano funerário no qual a 
apelante figura como beneficiária, e sua filha, Poliana Alves 
Santos, a titular, tendo sido informado pela empresa contra-
tada que o codicilo particular de f. 08 e 19 não possuía vali-
dade (f. 71).

Conta que foi realizada audiência especial para 
ouvir as filhas da apelante, sob o fundamento de que seu 
ato de última vontade afeta direitos de seus familiares de 
se despedirem adequadamente da autora, e as suas filhas 
concordaram com o pedido.

Afirma que o fim da vida não implica o fim dos 
direitos e que cabe ao Estado a tutela dos direitos funda-
mentais, inclusive após a morte, impondo sanções aos 
que os afrontam.

Sustenta que “quem tem direito de decidir qual a 
destinação do corpo após a morte é o próprio sujeito, 
através da manifestação de última vontade. Nela pode 
constar a vontade do sujeito enquanto vivo sobre o que 
será feito com seu corpo”, e que “[...] não existindo 
uma disposição expressa do próprio morto sobre a sua 
destinação após a morte, aí sim é que cabe à família, 
na ordem já estabelecida, decidir o que fazer, ou seja, 
inumar, cremar, doar os órgãos ou o corpo para estudos” 
(f. 74).

Assevera que seu pleito não encontra qualquer óbice 
moral ou jurídico, dada a concordância de suas filhas, 
concluindo que “[...] a disposição de última vontade da 
apelante quanto à destinação de seu cadáver após a 
morte se insere dentre os direitos da personalidade, cons-
titucionalmente assegurados” e que “a existência de fami-
liares que, porventura, possam ter interesse na celebração 
da cerimônia do velório não deve inviabilizar o cumpri-
mento dos desígnios da apelante, sob pena de afronta ao 
princípio da dignidade da pessoa humana” (f. 75).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do judi-
cioso parecer de lavra do Procurador Nelson Rosenvald, 
ponderou que, em princípio, todos podem fazer disposi-
ções especiais sobre seu enterro, mas que tais atos devem 
respeitar direito de terceiros.

É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de requerimento de declaração de vali-

dade de declaração de última vontade, emitida sob 
a forma de codicilo, no qual a emitente, ora autora, 
pretende que não seja realizado velório após o seu faleci-
mento, seguindo-se, de pronto, o sepultamento.

Após a determinação de emenda à inicial, compa-
receu a autora, providenciando a juntada do documento 
de f. 19.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por 
entender que o pedido inicial afeta direitos de terceiros.

No apelo, a autora devolve integralmente a 
matéria debatida.

Preliminar de ofício.
Da falta de interesse de agir:

Codicilo - Declaração de validade - 
Desnecessidade e inutilidade da medida - Falta 

de interesse de agir - Procedimento de jurisdição 
voluntária

Ementa: Procedimento de jurisdição voluntária. Declara-
ção de validade de codicilo. Desnecessidade e inutilidade 
da medida. Falta de interesse de agir.

- Afasta-se o interesse de agir quando a parte pretende a 
declaração de validade de codicilo de sua autoria, para 
que, após a sua morte, seja sepultada de imediato, sem 
velório, por ser tal medida desnecessária, já que a lei não 
exige ratificação judicial, antes do falecimento do decla-
rante, para a validade da declaração; ademais, ainda 
que se admita a supressão do procedimento de confirma-
ção do codicilo pela declaração de validade pretendida, 
tal medida se mostra inócua ao fim pretendido, já que 
o codicilo depende de procedimento judicial para o res-
pectivo cumprimento, o que se mostra inviável diante do 
objeto da declaração.

- Verificada a falta de interesse de agir da autora, impõe-
-se a consequente extinção do feito, sem resolução do 
mérito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.10.011075-4/001 - Co-
marca de Araguari - Apelante: Marluce Alves Moreira 
Santos - Relator: DES. JOÃO CANCIO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em ACOLHER A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR, SUSCITADA EX OFFICIO, E JULGAR EXTINTO O 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2013. - João 
Cancio - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOÃO CANCIO - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Marluce Alves Moreira Santos 
contra a r. sentença de f. 61/65, que julgou improce-
dentes os pedidos iniciais da “ação ordinária” ajuizada 
com a finalidade de ver declarada a validade da decla-
ração de última vontade firmada pela autora.

Sustenta a apelante, em síntese, que ajuizou o 
presente feito com o objetivo de ver declarada a vali-
dade da declaração de última vontade, consistente em 
não haver velório quando de seu falecimento, devendo 
ser seu corpo imediatamente sepultado.

Aduz que 
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mais limitado do que o do testamento [...]. Por codicilos não 
se pode instituir herdeiros. [...] (Código Civil comentado. 9. 
ed., p. 1.565).

Dessa forma, não há como ser apreciado o pedido 
da autora, que representa verdadeira consulta apresen-
tada ao Judiciário sobre a validade do ato por ela prati-
cado (pois dispensa ratificação judicial antes da morte 
para sua validade), o que não se admite.

Ademais, ainda que eventualmente suprimida, por 
força do presente procedimento, a confirmação do testa-
mento prevista nos arts. 1.130 a 1.133 do CPC - apli-
cável aos codicilos, conforme disposto no artigo 1.134, 
e iniciada apenas após a morte do testador - seria ainda 
necessário um procedimento judicial para o cumprimento 
do codicilo, o que, por si só, inviabilizaria o atendimento 
da disposição de última vontade da autora, que demanda 
providência de caráter imediato - proceder ao sepul-
tamento de seu corpo sem prévio velório - como bem 
ponderou a ilustre Representante do Ministério Público 
que atuou em primeiro grau de jurisdição, em seu judi-
cioso parecer de f. 59/60-v.

Seção II
Da Confirmação do Testamento Particular
Art. 1.130. O herdeiro, o legatário ou o testamenteiro poderá 
requerer, depois da morte do testador, a publicação em juízo 
do testamento particular, inquirindo-se as testemunhas que 
Ihe ouviram a leitura e, depois disso, o assinaram.
Parágrafo único. A petição será instruída com a cédula do 
testamento particular.
Art. 1.131. Serão intimados para a inquirição:
I - aqueles a quem caberia a sucessão legítima;
II - o testamenteiro, os herdeiros e os legatários que não 
tiverem requerido a publicação;
III - o Ministério Público.
Parágrafo único. As pessoas, que não forem encontradas na 
comarca, serão intimadas por edital.
Art. 1.132. Inquiridas as testemunhas, poderão os interes-
sados, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 
o testamento.
Art. 1.133. Se pelo menos três testemunhas contestes reco-
nhecerem que é autêntico o testamento, o juiz, ouvido o 
órgão do Ministério Público, o confirmará, observando-se 
quanto ao mais o disposto nos arts. 1.126 e 1.127.
Art. 1.134. As disposições da seção precedente aplicam-se:
I - ao testamento marítimo;
Il - ao testamento militar;
III - ao testamento nuncupativo;
IV - ao codicilo.

Assim, verifica-se que a medida pleiteada pela 
autora não se mostra necessária e útil ao fim preten-
dido, configurando verdadeira falta de interesse de agir, a 
obstar a análise meritória do pedido autoral.

Por interesse de agir, na lição de Humberto Theo-
doro Júnior, entende-se “[...] não apenas na utilidade, 
mas especificamente na necessidade do processo como 
remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 
concreto [...]”.

Prossegue o citado doutrinador:

Inicialmente, destaca-se que, embora a autora inti-
tule o feito como “ação ordinária”, trata-se, na verdade, 
de procedimento de jurisdição voluntária, em que se 
pretende apenas a declaração de validade de decla-
ração de última vontade, haja vista a inexistência de parte 
adversa e, consequentemente, de litígio.

Sobre a jurisdição voluntária, preleciona Humberto 
Theodoro Júnior (Curso de processo civil. 31. ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense, v. III, p. 347):

O que, na verdade, distingue a atividade da jurisdição volun-
tária daquela desempenhada no processo contencioso é justa-
mente a presença, neste, da contenda, ou seja, da pretensão 
ao exercício de um direito contra outrem; ao passo que - 
ensina Prieto Castro - ‘na jurisdição voluntária não existe 
parte adversária e só se trata de uma fixação de valor subs-
tancial em si e por si’ (g.n.).

No caso, verifica-se que a autora pretende a decla-
ração de validade de codicilo de sua própria autoria, 
para supostamente assegurar seu cumprimento após a 
sua morte.

O codicilo constitui ato de última vontade em 
que o emitente traça diretrizes sobre assuntos pouco 
importantes, despesas e doações de pequenos valores, 
conforme previsto na Lei Civil:

Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante 
escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições 
especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta 
a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, 
aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas 
ou jóias, de pouco valor, de seu uso pessoal.

Não se olvida, portanto, da possibilidade de que 
a autora faça disposições especiais sobre seu enterro, 
respeitados os direitos de terceiros:

“Art. 1.882. Os atos a que se refere o artigo ante-
cedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, 
deixe ou não testamento o autor.”

No caso, entendo que a medida pretendida 
pela autora - declaração de validade de seu codicilo - 
mostra-se dispensável, haja vista que o codicilo não exige 
maiores formalidades, bastando, para sua validade, que 
o autor escreva, de próprio punho, com a aposição de 
data e assinatura, sobre o que pretende dispor, e observe 
os limites legais impostos ao objeto do codicilo - objetos 
de pequeno valor ou coisas de menor importância.

A respeito, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa 
Maria de Andrade Nery:

Codicilo. É negócio jurídico unilateral mortis causa, escrito, 
pelo qual o autor da herança dispõe de bens de pouca monta 
ou de singular valor sentimental, de forma menos solene e 
mais singela que o testamento, podendo com este conviver 
(CC 1.882), modificar o testamento quanto à nomeação de 
testamenteiro (CC 1.883) e ser revogado por outro negócio 
de igual natureza, ou por testamento posterior que não o 
confirme ou modifique (CC 1.884). O codicilo parece o testa-
mento, porque ambos são disposições de última vontade, 
mas é muito menos do que o testamento, porque seu objeto é 
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O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge 
da necessidade de obter através do processo a proteção ao 
interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há inte-
resse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo 
a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, neces-
sita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’. 
Localiza-se o interesse processual não apenas na utili-
dade, mas especificamente na necessidade do processo 
como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 
concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada 
sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 
se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma 
solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na 
contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o 
direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo 
jamais será utilizável como simples instrumento de indagação 
ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurí-
dico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 
autoriza o exercício do direito de ação. 
O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se 
numa relação de necessidade e também numa relação de 
adequação do provimento postulado, diante do conflito de 
direito material trazido à solução judicial (g.n.).

O interesse de agir exige, pois, verificação da indis-
pensabilidade do procedimento judicial para obtenção 
da tutela pretendida pelo autor, e a adequação do proce-
dimento manejado para obtenção do provimento jurisdi-
cional pretendido.

No caso, sendo a declaração judicial pretendida 
inócua a assegurar o cumprimento das disposições de 
última vontade da autora, pois não dispensa o procedi-
mento judicial previsto na lei processual para tal fim, e 
dada a natureza da providência que pretende a autora 
resguardar - proceder-se ao imediato sepultamento de 
seu corpo, sem prévio velório -, deve ser extinto o feito, 
por ausência de interesse de agir.

Conclusão.
Pelo exposto, de ofício, suscito a preliminar de falta 

de interesse de agir e julgo extinto o feito, sem resolução 
do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, restando 
prejudicada a análise das matérias debatidas no apelo.

Custas, pela autora, suspensa a exigibilidade nos 
termos do art. 12 da Lei 1.060/50 (f. 16).

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS e GUILHERME 
LUCIANO BAETA NUNES. 

Súmula - DE OFÍCIO ACOLHERAM A PRELIMINAR 
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGARAM EXTINTO 
O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

. . .

Previdenciário - Pensão por morte - LC 64/2002 - 
Tutela judicial e guarda judicial - Não equiparação - 

Rol restritivo - Menor sob guarda - Direito - 
Inexistência - ECA - Não prevalência - Norma não 

específica

Ementa: Administrativo. Previdenciário. Pensão por morte. 
Menores sob guarda da avó, ex-servidora pública esta-
dual. Benefício previdenciário. Impossibilidade.

- Não é cabível a concessão de pensão por morte a 
menor colocado sob guarda de falecido servidor público 
estadual, em razão da limitação estabelecida na lei esta-
dual que, no particular, segue as diretrizes da legislação 
federal, cuja validade é confirmada por sucessivos julga-
mentos do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.12.013736-0/001 - 
Comarca de Uberlândia - Remetente: Juiz de Direito da 
Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte - Apelante: 
Ipsemg - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - Apelados: Menor e outro, representa-
dos pela mãe - Relator: DES. ALBERTO VILAS BOAS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR A SENTENÇA, 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Alberto 
Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço da remessa 
oficial e do recurso voluntário.

Cuida-se de ação ordinária na qual a menor e outro 
objetivam compelir o Ipsemg - Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais a deferir pensão 
por morte de ex-servidora, sua avó, sob a guarda de 
quem viviam desde 2004.

Inconformados com a negativa do réu em receber 
os documentos relativos à pensão por morte, invocam o 
art. 227, § 3º, da Constituição Federal, e o art. 33, § 3º, 
do ECA, e afirmam que princípios e normas de hierarquia 
superior preconizam a proteção à criança e ao adoles-
cente, inclusive na forma de benefício previdenciário.

Argumentam que a Lei Complementar Estadual 
nº 64/2002 não pode excluir a pensão por morte àqueles 
que estão sob a guarda do segurado, quando o ECA 
admite o benefício.

Após regular contraditório, o pedido foi julgado 
procedente e a sentença deve ser reformada, data venia.
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Com efeito, se observado o conteúdo da lei federal 
que dispõe sobre o tema, é possível dizer que o menor 
sob guarda não tem direito de ser considerado depen-
dente para perceber a pensão por morte.

É o que se extrai do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, 
com alterações introduzidas pela MP 1.523/96, poste-
riormente convertida na Lei nº 9.528/97:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 
de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
[...]
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho 
mediante declaração do segurado e desde que compro-
vada a dependência econômica na forma estabelecida 
no Regulamento.

Nesse particular, o Estado-membro é autônomo 
para disciplinar seu regime de previdência social, e, 
dentro desse contexto, a Lei Complementar Estadual 
nº 64/2002 não equipara, como dependente, o menor 
sob guarda judicial, mas somente aquele que se encontra 
sob tutela judicial.

Não é cabível que se flexibilize o rol restritivo esta-
belecido pela lei local quanto ao conceito de dependente, 
especialmente quando se considera que as leis previden-
ciárias constituem os atos normativos que mais rapida-
mente aderem às exigências sociais.

E, no particular, a lei estadual enfatiza, na linha da 
legislação federal, que:

Art. 4º São dependentes do segurado, para os fins desta lei:
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, 
menor de vinte e um anos ou inválido;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos 
ou inválido.
[...]
§ 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I 
deste artigo, desde que comprovada a dependência econô-
mica e a ausência de bens suficientes para o próprio sustento 
e educação:
I - o enteado, mediante declaração escrita do segurado;
II - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a apre-
sentação do respectivo termo.

Sendo assim, não é lícito extrair do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que não é específica e indivi-
dualizada para tratar de regime previdenciário, interpre-
tação onde o legislador não o admitiu, nem sobrepor-se 
às regras do regime geral de previdência social e regime 
próprio de previdência estadual.

Desse modo, admitindo-se o benefício de pensão 
por morte apenas para o menor sob tutela de segurado 
falecido, não é possível estendê-lo a menor sob guarda, 
como na hipótese (f. 26), quer pela interpretação da 

norma constitucional, quer pela aplicação da lei federal 
invocada na inicial.

Ao examinar o tema, o Superior Tribunal de Justiça 
definiu a interpretação a ser dada, nos seguintes termos:

Embargos de divergência em recurso especial. Previdenciário. 
Pensão por morte. Menor sob guarda. Medida Provisória 
nº 1.523/96 (Lei nº 9.528/97). Exclusão do menor sob 
guarda do rol dos dependentes da previdência social. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Prevalência da norma previ-
denciária. - 1. Com a edição da Lei nº 9.528/97, o menor 
sob guarda deixou de ter direito ao benefício de pensão por 
morte do segurado, não lhe socorrendo, tampouco, a inci-
dência do disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA, ante a natureza específica da norma 
previdenciária. Precedentes da egr. Terceira Seção. - 2. In 
casu, tendo ocorrido o óbito da segurada/guardiã em 8 de 
março de 2001, já na vigência, portanto, da Lei nº 9.528/97, 
a embargada não tem direito à pensão por morte de sua avó. 
- 3. Embargos de divergência providos (EREsp 859.277/PE - 
Rel.ª Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 
convocada do TJ/PE) - Terceira Seção - DJe de 27.02.2013).

Embargos de declaração no recurso especial. Previdenciário 
e processual civil. Pensão por morte. Medida Provisória 
nº 1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei nº 9.528/97. 
Menor sob guarda excluído do rol de dependentes para fins 
previdenciários. Benefício indevido. Insurgência quanto a 
requisito de admissibilidade do recurso especial. Inovação em 
sede de embargos. Ausência dos alegados vícios de omissão 
e contradição. Pleito de prequestionamento. Impossibilidade. 
Embargos rejeitados. - O aresto impugnado, de modo claro, 
coerente e fundamentado, expôs o motivo pelo qual consi-
derou prejudicado o incidente de inconstitucionalidade 
formulado nestes autos, a partir da análise do julgamento do 
EREsp 727.716/CE (Rel. p/ o acórdão: Ministro Teori Albino 
Zavascki - DJe de 23.05.2011), bem como adotou o pací-
fico entendimento desta Corte no sentido de que, se o óbito 
do instituidor da pensão por morte ocorreu após a alteração 
legislativa promovida no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, 
o benefício não é devido ao menor sob guarda, sendo certo 
que o art. 33, § 3º, do ECA não prevalece sobre a norma 
previdenciária, de natureza específica. - Assim, o acórdão 
embargado não padece dos alegados vícios de omissão e 
contradição, apenas decidiu a controvérsia de modo desfavo-
rável à pretensão do embargante (EDcl no REsp 720.706/SE - 
Rel.ª Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada 
do TJ/SE) - Quinta Turma - DJe de 14.12.2012).

Agravo regimental em recurso especial. Previdenciário e 
processual civil. Lei nº 8.213/91 e Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Direito à pensão por morte. Menor sob 
guarda judicial. Óbito do segurado instituidor ocorrido 
após a vigência da Lei nº 9.528/97. Impossibilidade. Lei 
nº 8.213/91. Regra especial aplicável aos planos de bene-
fícios da previdência social. Decisão agravada em sintonia 
com a iterativa jurisprudência deste tribunal. - A decisão agra-
vada, expressamente, registrou que, após a alteração promo-
vida pela Lei nº 9.528/97 no § 2º, art. 16 da Lei nº 8.213/91, 
o menor sob guarda judicial deixou de figurar na condição 
de dependente do Regime Geral de Previdência Social, não 
possuindo, em consequência, direito à pensão resultante da 
morte do segurado guardião, não se aplicando à hipótese a 
regra protetiva do art. 33, § 3º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), em razão da prevalência do 
critério normativo da especialidade, em razão do qual o 
direito em discussão deve ser regulado pela Lei nº 8.213/91 
(AgRg no REsp 1004357/RJ - Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze - Quinta Turma - DJe de 05.12.2012).
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE 
O VOGAL.

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2013. - 
Evangelina Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam 
os autos de indenização, ao argumento de ter o apelante 
sofrido danos morais em decorrência de protesto lançado 
em seu nome.

O apelante alegou ter sido cliente do Banco Itaú até 
1995, quando se mudou para o Japão, tomando todas 
as medidas necessárias para encerramento da conta.

Salientou ter morado no Japão por quatorze anos, 
até 2009, quando retornou para o Brasil, verificando que 
seu nome estava incluído nos cadastros de inadimplentes 
em razão do protesto de dois títulos.

Acrescentou que o protesto foi realizado em janeiro 
de 2006, onze anos após a data da emissão do cheque, 
em março de 1995.

Alegou ser indevido o protesto de título prescrito 
e enfatizou que, em momento algum, foi ajuizada ação 
monitória para cobrança.

Pugnou pela procedência do pedido, com a conde-
nação dos apelados ao pagamento de indenização por 
danos morais.

A MM. Juíza de 1º grau julgou improcedente o 
pedido, condenando o apelante ao pagamento de custas 
e honorários advocatícios de sucumbência, suspensa 
a exigibilidade.

O apelante pretende a reforma da decisão recor-
rida, reiterando os termos da inicial, alegando que a pres-
crição do cheque impede o seu protesto.

Cita jurisprudência que entende amparar sua 
pretensão.

Acrescenta que, analisando as datas constantes da 
certidão emitida pelo cartório, verificou que o cheque tem 
data de vencimento de setembro de 2007, quando ainda 
morava no Japão.

Frisa que não poderia ter emitido cheque no ano 
de 2007.

Contrarrazões às f. 216/236, f. 238/242 e 
f. 244/245.

A sentença de f. 195/198 foi publicada em 8 de 
maio de 2013, vindo a apelação em 23 de maio de 
2013, no prazo legal, desacompanhada de preparo, por 
estar o apelante amparado pela assistência judiciária.

Estão presentes, portanto, os requisitos para conhe-
cimento do recurso.

Protesto - Cheque - Título prescrito - Exercício 
regular de direito

Ementa: Indenização. Protesto de cambial. Título pres-
crito. Exercício regular de direito. 

- De conformidade com o art. 1º da Lei 9.492/97, 
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a 
inadimplência e o descumprimento de obrigação origi-
nada em títulos e outros documentos de dívida”.

- O protesto do cheque, embora prescrito, configura exer-
cício regular de um direito do credor.

- V.v.: - “Sendo o protesto o ato formal para salvaguardar 
os direitos cambiários da cártula, notadamente força 
executiva e direito de regresso, não se mostra devido 
quando já prescrito o título”.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.014836-3/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Walter Bortoni Filho 
- Apelados: Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de 
Santo André, Laércio Antônio Ferrari Júnior, Credcobrança 
Organização e Cobrança Sociedade Ltda. - Curadora 
Especial: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - 
Relatora: DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE 

Agravo regimental no recurso especial. Pensão por morte. 
Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes para 
fins previdenciários. - Após as alterações promovidas no 
art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91 pela Medida Provisória 
nº 1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei nº 9.528, 
em 10 de dezembro de 1997, não é mais possível a concessão 
da pensão por morte ao menor sob guarda, sendo também 
inviável a sua equiparação ao filho de segurado, para fins de 
dependência. Sendo que, no presente caso, o óbito da segu-
rada ocorreu em 25 de fevereiro de 2005 (AgRg no REsp 
1335369/MS - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - 
Segunda Turma - DJe de 26.11.2012).

Nesse contexto, ausente fundamento legal que 
obrigue o Instituto previdenciário estadual a deferir 
pensão por morte aos demandantes, a sentença deve 
ser reformada.

Fundado nessas razões, em reexame necessário, 
reformo a sentença e julgo improcedente o pedido inicial, 
prejudicado o recurso voluntário.

Inverto os ônus sucumbenciais, observada a gratui-
dade da justiça.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO 
AUGUSTO. 

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM
 A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
 VOLUNTÁRIO.

. . .
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O protesto é, antes de tudo, prova. Dentro das finalidades 
legais contidas na legislação que rege os títulos de crédito, ele 
é prova insubstituível da apresentação do título ao devedor. 
O resto é conseqüência. (COSTA, Wille Duarte. Títulos de 
crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 223.)

O título foi levado a protesto depois da sua pres-
crição como título executivo.

Entretanto, constata-se que o apelante, embora 
discorde do protesto, não nega a existência da dívida ou 
a emissão do cheque.

Dessarte, o protesto do cheque, embora prescrito, 
configura exercício regular de um direito do credor.

Constatando-se que o débito está em aberto, o 
protesto é possível, conforme decidem os Tribunais.

Cheque - Protesto tardio - Fato que não impossibilita a exigi-
bilidade do crédito pelas vias ordinárias - Inexistência de proi-
bição à sua ocorrência pelo ordenamento jurídico pátrio - 
Ajuizamento de ação com o fim de declarar a inexistência de 
relação jurídica cambiária - Falta de possibilidade jurídica do 
pedido - Hipótese em que a demanda deve ser extinta sem 
julgamento de mérito.

Ementa da Redação: A ação declaratória de inexistência de 
relação jurídica cambiária, ajuizada com base no protesto 
tardio do cheque, deve ser extinta sem julgamento de mérito 
por falta de possibilidade jurídica do pedido, pois não há no 
ordenamento jurídico pátrio qualquer proibição ao protesto 
serôdio e a ocorrência deste não impossibilita a exigibili-
dade do crédito pelas vias ordinárias. (1º TACivSP - Apelação 
841.600-2 - 2ª Câmara - j. em 12.02.2003 - Rel. Juiz 
Cerqueira Leite - RT - v. 815 - p. 259.)

No mesmo sentido já se posicionou o colendo STJ:

Ação de cancelamento de protesto. Nota promissória. Protesto. 
Cancelamento diante da prescrição do título executivo. 1. 
Não tem agasalho na Lei nº 9.492/97 a interpretação que 
autoriza o cancelamento do protesto simplesmente porque 
prescrito o título executivo. Hígido o débito, sem vício o título, 
permanece o protesto, disponível ao credor a cobrança por 
outros meios. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
671486/PE - Recurso Especial 2004/0129126-1 - Relator: 
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Órgão julgador: 
Terceira Turma - Data de julgamento: 08.03.2005 - Data de 
publicação: 25.04.2005).

Conclui-se, pois, que, não sendo vedado o protesto 
de título prescrito, não pode ser declarada a impossibili-
dade de realização do ato, que está amparado pela lei, 
não havendo que se falar, portanto, em indenização por 
danos morais, já que o protesto era possível.

Deve, pois, ser julgado improcedente o pedido inicial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso 

apresentado por Walter Bortoni Filho, mantendo íntegra 
a r. decisão recorrida.

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-
bilidade, por estar amparado pela assistência judiciária.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Com a Relatora, 
coerente com entendimento que adoto ao julgar 
casos análogos.

O argumento pertinente à emissão do título em 
2007 não pode ser analisado, porquanto se trata de 
inovação recursal.

Depreende-se da leitura da inicial que o apelante 
discute o protesto de título emitido em 1995 e inova 
em sede de recurso, não podendo tal argumento 
ser conhecido.

A discussão dos autos cinge-se à possibilidade 
de os apelados promoverem o protesto do cheque 
emitido pelo apelante, que, na data da apresentação, já 
estava prescrito.

Ressalte-se que, no caso concreto, o apelante não 
nega a existência da dívida representada pelo título apre-
sentado para protesto, nem a sua emissão, apenas o 
fazendo quando afirma que o cheque teria sido emitido 
em 2007.

De conformidade com a Lei 9.492/97:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a 
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada 
em títulos e outros documentos de dívida.
[...]
Art. 20. Esgotado o prazo previsto no art. 12, sem que tenham 
ocorrido as hipóteses dos Capítulos VII (Da desistência 
e sustação do protesto) e VIII (Do pagamento), o Tabelião 
lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento 
entregue ao apresentante.

Acerca do direito do credor ao protesto, leciona 
a doutrina:

Como estabelecido pela Lei 9.492/97, o protesto é o ato 
formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros 
documentos de dívida. Tirado perante o Tabelionato de 
Protestos, é ato que torna a inadimplência pública, isto é, de 
amplo conhecimento do mercado.
O protesto, entretanto, não é requisito para acionar o devedor 
principal e seus avalistas; sua obrigação para o pagamento 
apura-se diretamente da cártula, condicionada apenas ao 
vencimento da data aprazada, sem que tenha havido o paga-
mento correspondente. É lícito ao credor, porém, protestar o 
título em tais circunstâncias, mas é uma medida facultativa, 
razão pela qual se fala em protesto facultativo.
Somente para se acionarem outros coobrigados, cuja respon-
sabilidade pelo pagamento não é direta, mas decorrente da 
inadimplência do devedor principal e de seus avalistas, faz-se 
necessário o protesto. Serve, ainda, a outras finalidades, 
sendo certo, por exemplo, que a Lei de Falências (Decreto-lei 
nº 7.661/45) (aqui anoto, recentemente alterada pela Lei 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005), que estabelece, em seu 
art. 10, que, para instruir o pedido de falências, os títulos não 
sujeitos a protesto obrigatório devem ser protestados. Como 
em tais circunstâncias o exercício do Direito está diretamente 
vinculado ao protesto do título, fala-se em protesto neces-
sário. (MAMEDE, Gladston. Títulos de crédito. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 163.)

E ainda:

Protesto, no conceito legal, é o ato formal e solene pelo qual 
se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação 
originada em títulos e outros documentos de dívida. 
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se iniciou o prazo para a apresentação dos títulos, o qual 
findou na data de 30.01.2007, já que, no caso, os cheques 
foram emitidos na cidade de São Paulo; e considerando que 
o prazo para executar os cheques, de acordo com os arts. 33 
e 59 da Lei nº 7.357/85, findou em 30.7.2007, está pres-
crita a pretensão de execução dos cheques, situação, inclu-
sive, que já se consubstanciara no momento da lavratura 
dos protestos, realizado em 26.12.2011. Nessas circunstân-
cias, afigura-se procedente a insurgência a fim de suspender 
os efeitos do protesto das cártulas, uma vez que o protesto 
dos títulos ocorreu após o decurso do prazo legal estabe-
lecido pelo art. 48 c/c art. 33, da Lei nº 7.357/85. Agravo 
de instrumento provido. (TJRS, Agravo de Instrumento 
nº 70051775484, 12ª Câmara Cível, Relatora Ana Lúcia 
Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. em 23.05.2013.)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Protesto indevido. 
Cheque prescrito. Indenização por danos morais devida. 
Quantum mantido. 1. Afastada a alegação de ilegitimidade 
passiva da parte apelante, porquanto a autora nega a exis-
tência de dívida objeto da cessão de crédito realizada entre 
as demandadas. 2. Expirados os prazos para a apresen-
tação do cheque, conforme arts. 33 e 59 da Lei 7.357/85, o 
credor não mais se encontra legitimado ao protesto, que se 
revela abusivo, notadamente quando já adveio a prescrição 
executiva do título. O ato de protestar a letra de câmbio, por 
falta de aceite, sacada em razão de débito inicialmente mate-
rializado em cheque prescrito, tem como único respaldo a 
tentativa ilegal de forçar o adimplemento, quando o bene-
ficiário do título deveria ter utilizado os meios regulares de 
cobrança para a satisfação de seu crédito. Conduta abusiva 
com a qual parte apelante contribuiu, sendo ensejadora do 
reconhecimento de danos morais. 3 [...]. (TJRS, Apelação 
Cível nº 70053756706, 5ª Câmara Cível, Relatora Isabel 
Dias Almeida, j. 24.04.2013.)

Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de título. 
Contrato de fomento mercantil. Causa debendi. Discussão 
sobre possibilidade. Hipótese excepcional. Prazo. Protesto 
facultativo. Recurso improvido. Ao terceiro de boa-fé, 
portador de cheque recebido, via endosso, são inoponíveis as 
exceções pessoais do emitente contra o recebedor da cártula. 
Entretanto, admite-se a discussão do negócio jurídico subja-
cente, quando o terceiro é especialíssimo, por se tratar de 
empresa de factoring. Admite-se, excepcionalmente, que o 
crédito repassado à faturizadora, possa ser discutido. Não 
há prova de que apelada teve ciência no momento da aqui-
sição do título, de um suposto vício no negócio subjacente. 
O prazo para protesto fixado pela Lei nº 7.357/85 não obsta 
à pretensão do protesto facultativo, que poderá ser realizado 
enquanto o título ainda não estiver prescrito. (TJMG, Apelação 
Cível 1.0456.09.075061-7/002, Relator Des. Rogério 
Medeiros, 14ª Câmara Cível, j. em 21.02.2013) (destaquei)

Civil e processual civil. Apelação. Ação de cancelamento 
de protesto c/c indenização. Protesto de cheque prescrito 
como cambial. Não cabimento. Cancelamento. Exigência. 
Cheque. Autonomia. Exigibilidade da dívida. Verificação. 
Exceções pessoais. Inoponibilidade contra o endossatário. 
Recurso provido em parte. - A lei não ampara o protesto de 
cheque prescrito, sendo mister seu cancelamento. O cheque 
apresenta autonomia em relação à causa que deu origem à 
sua emissão e o emitente não pode opor exceções pessoais 
contra o endossatário de boa-fé. Compete ao embargante 
a prova do fato alegado visando a desconstituição do título 
executivo. Recurso provido em parte. (TJMG, Apelação Cível 

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - No caso dos autos, 
peço vênia à ilustre Relatora para divergir de seu voto, 
pelos motivos que passo a expor:

Fixa-se, inicialmente, ser possível responsabilizar a 
tabeliã pelo protesto indevido. Deste Tribunal de Justiça, 
confira-se:

Apelação cível. Protesto indevido. Endosso mandato. 
Instituição financeira. Excesso de poder. Legitimidade passiva. 
Tabelião. Negligência. Responsabilidade. Dano moral. 
Pessoa jurídica. Quantum indenizatório. 1. Agindo a insti-
tuição financeira que recebe cártula em endosso mandato, 
com excesso de poder, será ela responsabilizada por possí-
veis danos decorrentes de protesto indevido. 2. O protesto de 
título que não apresenta os requisitos formais exigidos enseja 
o dever de indenizar, desde que comprovado o dano sofrido 
pela pessoa jurídica e o nexo causal entre o ato ilícito e o 
dano. 3. Nos termos do art. 38 da Lei nº 9.492/97, que disci-
plina os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros 
documentos de dívida, o tabelião pode ser responsabilizado 
pelo eventual prejuízo causado no exercício da função, desde 
que haja a ocorrência de dolo ou culpa. [...]. (Apelação Cível 
1.0231.09.161062-7/001, Relator: Des. Wagner Wilson, 
16ª Câmara Cível, julgamento em 09.11.2011, publicação 
da súmula em 22.11.2011.)

Sob outro enfoque, não há que se falar em respon-
sabilização do escrevente, na medida em que a atividade 
delegada é exercida pela tabeliã.

Outrossim, o prazo prescricional para ação de 
execução de cheque é de seis meses e se inicia com o 
término do prazo de apresentação, que poderá ser de 30 
(trinta) dias, quando emitido na mesma praça do paga-
mento ou 60 (sessenta) dias quando emitido em praça 
diversa, conforme dispõe o art. 33 c/c art. 59 da Lei 
7.357/85.

Noutro viés, anota-se que o protesto é o ato formal 
que tem a finalidade de salvaguardar os direitos cambiá-
rios da cártula, notadamente força executiva e direito de 
regresso, de modo que, prescrito o cheque, não tem lugar 
o protesto, mesmo persistindo o direito de crédito.

No caso dos autos, o cheque em questão foi emitido 
em 16.03.1995 e apontado para protesto apenas em 
05.01.2006 (f. 21), quando já escoado o prazo prescri-
cional mencionado, afigurando-se, portanto, abusivo. A 
jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, conforme 
se vê dos julgados abaixo colacionados:

Indenização. Protesto de cheque prescrito e sem a devida noti-
ficação. Dano moral caracterizado. - O simples fato de enviar 
a protesto cheque prescrito e sem que feita a devida notifi-
cação, como reconhecido nas instâncias ordinárias, acarreta 
o dever de indenizar. Recurso especial conhecido e provido. 
(STJ, REsp 602.136/PB, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito, Terceira Turma, DJ de 11.04.2005, p. 291.)

Agravo de instrumento. Direito privado não especificado. 
Ação de cancelamento de protesto. Cheques prescritos. 
Tutela antecipada. - Tendo o agravante emitido os cheques 
debatidos na data de 30.11.2006, momento a partir do que 
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Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, julgamento em 
18.10.2012, publicação da súmula em 26.10.2012.) 

Numa outra perspectiva, patente o dever de inde-
nizar, resta agora a tarefa extremamente difícil imposta 
ao magistrado, a de fixar o dano moral, que tem caráter 
compensatório e punitivo, senão vejamos:

Em suma, a composição do dano moral realizar-se através 
desse conceito - compensação - que, além de diverso do de 
ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava ‘subs-
tituição do prazer que desaparece, por um novo’. Por outro 
lado, não se pode ignorar a necessidade de se impor uma 
pena ao causador do dano moral, para não passar impune 
a infração e, assim, estimular novas agressões. (CAVALIERI, 
Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. Editora 
Malheiros, p. 76.)

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência 
convergem no sentido de que, para a fixação do valor 
da compensação pelos danos morais, deve-se consi-
derar a extensão do dano experimentado pela vítima, 
a repercussão no meio social, a situação econômica 
da vítima e do agente causador do dano, para que se 
chegue a uma justa composição, sem olvidar a supraci-
tada finalidade da condenação de punir o causador do 
dano de forma a desestimulá-lo da prática futura de atos 
semelhantes, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se 
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou 
seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado 
pela ofensa. 

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os 
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como 
assentado pelo STJ:

Processual civil. Agravo regimental no recurso especial. Civil. 
Indenização. Dano moral. Herdeiros. Legitimidade. Quantum 
da indenização fixado em valor exorbitante. Necessidade da 
redução. Respeito aos parâmetros e jurisprudência do STJ. 
Precedentes. [...] 2. O critério que vem sendo utilizado por 
essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por 
danos morais, considera as condições pessoais e econô-
micas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 
moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enri-
quecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para 
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (STJ, AgRg no Ag 
850273/BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de 
Mello Castro, j. em 03.08.2010.) 

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri, 
senão vejamos:

[...] não há valores fixos, nem tabelas preestabelecidas, 
para o arbitramento do dano moral. Esta tarefa cabe ao juiz 
no exame de cada caso concreto, atentando para os prin-
cípios aqui enunciados e, principalmente, para o seu bom 
senso prático e a justa medida das coisas (CAVALIERI, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 2. ed. Editora Malheiros, 
p. 83.)

E o magistério de Maria Helena Diniz e de Caio 
Mário da Silva não discrepa: 

1.0342.05.056167-5/003, Relatora Des.ª Márcia De Paoli 
Balbino, 17ª Câmara Cível, j. em 11.10.2012.)

Apelação. Cautelar de sustação de protesto. Nulidade da 
sentença. Preliminar afastada. Cheque prescrito. Protesto 
indevido. - Não é nula a sentença que contém relatório 
sucinto, em que é possível aquilatar os fatos da causa e as 
razões de decidir. O protesto de cheque é indevido se ficar 
comprovada a sua prescrição. Apontado a protesto título 
prescrito, estão presentes os requisitos para que seja conce-
dida a tutela cautelar de sustação. (TJMG, Apelação Cível 
1.0701.11.006000-4/001, Relator Des. Tiago Pinto, 15ª 
Câmara Cível, j. em 13.09.2012.)

Assim, não sendo o cheque objeto da ação 
executável, mostra-se inócuo e indevido o protesto, já que 
este, como dito alhures, é inerente ao título de crédito não 
prescrito. 

Doutro norte, no que concerne à existência dos 
danos morais, no caso vertente, sua existência é in re 
ipsa, ou seja, decorre automaticamente da realização do 
protesto indevido, sendo prescindível a comprovação de 
efetivo prejuízo, na medida em que o mesmo é presu-
mido. 

Com efeito, não se pode olvidar que o protesto inde-
vido do título, porque público e notório, causa inúmeros 
e inesperados constrangimentos à pessoa atingida, confi-
gurando dano moral passível de indenização. 

Não poderia ser de modo diverso, pois no protesto 
de título não devido é evidente o dano, causando 
prejuízos ao bom conceito da pessoa em suas relações 
comerciais, além do que tem o condão de macular a sua 
imagem perante todos com a pecha de inadimplente, 
causando-lhe perturbações emocionais, com lesão à 
honra e respeitabilidade. Nesse sentido já decidiu o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Declaração de inexis-
tência de débito. Protesto indevido. Dano moral presumido. 
Recurso provido. - Comprovada a inexistência do débito, 
afigura-se indevido o protesto do título. - ‘Nos casos de 
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadas-
tros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, 
isto é, prescinde de prova.’ - ‘[...] em casos de inclusão inde-
vida em cadastro de proteção ao crédito provenientes de 
contratação fraudulenta, deve ser responsabilizada a insti-
tuição que permitiu a contratação sem diligenciar a idonei-
dade do contratante.’ (Apelação Cível 1.0145.08.493805-
2/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, 
julgamento em 12.09.2012, publicação da súmula em 
25.09.2012.) 

Apelação cível. Cancelamento do protesto. Manutenção 
indevida. Danos morais. Consumidor. Hipossuficiente. 
Indenização. Majoração. Possibilidade. Honorários sucum-
benciais. Fixação. Sentença de natureza condenatória. 
Observância da regra do art. 20, § 3º, do CPC. [...] É presu-
mido o dano moral em casos de protesto indevido de título 
mercantil, por inegável abalo ao nome, direito da personali-
dade. Nos termos do entendimento pacificado desta Câmara, 
a indenização por danos morais em razão do protesto inde-
vido de título deve ser fixada em valor aproximado a 20 salá-
rios mínimos. [...] (Apelação Cível 1.0024.09.593552-4/001, 
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Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar 
para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre 
com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, veri-
ficando os elementos probatórios, fixando moderadamente 
uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabe-
lecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo 
ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório 
ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, 
ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a 
seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, 
examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com 
fundamento e moderação (DINIZ, Maria Helena. Revista 
Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97). 

[...] na ausência de um padrão ou de uma contraprestação 
que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério 
de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização [...] (Caio 
Mário. Instituições de direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, v. II, p. 316). 

Assim, considerando os parâmetros utilizados 
por este Colegiado, deve a indenização ser fixada em 
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção 
monetária desde a publicação desta decisão e juros de 
mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do exposto, renovando à i. Relatora, dou 
parcial provimento ao recurso para reformar a decisão 
hostilizada e condenar a tabeliã Sílvia Elisabete e a 
ré Credcobrança ao pagamento de indenização por 
danos morais no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais), com correção monetária desde a publi-
cação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a 
partir da citação.

Em conseqüência, deverão os réus Sílvia Elisabete e 
Credcobrança suportar o pagamento das custas proces-
suais, recursais e honorários advocatícios, que fixo em 
20% sobre o valor da condenação. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO EM PARTE O VOGAL.

. . .        

Terra devoluta - Nulidade de título - Segunda 
perícia - Realização - Coincidência parcial com 
área particular - Metragem exata não definida -

 Prescindibilidade da questão ao deslinde da 
controvérsia

Ementa: Ação declaratória de nulidade de título de terra 
devoluta. Segunda perícia. Parcial coincidência com área 
particular. Extensão não esclarecida. Questão prescin-
dível ao deslinde da controvérsia. Validade da perícia.

- É válida a perícia que concluiu pela parcial coincidência 
de área particular com área considerada como devoluta 

e concedida, a título gratuito, pela Ruralminas, sem escla-
recer a extensão dessa coincidência, se tal questão não 
foi objeto dos quesitos apresentados pelas partes, nem de 
pedido de esclarecimentos após a entrega do laudo peri-
cial, e não é essencial para o deslinde da controvérsia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.99.015335-8/002 - 
Comarca de Betim - Apelantes: Manoel de Moura e ou-
tro, Geralda Francisca Silva Moura - Apelado: Espólio de 
Rodolfo Guimarães  - Litisconsorte: Iter Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais - Nova denominação de 
Ruralminas - Relatora: DES.ª ANA PAULA CAIXETA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª 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, 31 de outubro de 2013. - Ana Paula 
Caixeta - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Cuida-se de apelação 
cível interposta por Manuel de Moura e Geralda Francisca 
da Silva Moura em face da sentença de f. 663/671, 
proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Betim, Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo, que, nos 
autos de “Ação Declaratória de Nulidade de Título de Terra 
Devoluta” ajuizada pelo Espólio de Rodolfo Guimarães, 
julgou procedente o pedido inicial, para declarar “nula a 
concessão, a título gratuito, efetivada em favor de Manuel 
de Moura e Geralda Francisca da Silva Moura do imóvel 
descrito na matrícula de f. 09, pela, à época, Fundação 
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - 
Ruralminas, documento de f. 07, hoje Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais”. Condenou os requeridos ao 
pagamento das custas e demais despesas processuais, 
além de honorários de sucumbência em favor da patrona 
do autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
observado o disposto na Lei nº 14.939/03, em relação 
ao terceiro demandado, e o art. 12 da Lei nº 1.060/50, 
em relação aos primeiro e segunda demandados.

Inconformados, os requeridos interpuseram o 
presente recurso, pugnando pela reforma do decisum, ao 
argumento de que cumpriram todos os requisitos esta-
belecidos na Lei nº 11.020/93, quando obtiveram da 
Ruralminas a área de 5,48,30 hectares no lugar deno-
minado Buraco - Sítio São Judas Tadeu, especialmente 
quanto à descrição dos confrontantes; que o laudo peri-
cial concluiu que “parcialmente os confrontantes dos dois 
imóveis são os mesmos e que há parcial coincidência 
entre as áreas”, mas não esclareceu ou demonstrou a 
extensão dessa coincidência; que a perícia é duvidosa, 
imprecisa e baseada em “achismo”; que a consequência 
da imprecisão do laudo é sua inutilidade, tendo em vista 
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que implica cerceamento de defesa; que um laudo pericial 
elaborado pelo mesmo perito na ação de reintegração 
de posse apresentou conclusão inteiramente diferente, 
no sentido de que o imóvel dos ora recorrentes não está 
invadindo o terreno do autor; que o laudo apresentado é 
imprestável para alicerçar um julgamento de mérito justo; 
que a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos 
à comarca de origem para elaboração de nova perícia, 
que possa realmente elucidar o cerne da questão, sem 
subterfúgios e com imparcialidade (f. 674/688). 

Ausente o preparo, uma vez que os apelantes são 
beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimado, o apelado apresentou 
contrarrazões às f. 692/697, pugnando pelo desprovi-
mento do recurso. 

Intervindo no feito, o Procurador de Justiça, Dr. 
Nelson Rosenvald, opinou pela nulidade da sentença 
(f. 703/704).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à análise da vali-
dade da perícia realizada pelo engenheiro Aurélio José 
Lara às f. 501/510, em atendimento à determinação desta 
egrégia 4ª Câmara Cível no acórdão de f. 473/480, que 
deu provimento ao agravo retido para cassar a decisão 
interlocutória de f. 410 e a sentença de f. 433/436, deter-
minando que a instrução do feito fosse retomada, com a 
realização de nova perícia:

É manifesta a necessidade de uma definição técnica precisa 
a respeito da situação dos imóveis das partes, tendo em vista 
que os fundamentos e a conclusão do laudo oficial são incon-
ciliáveis e não servem como suporte pericial indispensável à 
solução do litígio. 
O Juiz de Direito, ao indeferir o pedido de realização de nova 
perícia e encerrar a fase de instrução do processo, limitou-se 
a afirmar que a prova é desnecessária (f. 410-TJ). Decidiu 
com base em laudo pericial insuficiente, como destacado 
acima, e cerceou a defesa do autor. 
Os arts. 437 e 438 do Código de Processo Civil autorizam a 
realização de nova perícia quando a questão não for suficien-
temente esclarecida no primeiro exame técnico. 
[...]
Dou provimento ao agravo retido para cassar a decisão inter-
locutória de f. 410-TJ e, consequentemente, a sentença de 
f. 433/436-TJ, e determinar que seja retomada a instrução do 
processo para a realização de nova perícia. 

A perícia ora questionada, que serviu de funda-
mento para a sentença que julgou procedente o pedido 
inicial, teve por objetivo “identificar e localizar os imóveis 
das partes, para fins de instruir o MM. Juiz na presente 
Ação Declaratória” (f. 502). Suas conclusões foram 
as seguintes:

a) O imóvel do réu, o terreno situado no lugar denominado 
‘Buraco’ - Sítio São Judas Tadeu, com área de 5,48,30 ha, 
está situado no Município de Contagem/MG, fazendo divisa 
à Oeste com o Loteamento ‘Parque do Cedro’, junto ao 
limite do Município de Contagem/Betim, estando identifi-

cado e localizado conforme a Planta com o Levantamento do 
Perímetro do Sítio São Judas Tadeu, no Anexo 3 do laudo, e 
coincide parcialmente com o terreno do Autor, que de forma 
incorreta não originou do desmembramento da Fazenda 
‘Retiro do Cedro’.
b) O imóvel do Autor, terreno rural situado no lugar deno-
minado ‘Retiro do Cedro’, no Município de Betim/MG, com 
área de 12,10 ha mais ou menos, não possui planta de 
Levantamento Topográfico, e possui confrontantes que não 
aparecem nos registros anteriores.
A área localizada no Levantamento Topográfico da Planta da 
Fazenda ‘Retiro do Cedro’ para aprovação do loteamento 
‘Parque do Cedro’, de 240,15,48 ha, é menor que a área 
mencionada nos registros anteriores, de 272,21 ha, sem que 
os confrontantes fossem alterados, e sem que se indicasse 
área remanescente da Fazenda ‘Retiro do Cedro’. Dessa 
forma não se poderia realizar o desmembramento da área 
de 12,10 há, pois a área real é menor que a área dos regis-
tros, onde caberia uma retificação de área da Fazenda ‘Retiro 
do Cedro’, para regularizar sua área real de 240,15,48 ha, 
uma vez que a venda do imóvel do autor foi realizada após 
o protocolo para aprovação do Projeto do Loteamento do 
Bairro “Parque do Cedro’.
De posse dessas informações conclui-se que o imóvel do 
autor não está localizado na área da antiga Fazenda ‘Retiro 
do Cedro’, onde hoje encontra-se aprovado o Loteamento do 
Bairro ‘Parque do Cedro’.
Tendo em vista que o terreno do Autor não possui Planta de 
Levantamento Topográfico e considerando que os confron-
tantes descritos na matrícula nº 29.890 do Cartório do 
Registro de Imóveis de Comarca de Betim/MG se identificam 
com os confrontantes do imóvel do Réu, pode-se afirmar que 
os terrenos do autor e do réu coincidem parcialmente.
c) O terreno adquirido pelo Autor foi comercializado por 
uma empresa que já não era mais a proprietária da Fazenda 
‘Retiro do Cedro’ (Enacel), ou seja, esta empresa que comer-
cializou o presente imóvel já havia feito a doação do mesmo 
para outra empresa (Cedro Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.), portanto o terreno adquirido pelo autor não foi adqui-
rido através de seu real proprietário (f. 507).

A questão referente à aquisição do imóvel pelo 
autor, ora apelado, de quem, à época do negócio, não 
era seu efetivo dono, como concluiu o perito, foi devida-
mente afastada na sentença, diante de cópia autenticada 
de escritura pública, lavrada em 23.12.1975, dando vali-
dade ao ato, que foi apenas registrado após transcorridos 
alguns anos da realização do negócio.

A divergência no registro do imóvel do apelado, 
quanto a sua real origem, foi considerada irrelevante ante 
a conclusão de que parte da área considerada como 
terra devoluta e concedida gratuitamente aos apelantes 
pertence ao apelado.

De acordo com o ilustre Sentenciante, o fato de os 
imóveis estarem registrados como se estivessem em locais 
distintos, um no Município de Betim, originário da área 
remanescente da Fazenda Retiro do Cedro, e outro na 
Comarca de Contagem, não interfere na realidade fática 
constatada pelo perito, a de que parte do imóvel do autor 
e dos dois primeiros requeridos é idêntica (quesitos 8 e 9 
do autor - f. 508).
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Indenização - Cliente atingido por caixas na 
cabeça no interior da loja - Desfalecimento e 

atendimento médico - Dano moral reconhecido - 
Valor arbitrado - Razoabilidade e moderação

Ementa: Apelação cível. Cliente atingido por caixas na 
cabeça no interior de loja. Desfalecimento e atendi-
mento médico. Dano moral reconhecido. Valor arbitrado. 
Razoabilidade e moderação. 

- O cliente que vem a ser atingido na cabeça por caixas 
em interior de loja comercial, inclusive com o seu desfale-
cimento e necessidade de atendimento médico, torna-se 
caso e causa patente de reconhecimento do dano moral 
indenizável. 

- A quantia indenizatória deve ser arbitrada com base nos 
princípios da moderação e razoabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.10.015463-2/001 - 
Comarca de Muriaé - Apelante: Ricardo Eletro Divinópolis 
Ltda. - Apelado: Mishell Costa Lima - Relator: DES. LUIZ 
CARLOS GOMES DA MATA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2014. - Luiz 
Carlos Gomes da Mata - Relator.

O MM. Juiz a quo considerou que o ponto contro-
verso da lide, sanado pela prova pericial, era a compro-
vação de que a área declarada devoluta, em parte, já 
tinha proprietário, ensejando a nulidade do ato como 
um todo:

Reforçando as divergências entre os registros e a situação 
fática está o fato de os imóveis estarem situados na divisa dos 
municípios de Contagem e Betim, o que justifica o fato de 
parte de uma mesma área ter sido registrada de forma diversa 
em dois cartórios distintos.
Contudo, a impossibilidade de se traçar nestes autos a área 
que realmente seja de natureza devoluta, bem como de se 
promover a sua declaração como tal, por consistir em ato 
administrativo do Executivo, não tem o condão de impedir 
o provimento do pedido inicial, uma vez que, repito, restou 
satisfatoriamente demonstrado que o ato impugnado se 
embasou em informações equivocadas.
Destarte, diante da necessidade de se traçar os limites reais 
da área pública a ser declarada devoluta, já que a decla-
ração ora impugnada não observou o imóvel do autor, 
Registro nº 29890, incabível, também, a concessão de um 
provimento parcial no caso em liça.
Assim, notória é a necessidade de se declarar nulo o título 
que concedeu gratuitamente aos primeiros suplicados o 
imóvel de 5.48,30 ha, situado na área denominada Buraco, 
sítio São Judas Tadeu, para tão somente, e em novo procedi-
mento administrativo, definir as reais dimensões da área de 
natureza devoluta e, sem seguida, promover novo ato decla-
ratório hábil a concedê-la aos requeridos Manoel de Moura e 
Geralda Francisca da Silva Moura.
Não há dúvida de que o procedimento realizado pelo terceiro 
requerido para conceder gratuitamente aos dois primeiros 
requeridos a área ora litigada observou todas as formali-
dades legais. Contudo, fato é que a declaração da área 
cedida, a saber, 5,48,30 ha, como devoluta foi, em parte, 
indevida, pois o imóvel já pertencia a terceiro, neste caso o 
autor (f. 670).

Após a entrega do laudo pericial, que conclui pela 
coincidência parcial entre as áreas registradas em nome 
das partes litigantes, cabia ao interessado, se fosse de 
seu interesse, requerer esclarecimentos ao perito quanto 
à metragem exata da área idêntica. 

No entanto, intimados para se manifestar sobre o 
laudo pericial, os primeiro e segundo requeridos, ora 
apelantes, limitaram-se a citar as conclusões do perito 
oficial e afirmar que “Face às conclusões da perícia reali-
zada, evidente está que o douto e preclaro trabalho peri-
cial esclarece, definitivamente, que o imóvel do réu não 
se confunde com o do autor” (f. 584).

Os quesitos apresentados pelas partes às 
f. 175/176, 286 e 488/489 foram devidamente respon-
didos pelo perito (f. 508/509) e não foram solicitados 
quaisquer esclarecimentos pelas partes.

Não tendo se manifestado no momento oportuno, 
a fim de que o perito prestasse esclarecimentos quanto a 
suas conclusões, não cabe aos requeridos, em sede de 
apelação, arguir a imprecisão do laudo, a fim de que seja 
realizada uma terceira perícia.

Ademais, tal como o ilustre Sentenciante, entendo 
que a exata definição da extensão da área de coinci-
dência entre os dois terrenos não tornaria legal o ato que 
reconheceu parte de propriedade particular como terra 
devoluta e a concedeu, a título gratuito, a outrem.

Quanto às conclusões do laudo pericial elaborado 
pelo mesmo engenheiro nos autos da ação de reinte-
gração de posse, tal como a questão da exata área de 
identidade, entendo que a divergência entre as conclu-
sões do mesmo perito, uma datada de 19.08.1998 e 
outra de 26.07.2010, deveria ter sido objeto de pedido 
de esclarecimentos ao próprio perito no momento opor-
tuno, ou seja, após a apresentação do laudo pericial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES MOREIRA DINIZ e DÁRCIO LOPARDI 
MENDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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A meu juízo, o dano moral está plenamente configu-
rado. A alegação pelo apelante de o fato tratar de mero 
aborrecimento chega a ser patética, na medida em que 
o mero aborrecimento é aquele que não traz qualquer 
consequência ou alteração na normalidade dos fatos, 
constituindo-se em uma situação corriqueira e passível 
de ocorrer no dia a dia das pessoas. E, nessa análise, 
não se pode dizer que o fato de uma pessoa ser atingida 
na cabeça por caixas no interior de uma loja, inclusive 
com atendimento médico e com desfalecimento, possa se 
constituir em um fato corriqueiro.

Cumpre dizer, mais, que o fato ocorrido retirou 
do autor a possibilidade de exercer os atos do seu coti-
diano, já que teve o dia interrompido em suas normais 
atividades, diante do seu encaminhamento ao hospital, 
ficando obrigado a se submeter a diversos exames labo-
ratoriais e médicos.

Não bastasse, não há dúvida quanto à ocorrência 
da dor sofrida.

Portanto, categoricamente, restou demons-
trada a ocorrência do dano moral indenizável. Cito 
a jurisprudência:

Ementa: Apelação. Ação de indenização. Consumidor. 
Bystander. Queda em estabelecimento empresarial. 
Responsabilidade objetiva. Dano moral. Integridade psicofí-
sica. Quantificação. Dupla finalidade. - Nos termos do art. 17 
do CDC, consideram-se consumidores todos aqueles que 
foram vítimas do dano, independentemente da aquisição ou 
não de produtos como destinatário final - bystander. A respon-
sabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do 
CDC), razão pela qual, independentemente da existência de 
culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A 
disposição dos produtos e estantes no espaço físico do forne-
cedor deve garantir aos consumidores a segurança neces-
sária à circulação no interior da loja, sob pena de carac-
terizar defeito na prestação de serviço. O fornecedor deve 
reparar os danos advindos da queda de consumidora no inte-
rior do estabelecimento quando o acidente resultou de falha 
na disposição das mercadorias e gôndolas no espaço físico. 
O dano moral constitui a lesão à integridade psicofísica da 
vítima. A integridade psicofísica, por sua vez, é o direito a não 
sofrer violações em seu corpo ou em aspectos de sua perso-
nalidade, aí incluída a proteção à intimidade, à honra, à vida 
privada. Em razão de queda no estabelecimento da apelante, 
a recorrida sofreu lesões corporais - quebra do fêmur - e limi-
tação funcional severa em razão da dor. Esta violação da inte-
gridade psicofísica caracteriza o dano moral. Violada a inte-
gridade psicofísica (lesão ao corpo ou à personalidade), resta 
configurado o dano moral, independentemente da existência 
de dor ou sofrimento. Esses sentimentos, que nada mais são 
do que possível consequência do dano moral, passam a ser 
analisados unicamente no instante da quantificação do valor 
indenizatório. A reparação moral tem função compensatória 
e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob 
os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da 
vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagó-
gico e preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a 
conduta ilícita (Apelação Cível n° 1.0287.06.024603-3/001 
- TJMG - Rel. Des. Tibúrcio Marques). 

Notas taquigráficas

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o 
presente embate sobre recurso de apelação interposto 
por Ricardo Eletro Divinópolis Ltda., em face da sentença 
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de 
Muriaé, Dr. Marcelo Picanço de Andrade Von Held, que 
julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação 
reparatória proposta por Mishell Costa Lima, com conde-
nação da apelante ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser 
reformada em razão de a situação delineada nos autos 
não propiciar o reconhecimento de qualquer abalo de 
ordem moral ao consumidor.

Sustenta, mais, tratarem os fatos de simples abor-
recimentos, sem contornos a possibilitar o dano moral.

Insurge-se, também, quanto ao valor arbitrado a 
título de indenização por danos morais, salientando que 
a quantia é exorbitante e desproporcional.

Tece considerações outras, cita a doutrina e a juris-
prudência, terminando por pleitear pelo provimento 
do apelo.

Preparo constante à f. 94.
Contrarrazões apresentadas, às f. 97/100, 

pugnando pela manutenção da sentença.
Este é o relatório. Decido:
Conheço do recurso de apelação, diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade.
Vejo que o autor ingressou com a ação de repa-

ração de danos materiais, estéticos e morais, em que 
alegou ter sofrido um acidente no interior da loja da ré, 
na medida em que foi atingido na cabeça por 2 (duas) 
caixas que caíram do terceiro andar da loja, fato que 
o desacordou, além do traumatismo cranioencefálico, 
trauma nas costas, coluna e dores generalizadas.

Contestando a ação, salientou a parte ré a inocor-
rência de qualquer acidente no interior de sua loja.

A sentença proferida, constante de f. 77/70, julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial, ao fundamento 
de a prova carreada aos autos, especialmente a teste-
munha ouvida em juízo, ter demonstrado que o acidente 
ocorreu no interior da loja, terminando por reconhecer o 
dano moral indenizável, com condenação da ré ao paga-
mento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nessa análise, não tenho dúvida quanto ao fato de 
o acidente ter ocorrido no interior da loja, na medida em 
que restou comprovado nos autos que o autor foi atin-
gido na cabeça por caixas que despencaram do terceiro 
andar do edifício, fato presenciado pela testemunha 
Romero Valente Soares e nos exatos termos reconhecidos 
pela sentença.

A documentação acostada aos autos indica, 
ainda, que o autor necessitou de atendimento médico no 
hospital, diante dos ferimentos sofridos na cabeça.
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Relativamente ao quantum indenizatório arbitrado, 
ao contrário do que afirma o apelante, entendo que o 
valor deveria ser bem maior do que aquele arbitrado no 
decisum, diante da gravidade dos fatos ocorridos, diante 
do poderio econômico do ofensor e diante dos princípios 
da razoabilidade e moderação.

No entanto, considerando que não houve a interpo-
sição do recurso pela parte contrária, mantenho a quantia 
de R$8.000,00 (oito mil reais), fixada pela sentença, 
devendo, pois, validar a subjetividade reconhecida pelo 
Magistrado primevo.

Com essas considerações, nego provimento ao 
recurso de apelação.

Custas, pelo apelante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA e 
NEWTON TEIXEIRA CARVALHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
DE APELAÇÃO.

. . .

Retificação do assentamento no registro civil 
de pessoa natural - Identificação incorreta da 

genitora nos assentos de nascimento e de 
casamento - Art. 109 da Lei nº 6.015/73 - 
Litisconsórcio ativo unitário - Exigência - 

Afronta ao direito de petição e do livre acesso 
ao Judiciário - Princípio da continuidade - 

Inaplicabilidade - Princípio da dignidade da pessoa 
humana e direito à personalidade - Observância - 

Pedido procedente 

Ementa: Apelação. Registro civil de pessoa natural. 
Retificação administrativa. Art. 109, LRP. Dignidade da 
pessoa humana e direito da personalidade. Direitos 
fundamentais. Litisconsórcio ativo unitário. Inexistência. 
Princípio da continuidade. Índole instrumental. 
Inteligência. Apelação a que se dá provimento.

- Comprovada a incorreta identificação da genitora nos 
assentos de nascimento e de casamento de seu filho, 
impõe-se a retificação, mormente quando não houver 
prova de prejuízos a terceiros.

- O princípio da continuidade é de natureza instrumental 
e aplicado, com especial ênfase ao sistema de publici-
dade registral imobiliária, tomado em conta para um 
mesmo e único assento, jamais entre assentos diversos de 
diferentes titulares. 

- Retificação do sobrenome da genitora do titular do 
assento civil é imperativo do direito da personalidade 
e não se subordina à exigência de igual retificação dos 
assentos civis de parentes consanguíneos em linha reta e 
colateral, sob pena de afronta ao direito constitucional de 
petição e do princípio do livre acesso ao Judiciário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.015469-0/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: José Iraci de 
Almeida. - Relator: DES. MARCELO RODRIGUES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª 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, 19 de novembro de 2013. - Marcelo 
Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCELO RODRIGUES - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto por José Iraci de Almeida em face 
da sentença de f. 27/27-v-TJ que, nos autos da ação de 
retificação de registro civil e de casamento, julgou impro-
cedente o pedido, pautado, sobretudo, em manifestação 
do órgão do Ministério Público de primeira instância.

Deixou de condenar o autor ao pagamento das 
custas processuais, em razão de estar amparado pelo 
benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de f. 29/31-TJ, José Iraci 
de Almeida insurge-se contra a sentença, ao argumento 
de que é direito seu a retificação do nome de sua geni-
tora em seu registro de nascimento. Ressalta que o erro 
de grafia lhe tem causado prejuízos, uma vez que o tem 
impedido de exercitar o direito à herança materna.

Salienta que não tem como obrigar seus filhos a 
pleitear a retificação de seus respectivos registros, seria 
uma imposição de litisconsórcio ativo, pelo que não pode 
a procedência do pedido estar condicionada a tanto.

No mais, alega que o “princípio da continuidade” 
não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade da 
pessoa humana, sendo que este último é constitucional, 
ou seja, hierarquicamente superior, e lhe garante o direito 
de retificação de registro civil. Pugna pelo provimento do 
recurso. 

Ausente o preparo recursal, porquanto beneficiário 
da justiça gratuita.

Aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
esta se manifestou às f. 53/54-TJ, pelo provimento 
do recurso.

É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Sem preliminares, passo de pronto ao exame 

do mérito.
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Cinge-se a questão ao direito do apelante de ter 
retificados seus registros de nascimento e de casamento, 
considerando que neles constou erroneamente o nome 
de sua genitora como Maria de Lourdes de Jesus, quando 
deveria constar Maria de Lourdes Almeida (f. 5 e 16-TJ).

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, 
sob o fundamento de ofensa ao princípio da continui-
dade, notadamente porque os descendentes do apelante 
não demonstraram interesse na retificação de seus regis-
tros. Em face dessa sentença é que se insurge o apelante.

Pois bem.
Ao contrário do entendimento esposado pelo 

Sentenciante, verifica-se a inexistência de óbice legal à 
retificação do sobrenome da genitora do apelante cons-
tante do assento de nascimento e casamento do reque-
rente. 

Dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015, de 1973: 

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assen-
tamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamen-
tada e instruída com documentos ou com indicação de teste-
munhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 
Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 
em cartório.

E, para o caso, a retificação da grafia do sobrenome 
da genitora é um direito que assiste ao apelante, uma vez 
que demonstrou, pela documentação juntada aos autos, 
notadamente às f. 6 e 7-TJ, que o sobrenome correto de 
sua mãe é “Almeida”, e não “de Jesus”, tratando-se da 
mesma e única pessoa, casada em vida com Francisco 
Delgado de Almeida, pai do autor e aqui apelante.

Nesse sentido:

Apelação cível. Retificação de registros públicos. Assentos de 
nascimento e de casamento. Correta identificação dos ascen-
dentes. Sentença reformada. Satisfatoriamente comprovada 
a incorreta identificação dos ascendentes nos assentos de 
nascimento e de casamento, impõe-se sua retificação, para 
a credibilidade dos registros públicos e a segurança das rela-
ções jurídicas que tais registros visam a assegurar (Apelação 
Cível 1.0027.09.203835-8/001, Relator Des. Peixoto 
Henriques, 7ª Câmara Cível, julgamento em 2.10.2012, 
publicação da súmula em 11.10.2012).

O Sentenciante, amparado em não menos equivo-
cado parecer da Dr.ª Promotora de Justiça, julgou impro-
cedente o pedido ante as considerações de que o acolhi-
mento da pretensão “criaria duas famílias diferentes, com 
ascendentes diferentes [...]”, bem como “afligiria à segu-
rança jurídica e ao princípio da continuidade dos regis-
tros públicos [...].”

Efetivamente, não se pode condicionar a retificação 
dos assentos civis de nascimento e casamento do aqui 
apelante a que se proceda igual retificação nos registros 
civis de seus filhos e irmãos.

Isso sim seria rigorosamente antijurídico, com a 
devida vênia.

Não se trata aqui de ação de estado civil, mas de 
simples retificação de registro civil de pessoa natural, 
para correção de erro material no tocante à grafia do 
sobrenome da genitora do autor, conforme restou devi-
damente comprovado nos autos, afigurando-se despro-
porcional a hipótese aventada de, por tal meio, se “criar 
duas famílias diferentes”.

Ora, o registro público deve espelhar a realidade. 
No desencontro entre a realidade e o registro, que preva-
leça essa última, restabelecendo-se o indispensável para-
lelismo. E para tal desiderato há o meio processual da 
retificação administrativa, regulada no art. 109 da Lei dos 
Registros Públicos, tal como aqui sucede.

Lado outro, não se vislumbra qualquer possibilidade 
de prejuízo a terceiros ou mesmo à segurança jurídica, 
antes pelo contrário.

Quanto à necessidade de se proceder à mesma reti-
ficação nos assentos civis dos filhos do autor, bem como 
de seus irmãos, não vejo como impor tal exigência a 
ponto inimaginável de obstar as averbações requeridas 
pelo ora apelante. 

De fato, a lei assim não o prevê, e nem poderia, 
sob pena de intolerável restrição ao direito constitucional 
de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, CR) e de frontal ofensa 
ao postulado que garante o livre acesso ao Judiciário 
(art. 5º, XXXV, CR).

Ora, não se trata aqui de suposto litisconsórcio ativo 
unitário, dado que a referida situação não se presume; 
antes, é expressa e previamente exigida pela lei (= regra) 
de natureza material, ou ainda pelo contrato (= poder 
negocial), conforme o caso.

Está fora de cogitação supor que um princípio de 
índole instrumental (princípio da continuidade do registro, 
art. 195, LRP) possua densidade para estabelecer algo 
do gênero.

Ora, como regra, o exercício da jurisdição é livre, 
competindo ao autor decidir os limites de sua pretensão, 
a natureza e a extensão de seu pedido. Bem como as 
demais partes da relação jurídico-processual, seja no 
polo ativo, seja no polo passivo.

Regra que vale já na jurisdição contenciosa. Com 
maior razão, e de forma indiscutível até, vigora na seara 
da retificação administrativa de assento público, via proce-
dimental inserida no âmbito da administração pública de 
interesses privados, assemelhada à jurisdição voluntária.

Por fim, não se cuida, à evidência, de afronta ao 
princípio da continuidade do registro, conclusão distor-
cida de algo que não guarda relação alguma com o caso 
em exame.

Esse princípio resulta na necessidade de se cons-
tituir e se preservar uma cadeia ou elo de titularidade à 
vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o 
outorgante dele aparecer no registro como seu titular. 
Não por acaso, seu campo de incidência por excelência 
é o registro imobiliário (Lei dos Registros Públicos, Título V, 
arts. 195 a 197 e 237). Assim, resulta que as sucessivas 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0554.09.016103-1/003 - 
Comarca de Rio Novo - Apelante: Luiz Ferreira Marangon 
Macedo - Apelado: Rubens Eugênio de Assis - Relator: 
DES. PAULO MENDES ÁLVARES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - Paulo 
Mendes Álvares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO MENDES ÁLVARES - Trata-se de 
apelação interposta por Luiz Ferreira Marangon Macedo 
em face de Rubens Eugênio de Assis contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz da Secretaria Única da Comarca 
de Rio Novo, que julgou parcialmente procedente o 
pedido de reintegração de posse, determinando que o 
réu retorne com a água ao curso normal, sem obstrução, 
para que possa ser utilizada pelo autor, como vinha 
fazendo há mais de vinte anos.

Inconformado, recorre o requerido pugnando pela 
reforma da sentença, afirmando que não houve desvio 
do curso normal da água que escorre da nascente acima 
de sua propriedade, e que pode o apelado, com uma 
bomba, buscar abastecimento próprio, sem envolver 
propriedade alheia, custeando seu uso.

Contrarrazões, f. 243/246.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Revelam os autos tratar-se de ação possessória 

ajuizada por Rubens Eugênio de Assis em face de Luiz 
Ferreira Marangon Macedo, sob alegação de ser 
possuidor, há mais de vinte anos, de terras vizinhas às do 
réu, mas que este cortou a obtenção da água da nascente 
de sua fazenda, que passa pelo meio da área do autor, 
deixando-o sem água. Afirma que, há mais de vinte anos, 
faz uso desse curso d’água para sua sobrevivência.

Deferida a liminar, o requerido pugnou por seu 
reexame, além de interpor recurso a este Tribunal.

Após regular instrução do feito, proferida 
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, 
confirmando a liminar, deferindo a reintegração de posse 
e determinando que o réu retorne com a água ao curso 
normal, sem obstrução, para que possa ser utilizada pelo 
autor, tal como vinha sendo feito há mais de vinte anos.

Essa decisão gerou o presente recurso, pelas razões 
acima já mencionadas.

Segundo dispõe o art. 926 do CPC, cabe ação de 
manutenção de posse em caso de turbação. 

Incumbe ao autor, nos termos do art. 927 do 
Código de Processo Civil, provar: 

Servidão de águas - Nascente em fazenda vizinha -
 Corte no fornecimento - Esbulho comprovado - 

Arts. 926 e seguintes do CPC e art. 90 do Código 
de Águas - Reintegração de posse

Ementa: Apelação cível. Ação de manutenção de posse 
c/c preceito cominatório. Reintegração de posse. Art. 927 
do CPC. Servidão de águas. Interrupção do fornecimento 
de água. Esbulho comprovado. Sentença mantida. 

- O possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado 
em sua posse tem o direito de invocar os interditos 
possessórios, consoante dispõem os arts. 926 e seguintes 
do CPC. 

- Constatado que houve interrupção do curso da água, 
impedindo sua utilização no imóvel do autor, deve ser 
julgado procedente o pedido de reintegração de posse 
da servidão aparente de águas descrita na inicial.

transmissões, que derivam umas das outras, asseguram a 
preexistência do imóvel no patrimônio do alienante. Tem 
por escopo espelhar a cadeia filiatória da propriedade 
imobiliária com uma singela consulta aos assentos regis-
trais, através do instrumento da certidão.

Por fim, cuida-se de referência aplicada a um único 
e mesmo assento, em si mesmo considerado, nunca 
em cotejo entre dois ou mais registros ou matrículas, 
mormente de diferentes titulares.

A dignidade da pessoa humana e o complexo de 
direitos que compõem o rol da personalidade asseguram 
a viabilidade da pretensão do autor, aqui apelante, nos 
exatos termos e limites em que formulada, pois se trata de 
conferir efetividade a direito fundamental.

À luz dessas considerações, dou provimento à 
apelação para reformar a sentença e julgar procedente 
o pedido de retificações dos registros civis de nascimento 
e de casamento do apelante, para que, em ambos, 
onde consta o nome civil de sua genitora como Maria 
de Lourdes de Jesus, passe a constar “Maria de Lourdes 
Almeida”.

Expeça-se o necessário mandado de averbações 
aos Serviços de Registro de Civil das Pessoas Naturais 
correspondentes, conforme indicado nas certidões de f. 5 
e 16 dos autos. 

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR e 
CAETANO LEVI LOPES. 

Súmula - DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .



118        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

vista a interrupção constatada, impedindo seu curso para 
o terreno do autor. 

A meu sentir e com base nas provas apresentadas, 
correta a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, 
reintegrando o autor na posse da servidão aparente de 
águas descrita na inicial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal: 

Manutenção de posse. Requisitos do art. 927 do CPC. 
Servidão de águas. Desnecessidade de registro. Servidão 
aparente. Viabilidade e procedência da tutela possessória. - A 
servidão de águas que, embora não titulada, tenha perdurado 
por mais de vinte anos, de forma aparente e contínua, merece 
proteção possessória, sendo irrelevante a inexistência de 
registro, somente necessário quando se tratar de servidão não 
aparente. [...] (TJMG, Ap. 347480-4, 11ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Duarte de Paula, j. em 28.11.2001).

Ante tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a decisão recorrida em sua íntegra. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDISON FEITAL LEITE e MAURÍLIO GABRIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 

Quanto à posse, ao esbulho e à data de sua 
ocorrência, tenho que as provas constantes dos autos são 
capazes de demonstrar a existência do direito pleiteado 
na inicial. 

A Julgadora a quo fez uma inspeção judicial no 
local, afirmando:

A água que servia o bar do autor é proveniente do terreno que 
integra a referida fazenda e era colhida através de um cano 
levando a água até o bar do autor por gravidade. Observamos 
que o cano ainda se encontrava no local, embora a água não 
estivesse mais correndo por ele. [...] o autor se manifestou 
no sentido de não concordar em arcar com qualquer custo 
para receber a água, justificando que ‘sempre teve água de 
graça’. O réu não concorda em ceder água através do cano 
que passa na frente da fazenda, próximo à entrada principal, 
ponto por onde a água corre por gravidade, argumentando 
que desmerece o imóvel aquele cano colorido aparente 
próximo à porteira de entrada.
Não foi possível identificar se os detritos do curral, que fica 
em nível bem acima do córrego, são levados para o córrego. 
Também não foi possível identificar se há algum ponto onde 
se pode colher água boa por gravidade, que não o ponto 
anteriormente utilizado, eis que tais questões devem ser 
avaliadas através de equipamento próprio e por técnico.

Já o laudo de vistoria realizado no local concluiu 
que: 

[...] a água nasce na propriedade do Sr. Luiz Célio Homem, 
passa pela fazenda Santa Cecília, propriedade do Sr. Luiz 
Ferreira Marangon Macedo, apresentando uma vazão 
aproximada de 6” (seis polegadas), e, nessa propriedade, 
a água que era captada na caixa d’água dessa fazenda e 
levada até à propriedade do Sr. Rubens Eugênio de Assis 
(bar e campo de futebol) teve o seu suprimento de água 
interrompido. O ponto mais próximo para a captação dista, 
aproximadamente, 100 (cem) metros da propriedade de 
Rubens Eugênio de Assis, onde a locação de captação deverá 
ser elevada para ter declividade (água ser transportada por 
gravidade = caixa d’água mais alta, etc.).

Portanto, é fato incontroverso nos autos que o 
apelado utilizava, há muitos anos, a água do Rio Piau, 
que passa, primeiramente, pelas terras de propriedade do 
apelante. 

Esclarece o art. 90 do Código de Águas que: “O 
dono do prédio onde houver alguma nascente, satisfeitas 
as necessidades do seu consumo, não pode impedir o 
curso natural das águas pelos prédios inferiores”. 

Tal norma, plenamente aplicável ao caso em 
discussão, a toda evidência, também tem incidência para 
o curso de água que passe por prédio superior, ainda que 
a nascente não flua dali, mas de terreno outro.

Dessa forma, verifica-se que o apelado logrou êxito 
em comprovar que exercia posse sobre as águas em 
litígio, por servidão, e que tal posse foi esbulhada, haja 

Duplicata - Endosso - Protesto - Endossatário de 
boa-fé - Inoponibilidade das exceções pessoais

Ementa: Apelação. Declaratória de inexigibilidade de 
título. Endosso. Protesto. Circulação da cártula. Endossa-
tário de boa-fé. Recurso provido.

- A duplicata pressupõe sempre, para a sua emissão e 
validade, a existência de causa que se traduz em uma 
operação mercantil de compra e venda ou prestação 
de serviço.

- Registro que não pairam dúvidas sobre o negócio jurí-
dico que originou os títulos, apesar de não existir o 
aceite. Depreende-se tal situação da leitura da peça 
vestibular; assim, não há falar em existência de vícios no 
negócio originário.

- Sendo a duplicata título causal, ela pode circular livre-
mente como qualquer outro título de crédito. Ademais, 
importante destacar que a instituição financeira não foi 
informada do pagamento dos títulos.

- Houve a transferência da titularidade do crédito contido 
nos títulos por meio do endosso translativo, e tal situação 
ocorreu em uma transação bancária.

- Tendo em vista a circulação do título, via endosso trans-
lativo, é inviável a oposição de exceção pessoal. Ainda, 
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saliento que não foi minimamente comprovada a má-fé 
do endossatário, ora apelante. Aquela nem sequer foi 
alegada pela parte autora, ora apelada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0271.02.016539-2/002 - Co-
marca de Frutal - Apelante: Banco do Brasil S.A. - Apela-
do: Auto Peças Almeida Ltda. - Litisconsorte: Massa Falida 
de Frutauto Veículos Ltda., representada pela síndica Mi-
lene Alves Pereira de Brockmann Stubbert - Relator: DES. 
ROGÉRIO MEDEIROS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª 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, 5 de dezembro de 2013. - Rogério 
Medeiros - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Versam os autos sobre 
ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por 
Auto Peças Almeida Ltda. contra Banco do Brasil S.A.

A parte autora alegou que realizou um negócio 
jurídico junto à empresa Frutauto Veículos Ltda. e que o 
pagamento ocorreu por meio de duplicatas. Destacou 
que pagou o débito diretamente à empresa mencionada; 
no entanto, não houve devolução dos títulos, uma vez que 
estes foram entregues à instituição financeira. Salientou 
que foram entregues recibos dos títulos. Contudo, os 
títulos foram protestados.

A instituição financeira apresentou defesa, momento 
em que discorreu sobre carência de ação e refutou as 
alegações contidas na exordial.

Impugnação à contestação apresentada pela 
parte autora.

Em audiência de instrução e julgamento, f. 103/105, 
foi proferida sentença que entendeu pela procedência 
do pedido.

Nos termos da decisão colegiada de f. 156/161, a 
sentença foi cassada e, ainda, foi determinada a inclusão 
na lide de Frutauto Veículos Ltda.

Frutauto Veículos Ltda. apresentou contestação, 
momento em que discorreu sobre ilegitimidade para 
figurar no feito. Apresentou documentos.

O Ministério Público apresentou parecer.
Conforme a r. sentença monocrática de f. 211/214, 

o Magistrado de primeiro grau entendeu pela rejeição 
das preliminares erigidas e pela procedência do pedido 
para declarar inexistente o débito relativo às duplicatas 
objetos da lide. Os réus foram condenados solidaria-
mente ao pagamento das custas processuais e dos hono-
rários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois 
mil reais).

Inconformado, o banco réu apresentou recurso 
de apelação às f. 215/222. Em suas razões recursais, 

discorreu sobre a ausência das duplicatas originais e, 
ainda, teceu considerações sobre a licitude das opera-
ções bancárias. Destacou que a empresa ré não tinha 
capacidade para dar quitação aos títulos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo, 
conforme certidão de f. 223-v.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer 
às f. 230/231.

Presentes os pressupostos de admissibilidade.
Passo a decidir.
A duplicata pressupõe sempre, para a sua emissão 

e validade, a existência de causa que se traduz em uma 
operação mercantil de compra e venda ou prestação de 
serviço. 

A respeito, observa João Eunápio Borges: 

A duplicata nasce com a fatura da qual é uma cópia, servindo 
de instrumento de contrato de compra e venda ou prestação 
de serviços e de promessa de pagamento do respectivo preço. 
Não é título que tenha outra finalidade (Títulos de crédito. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 209/ 210). 

Nelson Nery Júnior, por seu turno, adverte que 

o título que autoriza a execução é aquele que prima facie 
evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que permitem que o 
credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumpri-
mento da obrigação a que o devedor se prestou a cumprir 
(Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 825). 

Registro que não pairam dúvidas sobre o negócio 
jurídico que originou os títulos, apesar de não existir o 
aceite. Depreende-se tal situação da leitura da peça 
vestibular; assim, não há falar em existência de vícios no 
negócio originário.

Sendo a duplicata título causal, ela pode circular 
livremente como qualquer outro título de crédito. Ademais, 
importante destacar que a instituição financeira não foi 
informada do pagamento dos títulos.

Houve a transferência da titularidade do crédito 
contido nos títulos por meio do endosso translativo, e tal 
situação ocorreu em uma transação bancária. 

Fato é que a parte apelada efetuou o pagamento a 
quem não mais detinha o crédito, fato, inclusive, confes-
sado nas argumentações contidas na peça vestibular. 

Ademais, o endossatário de boa-fé não pode 
ser prejudicado pelo ajuste ocorrido entre sacado 
e endossante.

Coligi jurisprudência do c. STJ:

Comercial e processual. Agravo regimental. Ação declaratória 
e cautelar. Duplicata aceita. Endosso antes do protesto. Paga-
mento ao endossante em documento em separado. Oposição 
ao endossatário de boa-fé. Inadmissibilidade. Súmula nº 7 do 
STJ. Incidência. - I. A jurisprudência desta Corte, centrada na 
exegese da art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.474/1968, entende que 
a circulação da duplicata impõe ao sacado o dever de pagar 
ao endossatário o valor representado no título de crédito, 
descabendo falar-se em recibo em separado ao endossante, 
quando presente a anterioridade do endosso e a inexistência 
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Mandado de segurança - Impetração - Terceiro 
interessado - Possibilidade - Súmula 202 do 
STJ - Ação civil pública - Cães portadores de 

leishmaniose - Inclusão dos proprietários no polo 
passivo da lide - Admissibilidade

Ementa: Processual civil. Mandado segurança. Terceiro 
interessado. Possibilidade. Súmula 202 do STJ. Ação civil 
pública. Cães portadores de leishmaniose. Inclusão dos 
proprietários no polo passivo. Admissibilidade.

- É permitido ao terceiro prejudicado impetrar mandado 
de segurança contra ato judicial passível de recurso, 
consoante o enunciado da Súmula 202 do colendo 
Superior Tribunal de Justiça. 

- Os proprietários de cães supostamente portadores de 
leishmaniose podem ocupar o polo passivo da ação civil 
pública interposta pelo Ministério Público em face da 
Municipalidade, tendo em vista que a obrigação de fazer, 
consistente na eutanásia dos animais, atingirá os proprie-
tários, titulares do interesse que se opõe à pretensão.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.12.126960-
9/000 - Comarca de Uberlândia - Impetrantes: Valeriana 
Souza Medrado, Anderson Oliveira Cruz e sua mu-
lher - Autoridade coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia 
- Interessados: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, Município de Uberlândia - Relator: DES. DUARTE 
DE PAULA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em CONCEDER A ORDEM.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2013. - Duarte de 
Paula - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DUARTE DE PAULA - Impetraram Anderson 
Oliveira da Cruz e sua esposa, Valeriana Souza Medrado, 
mandado de segurança contra ato praticado pelo 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Uberlândia, que os excluiu da ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 
desfavor do Município de Uberlândia.

Aduziram os impetrantes que, em fevereiro de 
2008, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
de Uberlândia, foi atendida uma criança de 7 anos, resi-
dente no Bairro Ipanema, apresentando sintomas de 
hepatoesplenomegalia, sendo que o Centro de Controle 
de Zoonoses Municipal tomou providências no sentido de 
estender as sindicâncias aos bairros vizinhos ao Ipanema, 

de má-fé na circulação cambial. II. ‘A pretensão de simples 
reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula 
nº 7-STJ). III. Agravo desprovido (AgRg no REsp 556.002/SP, 
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 
em 23.03.2010, DJe em 26.04.2010).

Tendo em vista a circulação do título, via endosso 
translativo, é inviável a oposição de exceção pessoal. 
Ainda, saliento que não foi minimamente comprovada a 
má-fé do endossatário, ora apelante. Aquela nem sequer 
foi alegada pela parte autora, ora apelada.

O Código Civil de 2002 expressou o princípio da 
boa-fé objetiva. Na dicção de Álvaro Villaça Azevedo 
(Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. São Paulo: 
Atlas, 2002, p. 26/27):

Deve existir, ante a lealdade, a honestidade e a segurança, 
que se devem os contratantes, nas tratativas negociais, na 
formação, na celebração, na execução (cumprimento) e na 
extinção do contrato, bem como após esta.
Assim, desde o início, devem os contratantes manter seu espí-
rito de lealdade, esclarecendo os fatos relevantes e as situa-
ções atinentes à contratação, procurando razoavelmente 
equilibrar as prestações, expressando-se com clareza e escla-
recendo o conteúdo do contrato, evitando eventuais interpre-
tações divergentes, cumprindo suas obrigações nos moldes 
pactuados, objetivando a realização dos fins econômicos e 
sociais do contrato; tudo para que a extinção do contrato não 
provoque resíduos ou situações de enriquecimento indevido, 
sem causa. [...]
Todo o Direito dos povos obedece a esse princípio de acolher 
a boa-fé e de repelir a má-fé.

Na acepção de Georges Ripert (A regra moral 
nas obrigações civis. Trad. Osório de Oliveira. 2. ed. 
Campinas: Bookseller, 2002, p. 24):

É preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem 
agir os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, 
castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude e 
mesmo o pensamento fraudulento. [...] O dever de não fazer 
mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da 
responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa 
dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, a despeito do brilhantismo do 
Julgador de primeiro grau, dou provimento ao recurso, 
reformando a sentença, para julgar improcedentes os 
pedidos iniciais. Em consequência, determino a inversão 
do ônus sucumbencial.

Custas recursais, pela parte autora, ora apelada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ESTEVÃO LUCCHESI e MARCO AURELIO 
FERENZINI. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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mando o Ministério Público que alguns mandados não 
foram cumpridos, devido ao fato de que as residências 
estavam desocupadas ou os proprietários se recusaram a 
disponibilizar seus animais.

Assim, manifestaram-se os impetrantes às f. 66/76, 
alegando em preliminar ilegitimidade ativa do Ministério 
Público, afirmando ser o Município quem deveria inte-
grar a relação jurídica de direito material, alegando no 
mérito que o cão de sua propriedade é sadio, o que será 
comprovado por meio de exames, não sendo portador 
de leishmaniose, requerendo a improcedência do pedido. 

O MM. Juiz a quo, por decisão de f. 87, deter-
minou o desentranhamento das petições dos impe-
trantes, ao entendimento de que não são partes liti-
gantes, sendo esta a decisão que motivou a impetração 
do presente mandamus.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na 
qualidade de litisconsorte, manifestou-se às f. 159/166, 
invocando a inadmissibilidade de utilização do Mandado 
de Segurança como sucedâneo recursal, com fulcro na 
Súmula 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, afir-
mando ser a decisão passível de recurso.

De início, convém aduzir que acolho o presente 
mandamus como via adequada para o desate da contro-
vérsia, contrariamente ao que aduz o Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais.

Em que pese o teor da Súmula 267 do excelso 
Supremo Tribunal Federal, tal regra comporta exceções, 
em especial no que se refere aos atos praticados em 
mandado de segurança impetrado por terceiro, estranho 
à relação processual, que não se condiciona à interpo-
sição do recurso previsto na legislação processual civil - 
no caso, o agravo de instrumento -, hipótese em que é de 
se admitir a impetração do mandado de segurança contra 
ato judicial, como consequência da incidência da Súmula 
202 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a 
qual: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato 
judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.

Dessarte, o terceiro que se sentir violado em seu 
direito líquido e certo por força de ato judicial exarado 
no âmbito de ação da qual não participe poderá optar 
pela interposição do recurso cabível ou pela impetração 
do remédio heróico, sendo certo que a liminar foi conce-
dida, conforme decisão de f. 95/98, da lavra do ilustre 
Desembargador Alvim Soares, permitindo o ingresso dos 
impetrantes na ação civil pública, o que foi cumprido pelo 
MM. Juiz a quo, conforme decisão de f. 123 e informa-
ções de f. 105. 

A propósito, cita-se decisão daquele mesmo 
Tribunal Superior:

Processual civil. Mandado de segurança. Decadência. 
Impetração que se volta contra ato judicial. Terceiro prejudi-
cado. Cabimento. Súmula nº 202/STJ. 1. Deve ser afastada a 
decadência da impetração que se volta contra sentença que 
concedeu a ordem em mandado de segurança, para deter-
minar a observância da ordem de antiguidade estabelecida 

ao concluir que se tratava de um surto de leishmaniose, 
tendo o Ministério Público, após a recusa de determi-
nados proprietários de cães em doá-los para a prática 
da eutanásia, expedido portaria com recomendações a 
serem observadas pelos proprietários dos cães contami-
nados, notificando-os a comparecer na Promotoria do 
Cidadão, para receberem orientação sobre a gravidade 
da leishmaniose, não tendo chegado a um acordo.

Afirmam que o Ministério Público aviou ação civil 
pública, com pedido liminar de eutanásia dos cães que 
relacionou, determinando ao Município que adentrasse 
na residência dos recusantes e procedesse à apreensão 
dos cães doentes e suspeitos, não tendo o MM. Juiz se 
manifestado sobre a necessidade de citação dos proprie-
tários dos cães para comporem a lide, como interessados, 
para que pudessem provar que seus cães não são porta-
dores de leishmaniose, motivo pelo qual peticionaram os 
impetrantes, protestando contra a legitimidade dos atos 
da ação civil pública e requerendo vista dos autos, tendo 
o MM. Juiz indeferido o pedido, por não serem partes liti-
gantes do processo, determinando o desentranhamento 
das petições, requerendo o deferimento da liminar, para 
que os impetrantes possam integrar a lide e, ao final, a 
concessão da segurança para que possam exercer seu 
direito de defesa e provar que o cão de sua propriedade 
se encontra em pleno estado de saúde.

Deferida a liminar, por decisão do ilustre 
Desembargador Alvim Soares às f. 95/98.

Informações da autoridade coatora à f. 105.
Manifestação do litisconsorte Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais às f.159/166.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 

f. 170/173, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Por sedimentada construção pretoriana, tem-se 

admitido o manejo do mandado de segurança para 
desconstituição de ato judicial, reconhecidamente 
absurdo ou teratológico, ou para conferir efeito suspen-
sivo a recurso que não o possua, desde que da decisão 
impugnada advenha perigo de dano grave e de difícil 
reparação para o impetrante, sendo necessário observar 
que ocorra uma lesão a direito líquido e certo, por 
decisão teratológica, abusiva, contrária à lei, para que 
se lhe defira o mandamus, ou mesmo que esteja a impe-
trante na iminência do risco de lesão grave, de difícil e 
incerta reparação.

No caso dos autos, aviada ação civil pública pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do 
Município de Uberlândia (f. 12/27), tendo por objetivo 
a condenação do Município à cominação da obrigação 
de fazer consistente em sacrificar os animais infectados 
com leishmaniose, relacionados pelo autor, e por conse-
quência autorizar o Centro de Controle de Zoonoses 
do Município a adentrar nas casas dos animais infec-
tados e proceder à apreensão, foi deferida a liminar às 
f. 39/40, vindo aos autos a petição de f. 60/64, infor-
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protegido pelo ordenamento jurídico, pode fazer parte do 
polo passivo da demanda coletiva. 

Dessa forma, estando os impetrantes relacionados 
na petição de f. 63, em que o Ministério Público informa 
o não cumprimento dos mandados expedidos nos autos 
da ação civil pública, originados da liminar ali deferida 
(f. 39/40), estão obviamente legitimados a figurar no 
polo passivo da ação civil pública, por serem titulares do 
interesse que se opõe à pretensão, ou seja, contra quem 
a sentença vai operar seus efeitos.

Tem-se que, à luz dos princípios processuais e das 
normas jurídicas vigentes, a ação como direito de pedir 
a manifestação do Poder Judiciário acerca de determi-
nado conflito intersubjetivo reclama, por parte do autor e 
do réu, o preenchimento de determinados requisitos, sem 
os quais não surge para o julgador o dever de definir o 
litígio. 

Tais requisitos são denominados, doutrinaria-
mente, de condições da ação, por inegável influência de 
Liebman, cuja lição merece ser transcrita especificamente 
no tocante à legitimação das partes: 

Legitimação para agir (legitimatio ad causam) é a titulari-
dade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação 
consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse 
de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual 
ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre 
da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir 
e a sua pertinência subjetiva [...] entre esses dois quesitos, 
ou seja, a existência do interesse de agir e sua pertinência 
subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só 
em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode 
examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 
e se ele apresenta os requisitos necessários (Manual de direito 
processual civil. Trad. de Cândido Dinamarco. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 157). 

Entende Arruda Alvim, por sua vez, que: 

[...] estará legitimado o autor quando for possível titular do 
direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre 
do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a 
ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença (Código de 
Processo Civil comentado, v. I, p. 319). 

Mediante tais conceitos, são legitimados para o 
processo os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos inte-
resses em conflito, e o estatuto processual civil pátrio não 
exige seja demonstrada, initio litis, a pertinência subjetiva 
da ação, de forma incontroversa e cabal, sendo suficiente 
que a relação processual litigiosa se trave entre o possível 
titular do direito pretendido (legitimação ativa) e o sujeito 
que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos de 
uma sentença que julgue procedente o pedido inicial 
(legitimação passiva). 

Por se tratar de matéria de ordem pública, a legi-
timação das partes pode ser examinada a qualquer 
momento, até mesmo de ofício.

pelo Boletim Geral nº 130, de 10.07.2002. 2. É cabível a 
impetração de mandado de segurança por terceiro interes-
sado que, não citado no processo e sem condições de tomar 
ciência da decisão que lhe prejudicou, ficou impossibilitado 
de se utilizar do recurso cabível no prazo legal. 3. Incidência 
da Súmula nº 202/STJ, que preleciona: a impetração de 
segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona 
à interposição de recurso. 4. Agravo regimental improvido 
(AgRg no AgRg no RMS 22.536/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 
Publ. 23.08.11).

Como se vê, o cabimento de mandado de segu-
rança diretamente contra ato judicial, quando impetrado 
por terceiro prejudicado que não foi parte no processo, 
está sendo seguidamente reconhecido perante o colendo 
Superior Tribunal de Justiça, o qual, conforme já mencio-
nado anteriormente, já até mesmo sumulou o assunto.

Dessa forma, conheço do mandado de segurança e 
agora passo a decidir sobre o mérito da causa.

No presente caso, restou incontroverso o fato de 
os impetrantes terem ingressado nos autos da ação civil 
pública interposta em face do Município de Uberlândia, 
na qual o Ministério Público imputa ao Município a obri-
gação de sacrificar os cães supostamente infectados com 
leishmaniose, estando relacionado entre os animais o 
cão de propriedade dos impetrantes, o qual descrevem 
os impetrantes como sendo sadio e de estimação, preten-
dendo, portanto, o ingresso nos autos para usar seu 
direito de defesa e contraditório, a fim de realizar contra-
prova do exame feito pelo órgão público e evitar a morte 
de seu animal.

Com efeito, assim como posto na decisão que 
deferiu a liminar do mandado de segurança (f. 95/98), 
a decisão judicial que vier a ser prolatada nos autos da 
ação civil pública vai repercutir diretamente na esfera de 
interesse jurídico dos impetrantes, não havendo dúvidas 
de que podem se manifestar nos autos, integrando a lide, 
pois de um lado se encontra a saúde pública, defendida 
pelo Ministério Público, e de outro o direito dos proprie-
tários de animais de tratarem adequadamente da doença 
e buscarem a cura do cão, defendendo o debate técnico 
acerca de o cão ser um vetor ou não da leishmaniose, 
ou seja, se o cão portador da leishmania pode ou não 
transmitir a doença a humanos ou a outros animais, bem 
como se a eutanásia de animais é medida adequada 
para o controle da doença. 

A ação civil pública (Lei 7.347/85) é o instrumento 
processual, previsto na Constituição Federal, de que 
pode se valer o Ministério Público e outras entidades legi-
timadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, conforme disposto no art. 5º da 
referida lei, não havendo qualquer norma que disponha 
sobre quem poderia figurar no polo passivo. Como não 
há distinção legal, nas ações civis públicas e coletivas 
prevalece o entendimento de que qualquer pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado, que dê causa 
ao evento danoso ofendendo interesse transindividual 
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Sobre o tema de legitimidade passiva na ação civil 
pública, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais:

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ato de improbi-
dade administrativa. Ex-prefeito municipal. Inclusão no polo 
passivo. Possibilidade. Inteligência dos arts. 3º e 6º. Lei 
8.429/92. Decisão reformada. - Merece reforma a decisão 
que indefere a inclusão do ex-prefeito municipal no polo 
passivo de ação civil pública, em razão de sua estreita relação 
com os fatos que deram ensejo à propositura da mencio-
nada ação, visando à reparação de prejuízos ocasionados 
ao erário público. Recurso provido (Agravo de Instrumento 
1.0549.05.000203-5/001 - Rel. Des. Kildare Carvalho - 
publ. em 23.09.11).

Agravo de instrumento. Liminar. Plausibilidade do direito. 
Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexistência. 
Irreversibilidade do provimento liminar. Litisconsórcio passivo 
necessário. Agravo improvido. - Deve ser mantida a decisão 
de indeferimento de pedido liminar em ação civil pública 
destinada à dispensa de servidores, considerada a necessi-
dade de prosseguimento do feito com a defesa do réu, e a 
irreversibilidade do provimento liminar. A inclusão dos servi-
dores no polo passivo é essencial para que o feito se desen-
volva em direção ao provimento final de mérito, justificando 
o litisconsórcio passivo necessário em face da natureza da 
relação jurídica (Agravo de Instrumento 1.0056.04.072550-
1/001 - Rel. Des. Moreira Diniz - publ. em 1º.02.05).

Logo, no caso em tela, tendo o Ministério Público, 
através da ação civil pública, tentado e não conseguido 
entrar na residência onde alega estar um cão infectado 
pela leishmaniose, plenamente possível trazer o morador 
que já se manifestou pelo impedimento da eutanásia em 
seu cão para o polo passivo, quando poderá o repre-
sentante do Ministério Público conseguir, após instrução 
processual, um título executivo judicial, para somente 
assim obrigar o morador a autorizar o procedimento, 
devendo a segurança ser concedida.

Pelo exposto, ratifico a liminar, concedendo a segu-
rança em definitivo, a fim de admitir os impetrantes no polo 
passivo da Ação Civil Pública nº 1.0702.10.005.893-3. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e MOREIRA 
DINIZ.  

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

. . .

Transporte clandestino de passageiros -
 Apreensão do veículo - Código de 

Trânsito Brasileiro - Sanção mais gravosa - 
Inconstitucionalidade - Liberação do veículo - 

Taxas e multas

Ementa: Apelação cível. Transporte clandestino de passa-
geiros. Lei 19.445/09. Previsão de apreensão do veículo. 

Sanção mais gravosa que aquela descrita no Código de 
Trânsito Brasileiro. Impossibilidade. Liberação do veículo 
independentemente do pagamento de taxas e multas. 
Recurso a que se nega provimento in specie.

- O art. 6º, II, da Lei Estadual nº 19.445/11, ao prever 
a possibilidade de apreensão do veículo envolvido no 
transporte clandestino de passageiro, confronta com o 
disposto no art. 231, VIII, do CTB, que apenas preceitua 
a possibilidade de retenção do veículo em caso que tal.

- O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemá-
tica do art. 543-C do Código de Processo Civil, assentou 
entendimento no sentido de que “a liberação do veículo 
retido por transporte irregular de passageiros, com base 
no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não 
está condicionada ao pagamento de multas e despesas” 
(STJ - REsp 1144810/MG - Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki - Primeira Seção - julgado em 10.03.2010 - DJe 
de 18.03.2010).

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 
1.0024.12.127184-5/001 - Comarca de Belo Horizonte 
- Remetente: Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual 
e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte - Apelante: 
DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - Apelada: Arlete Maria da Rocha 
- Relator: DES. BELIZÁRIO DE LACERDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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, 3 de dezembro de 2013. - Belizário 
de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto em face da r. sentença de 
f. 136/142, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
da Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de 
Belo Horizonte, que, nos autos da presente ação ordinária 
c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Arlete 
Maria da Rocha em face do DER/MG - Departamento de 
Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais, julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar 
definitiva a liberação do veículo e, quanto à multa admi-
nistrativa, a declarou válida, porque calcada no poder de 
polícia administrativa.

O DER/MG - Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais -, em razões recursais de 
f. 145/153, suplica pela reforma da sentença, a fim 
de que seja julgado totalmente improcedente o pedido 
inicial. Sustenta, em suma, a constitucionalidade da Lei 
Estadual nº 19.945/2011 e, por conseguinte, a legali-
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dade da apreensão do veículo relacionada à prática do 
transporte clandestino e irregular de passageiros; por fim, 
sustenta a necessidade da observância da cláusula de 
reserva de plenário (art. 97 da CR), caso se entenda pela 
inconstitucionalidade da norma.

Foram apresentadas contrarrazões de f.156/161.
Conheço do recurso, visto que satisfeitos os pressu-

postos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Considerando que não houve a interposição de 

recurso pelo autor da ação, cinge-se a controvérsia a 
perquirir acerca da legitimidade da apreensão de veículo 
utilizado no transporte clandestino e a possibilidade de 
liberação do veículo sem o prévio pagamento de taxas 
e multas.

Conforme se extrai dos autos, o veículo do autor 
foi apreendido com fulcro no art. 6º, II, da Lei Estadual 
19.445/11, que assim reza:

Art. 6° Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar 
transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções:
[...]
II - apreensão do veículo.
[...]

Ocorre que o dispositivo legal aplicado pela 
Administração Pública estadual conferiu sanção mais 
severa do que a descrita no Código de Trânsito Brasileiro, 
ferindo a competência privativa da União disposta no 
art. 22, XI, da CF/88, confira-se:

Art. 231. Transitar com o veículo:
[...]
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, 
quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força 
maior ou com permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo; [...].

Dessa forma, revela-se indevida a apreensão 
do veículo.

Ressalte-se que o Órgão Especial deste eg. 
Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de 
Inconstitucionalidade nº 1.0079.07.382307-6/002 - cujo 
objeto consistia em lei similar do Município de Contagem 
-, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo 
que também cominava a pena de apreensão do veículo 
flagrado realizando transporte clandestino de passageiros 
naquela Municipalidade, não se fazendo, assim, neces-
sário submeter a matéria novamente ao exame do refe-
rido Órgão Especial, como permite o art. 481, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil.

Tal decisão restou assim ementada:

Incidente de inconstitucionalidade. Lei do Município de 
Contagem. Previsão de sanções para o denominado trans-
porte ‘clandestino’ de passageiros. Disciplina diversa daquela 
prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Impossibilidade. 
Competência legislativa privativa da União. Previsão constitu-
cional. Incidente acolhido. Inconstitucionalidade reconhecida. 

- O art. 7º da Lei 3.548/02, do Município de Contagem, cuida 
de matéria de cunho administrativo-penal contida na esfera 
de competência exclusiva da União, prevista no inciso XI do 
art. 22 da Constituição da República. Diante da inexistência 
de lei complementar da União que autorize os Estados ou 
os Municípios a legislar sobre questões específicas das maté-
rias relacionadas naquele dispositivo constitucional, não são 
válidas as normas municipais que impõem sanções de ordem 
diversa e mais severas do que aquelas previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro (TJMG - Corte Superior - Incidente de 
Inconstitucionalidade nº 1.0079.07.382307-6/002 - Rel. 
Des. Herculano Rodrigues - julgado em 12.08.2009 - publi-
cado em 02.10.2009).

Ainda sobre a previsão de pena de apreensão na 
Lei Estadual nº 19.445/11, vide as seguintes ementas de 
acórdãos deste eg. TJMG:

Administrativo. Mandado de segurança. Código de Trânsito 
Brasileiro e Lei Estadual 19.445/2011. Transporte irregular 
de passageiros. Apreensão do veículo. Sanção mais gravosa 
que a prevista do CTB. Impossibilidade. Sentença confirmada. 
- Não é possível a apreensão de veículo que realiza transporte 
irregular de passageiros, porquanto a sanção prevista na Lei 
Estadual nº 19.445/2011 é mais gravosa que a disposta 
no Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que propicia 
o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante. 
Precedente do STF em caráter de repercussão geral (TJMG 
- Apelação Cível/Reexame Necessário 1.0024.12.075823-
0/001 - Relator: Des. Alberto Vilas Boas - 1ª Câmara Cível 
- julgamento em 02.07.2013 - publicação da súmula em 
10.07.2013).

Mandado de segurança. Transporte irregular de passa-
geiros. Apreensão. Lei Estadual nº 19.445/11. Medida admi-
nistrativa diversa daquela prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro. Impossibilidade. Competência legislativa privativa 
da União. Precedentes do TJMG e do STJ. Segurança conce-
dida. Sentença confirmada no reexame necessário, preju-
dicado o recurso voluntário. - O mandado de segurança 
consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado 
a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo 
de poder emanado de autoridade pública. - Em conso-
nância com o art. 231, VIII, do CTB, ao transporte irregular 
de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de 
retenção do veículo. - Nesse sentido, não deve a lei estadual 
estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, 
porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito 
e transporte. Segurança concedida. Sentença confirmada no 
reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário (TJMG 
- Apelação Cível/Reexame Necessário 1.0024.12.075072-
4/001 - Relator: Des. Eduardo Andrade - 1ª Câmara Cível 
- julgamento em 11.06.2013 - publicação da súmula em 
20.06.2013).

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Veículo 
apreendido por transporte irregular de passageiros. Liminar 
deferida. Liberação independentemente do pagamento de 
multa. Relevância da fundamentação. Fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação. Configuração. 
Desprovimento. - O STF possui jurisprudência firmada no 
sentido de que compete privativamente à União legislar 
sobre trânsito e transporte, estando os Estados-membros 
e Municípios impossibilitados de legislar sobre a matéria 
enquanto não autorizados por lei complementar (ADINs 
2432, 2644 e 2432). - Prevendo o Código de Trânsito 
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Brasileiro apenas a retenção do veículo utilizado para trans-
porte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de 
sua apreensão, pelo art. 6º, II, da Lei Estadual 19.445/11, 
extrapola a regra de competência estabelecida pelo 
art. 22, XI, da CF/88 (TJMG - Agravo de Instrumento Cível 
1.0105.12.030630-0/001 - Relator: Des. Barros Levenhagen 
- 5ª Câmara Cível - julgamento em 08.07.2013 - publicação 
da súmula em 12.07.2013).

Dessarte, reputando-se inconstitucional a norma 
pela qual se baseou a autoridade coatora para aplicar 
as sanções ao impetrante, nula é a apreensão efetuada 
com base naquele dispositivo, não podendo, por conse-
guinte, gerar efeitos.

Por tal razão é que deve o veículo ser liberado inde-
pendentemente do pagamento de taxas ou multas, haja 
vista a necessidade de restabelecimento do statu quo ante.

A propósito, assim já decidiu o colendo Superior 
Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C 
do CPC:

Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Retenção 
do veículo. Liberação. 1. A liberação do veículo retido por 
transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, 
VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicio-
nada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso espe-
cial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 
CPC (STJ - REsp 1144810/MG - Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki - Primeira Seção - julgado em 10.03.2010 - DJe de 
18.03.2010).

Em resumo, o art. 6º, II, da Lei Estadual 
nº 19.445/11, ao prever a possibilidade de apreensão 
do veículo envolvido no transporte clandestino de passa-
geiro, confronta com o disposto no art. 231, VIII, do CTB, 
que apenas preceitua a possibilidade de retenção do 
veículo em caso que tal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a 
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, 
assentou entendimento no sentido de que

a liberação do veículo retido por transporte irregular de passa-
geiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito 
Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas 
e despesas (STJ - REsp 1144810/MG - Rel. Ministro Teori 
Albino Zavascki - Primeira Seção - julgado em 10.03.2010 
- DJe de 18.03.2010).

Por tais fundamentos é que nego provimento 
ao recurso.

DES. PEIXOTO HENRIQUES - De acordo com 
o Relator.

DES. OLIVEIRA FIRMO - 1. Senhor Presidente, estou 
de acordo com o resultado do julgamento proferido pelo 
Relator; entretanto, faço uma pequena observação sobre 
o tema.

2. A Lei Estadual nº 19.445/2011 - que estabeleceu 
normas para coibir o transporte metropolitano e intermu-
nicipal clandestino de passageiros no Estado - prevê as 

seguintes penalidades para os casos de descumprimento 
de suas determinações:

Art. 6º Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar 
transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções:
I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do 
Estado de Minas Gerais);
II - apreensão do veículo.

3. Não se nega, em momento algum, a compe-
tência do Estado para regulamentar o transporte inter-
municipal de passageiros, fiscalizando-o e aplicando 
as devidas penalidades. Todavia, como já pontuado em 
outras ocasiões, a apreensão transborda os limites estabe-
lecidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em espe-
cial o que estabelece o art. 231, que cuida do transporte 
remunerado de passageiros sem o devido licenciamento:

Art. 231. Transitar com o veículo:
[...]
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, 
quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força 
maior ou com permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo.

4. O tema não é de abordagem nova, havendo 
julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp 
nº 1.124.687/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 
j. em 14.12.2010, pub. em 08.02.2011; AgRg no REsp 
nº 1.107.262/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 
em 21.09.2010,  pub. em 04.10.2010) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF - ARE nº 639.496/MG, Rel. Min. 
Cezar Peluso, j. em 16.06.2011, pub. em 31.08.2011) 
sobre situações análogas, neste (STF) sob o regime da 
repercussão geral, assim ementado:

Ementa: Recurso. Agravo convertido em extraordinário. 
Competência privativa da União para legislar. Trânsito e 
transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 
Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. - É incom-
patível com a Constituição lei municipal que impõe sanção 
mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, 
por extrapolar a competência legislativa do Município (grifei).

5. Ainda, o condicionamento da liberação do 
veículo ao pagamento das multas e demais despesas de 
ordem administrativa (art. 7º, § 1º, da Lei Estadual) já foi 
considerado ilegal pelo STJ, em recurso julgado sob o 
regime do art. 543-C do CPC, por constituir meio indireto 
para coação ao pagamento (STJ - REsp nº 1.144.810/
MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 10.03.2010, 
pub. em 18.3.2010.

Art 7º O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele 
permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou 
entidade competente, com ônus para seu proprietário.
§ 1º A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá 
mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, 
despesas com o transbordo dos passageiros, remoção 
e estada.
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Notas taquigráficas

DES. CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por João Paulo Rossi de Oliveira 
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Alex-
sander Antenor Penna Silva (investido na 1ª Vara Cível 
da Comarca de Conselheiro Lafaiete), que, nos autos da 
ação de resolução do contrato c/c pedido de pagamento 
movida em desfavor de Márcia Eliege Torquato Campos e 
João Celso Torquato Campos, julgou parcialmente proce-
dente o pedido, declarando a resolução do ajuste e deter-
minando que as partes regressassem ao estado anterior.

O autor interpôs o presente recurso, aduzindo que 
os gastos investidos no fundo de comércio, para que o 
objeto da sociedade pudesse ser exercido, se perderam 
por culpa exclusiva dos apelados. Diz que eles se utili-
zaram do imóvel para benefício próprio, auferindo rendi-
mentos e lucros até o fechamento do estabelecimento 
comercial, que se deu por culpa deles. Nesse sentido, 
afirma ter direito à indenização pelos gastos investidos na 
empresa, conforme valor acertado em contrato. Afirma 
que o negócio apenas não se concretizou por culpa exclu-
siva dos réus, ao deixarem de providenciar a documen-
tação necessária para o funcionamento do estabele-
cimento. Roga, pois, seja o apelo provido e reformada 
a sentença.

Contrarrazões às f. 169/177.
Conheço do recurso, por estarem presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Mérito.
Autor e réus celebraram contrato de compra e 

venda de sociedade comercial (f. 08/09), restando esti-
pulado o preço de R$50.000,00, a ser pago em 10 (dez) 
prestações de R$5.000,00, por via de emissão de nota 
promissória, a partir da emissão do alvará de localização.

Veja:

Cláusula 2ª: Tão logo o poder concedente emita o alvará de 
localização, assinar-se-á a alteração contratual a ser regis-
trada na Junta Comercial e no ato emitir-se-ão as notas 
promissórias acima citadas, concretizando-se definitivamente 
o negócio.

Pela simples leitura da referida cláusula, verifica-se 
que as partes celebraram uma condição suspensiva, na 
medida em que condicionaram a conclusão do negócio 
à emissão, pelo Poder Público, do alvará de localização 
- art. 125 do CC. 

Pelo que se infere, referida condição tem natu-
reza suspensiva, pois subordina a exigibilidade da conse-
quência ajustada a evento futuro e incerto. 

De tal modo, não se pode adimplir o contrato sem 
o cumprimento da cláusula suspensiva, ou seja, não 
se pode determinar obrigação de pagar quando ainda 
pendente sua necessária confirmação. 

Sobre o tema ensina De Plácido e Silva:

Ação de extinção de contrato com pedido 
indenizatório - Compra e venda de sociedade 

empresária - Cláusula com condição suspensiva -
 Obtenção do alvará de localização e 

funcionamento - Ausência de implemento da 
condição - Responsabilidade de ambas as partes

Ementa: Apelação cível. Ação de extinção de contrato 
com pedido indenizatório. Compra e venda de socie-
dade empresária. Cláusula com condição suspensiva. 
Obtenção do alvará de localização e funcionamento. 
Não implemento da condição. Responsabilidade de 
ambas as partes. 

- Nos contratos subordinados a cláusula suspensiva, o 
direito fica submetido ao advento de um fato futuro e 
incerto. Assim sendo, prevendo o ajuste que o implemento 
da condição cabe a ambas as partes, inocorrendo sua 
concretização, deve haver a extinção da obrigação, com 
o regresso dos contratantes ao status quo ante, notada-
mente se o contrato assim prevê, sem estipulação acerca 
de responsabilidade pecuniária pelo insucesso. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.08.150209-2/001 - Co-
marca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: João Paulo 
Rossi de Oliveira - Apelados: João Celso Torquato Cam-
pos, Márcia Eliege Torquato Campos e outros - Relatora: 
DES.ª CLÁUDIA MAIA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013. - Cláudia 
Maia - Relatora.

6. Por tudo, sou que não merece prosperar a 
alegação do apelante, pois entendo correta a abstenção 
de aplicar-se a referida penalidade de apreensão e de 
condicionamento de liberação ao pagamento de multas 
e despesas.

7. Posto isso, nego provimento ao recurso, ressal-
tando, todavia, que, em que pese dever o ente público se 
abster de aplicar pena de apreensão ou de exigir paga-
mento de multas e despesas para liberação do veículo, se 
mantenha íntegra sua competência fiscalizatória.

É o meu voto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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a respeito. Aliás, foi consignado que até a concessão do 
alvará a empresa continuaria com suas atividades por 
conta e risco dos réus (cláusula 3ª). Segundo, porque 
foi o próprio apelante que, de forma unilateral, extinguiu 
o contrato de aluguel do espaço utilizado pela empresa 
(f. 87). E, terceiro, porque inexiste nos autos qualquer 
prova apta a demonstrar quem teria se beneficiado dos 
bens que compunham o acervo patrimonial da sociedade.

Enfim, tenho para mim, portanto, que o apelante não 
afastou a condição suspensiva e, por via de consequência, 
deu azo à improcedência do pedido indenizatório.

Assim já se manifestou esta Casa:

Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição 
suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adqui-
rido o direito, a que ele visa (CC, art.125) (TJMG, Rel. Des. 
Fábio Maia Viani, DJ 17.05.2007).

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, 
mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas recursais, pelo recorrente, suspensa a exigi-
bilidade (Lei n° 1.060/1950). 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ALBERTO HENRIQUE e LUIZ CARLOS 
GOMES DA MATA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

. . .

A condição se diz suspensiva, de suspender (para atividade ou 
efeito, paralisar, conversar sem ação ou andamento), quando 
o efeito do ato jurídico se susta até que advenha e se cumpra 
à condição. Quer então significar que o contrato não se 
forma, nem a obrigação, de que resulta, se exige, enquanto a 
condição não se cumpre. A eficácia do ato jurídico depende 
fundamentalmente dela. E não há contrato exequível sem que 
ela se verifique (Vocabulário jurídico, 17. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 196). 

Ainda a respeito do tema leciona a professora Maria 
Helena Diniz: 

II - Efeito da condição suspensiva pendente. Pendente a 
condição suspensiva não se terá direito adquirido, mas expec-
tativa de direito ou direito eventual. Só se adquire o direito 
após o implemento da condição. A eficácia do ato negocial 
ficará suspensa até que se realize o evento futuro e incerto. 
A condição se diz realizada quando o acontecimento previsto 
se verificar. Ter-se-á, então, o aperfeiçoamento do ato nego-
cial, operando-se ex tunc, ou seja, desde o dia de sua cele-
bração, se inter vivos, e à data da abertura da sucessão, se 
causa mortis, daí ser retroativo (Código Civil anotado. 3. ed. 
aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 135).

Assim, nos contratos subordinados a essa espécie 
de cláusula, a aquisição do direito fica submetida à ocor-
rência de um fato futuro e incerto, isto é, somente se este 
advier, será adquirido o direito. Conclui-se daí que, se a 
condição não ocorrer, o titular tem apenas uma expecta-
tiva de direito, ou seja, a possibilidade de vir a adquirir 
um direito, caso a condição ocorra. 

E, conforme se extrai dos autos, não houve o imple-
mento de tal condição, uma vez que o alvará de locali-
zação e funcionamento não foi concedido por falta do 
laudo do Corpo de Bombeiros (f. 10).

Conforme se denota do instrumento contratual, 
tal obrigação pendia sobre ambas as partes, não sendo 
possível imputar responsabilidade a apenas uma delas, 
como pretende o apelante. Eis o teor do ajuste:

Cláusula 3ª: Todos os envolvidos na negociação olvidarão 
esforços para obtenção do referido alvará para que se concre-
tize a negociação nos moldes acordados; sem alvará de loca-
lização fica prejudicada esta negociação, cabendo aos inte-
ressados novas decisões adequadas à futura realidade. 

Ademais, o próprio contrato previu que, em caso de 
insucesso, o ajuste perderia seus efeitos: 

Cláusula 4ª: Negado o alvará de localização pelo órgão 
concessor, fica sem efeito este contrato de promessa de 
compra e venda em virtude da impossibilidade da conti-
nuação do funcionamento da empresa ora em transação 
procedendo-se negociações futuras. 

Quanto à alegação de que a indenização reque-
rida tem como objetivo ressarcir o apelante dos gastos 
empreendidos na composição do fundo de comércio, 
pois nada mais há na sede do empreendimento (desti-
nada atualmente a comércio distinto), vejo faltar razão 
ao recorrente. Primeiro, porque o contrato nada dispôs 

Execução fiscal - Penhora - Vendas efetuadas com 
cartão de crédito - Faturamento da empresa -
 Medida excepcional - Prévio esgotamento de 
todos os meios disponíveis - Necessidade - 

Não exaurimento das vias constritivas diversas

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora 
sobre vendas efetuadas com cartão de crédito. Faturamento 
da empresa. Excepcionalidade. Necessidade de esgo-
tamento de todos os meios disponíveis. Descabimento. 
Recurso provido.

- A penhora de valores oriundos das vendas com cartões 
de crédito se assemelha à penhora sobre o faturamento 
da empresa. A despeito de encontrar previsão no art. 655, 
inciso VII (redação introduzida pela Lei 11.382/2006), 
trata-se de medida excepcional, reclamando a demons-
tração efetiva de que a exequente esgotou todos os meios 
de que dispõe para a constrição do crédito e o atendi-
mento dos requisitos legais estabelecidos no art. 655-A, 
§ 3º, do Digesto Processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.03.
157383-5/005 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Arapuã Comercial S.A.- Agravado: Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. BARROS LEVENHAGEN 
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Ação anulatória de doação - Desconstituição sob 
fundamento de coação - Ausência de previsão 
de reserva de renda para a doadora - Matéria 
de ordem pública - Inversão do fundamento 
sentencial - Acolhimento - Nulidade mantida  

Ementa: Ação anulatória de doação. Coação. Absorção 
por nulidade de ordem pública. Doação universal sem 
reserva de usufruto ou de renda suficiente à subsistência 
da doadora. Imóvel indiviso. Cláusula de impenhora-

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª 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, 3 de outubro de 2013. - Barros 
Levenhagen - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de agravo 
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, inter-
posto por Arapuã Comercial S.A. contra a decisão profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito Marco Aurelio Ferenzini, à 
f. 38, que, nos autos da ação de execução fiscal que lhe 
move o Estado de Minas Gerais, deferiu a penhora do 
que couber à executada das vendas efetuadas por meio 
de cartões de crédito e débito.

Em juízo de admissibilidade, foi deferido o pedido 
liminar para suspender os efeitos da decisão agravada 
até o julgamento final do recurso (f. 49/50-TJ). 

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, refu-
tando as alegações da agravante (f. 55/61-TJ). 

Informações prestadas pelo Juízo a quo à f. 66-TJ.
É o relatório.
Conheço do recurso, por atendidos os pressupostos 

que regem sua admissibilidade.
Razão assiste à agravante, data venia.
A penhora de valores oriundos das vendas com 

cartões de crédito se assemelha à penhora sobre o fatu-
ramento da empresa.

A despeito de encontrar previsão no art. 655, inciso 
VII (redação introduzida pela Lei 11.382/2006), trata-se 
de medida excepcional, ante a possibilidade de compro-
meter o capital de giro da empresa e inviabilizar o cumpri-
mento de suas obrigações, reclamando, portanto, a 
demonstração efetiva de que a exequente esgotou todos 
os meios de que dispõe para a constrição do crédito e 
o atendimento dos requisitos legais estabelecidos no 
art. 655-A, § 3º, do Digesto Processual, in verbis:

Art. 655-A [...]
§ 3º Na penhora de percentual do faturamento da empresa 
executada, será nomeado depositário, com a atribuição de 
submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da cons-
trição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando 
ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem impu-
tadas no pagamento da dívida.

Na espécie, não exaurida a possibilidade de se 
garantir a execução mediante modalidade constri-
tiva diversa, descabido o pleito para que se proceda à 
penhora dos valores resultantes das vendas efetuadas 
pela executada via cartão de crédito, formulado pelo 
Estado de Minas Gerais às f. 30/34. 

Nesse sentido, os precedentes desta 5ª 
Câmara Cível:

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de créditos 
resultantes de vendas efetuadas em cartão de crédito e débito. 
Possibilidade. Prévio esgotamento dos meios para localização 
de bens da devedora. Não comprovação. Medida excep-
cional. Decisão mantida. - 1. A penhora de créditos prove-
nientes de vendas realizadas com cartão de crédito e débito 
corresponde a ato de constrição do faturamento da socie-
dade empresária, o qual trata de medida excepcional e subsi-
diária, ante a possibilidade de inviabilizar o funcionamento 
da empresa, comprometendo o seu capital de giro ou invia-
bilizando o cumprimento de suas obrigações trabalhistas e 
tributárias. 2. Não tendo a Fazenda Pública municipal esgo-
tado todos meios possíveis à localização de bens da empresa 
executada, não se patenteando a inexistência de outros bens 
passíveis de garantir a execução, incabível o deferimento 
da penhora de valores recebíveis de cartão de crédito e 
débito. 3. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento Cível 
1.0024.08.862433-3/001, Relatora: Des.ª Áurea Brasil, 
data de julgamento: 25.10.2012, data da publicação da 
súmula: 07.11.2012.)

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora sobre 
créditos em poder das administradoras de cartão de crédito. 
Esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis. 
Possibilidade. Percentual razoável. Deferimento da medida. 
- O bloqueio de ativos advindos das operadoras de cartão 
de crédito e débito, à luz do princípio da menor onerosi-
dade do devedor, é medida excepcional, cabível apenas 
na hipótese em que ausentes outros bens passíveis de cons-
trição. - Demonstrado, nos autos, que esgotadas as diligên-
cias para localização de bens penhoráveis, inclusive, a cons-
trição eletrônica, possível o deferimento da medida, desde 
que limitada a percentual razoável do crédito recebível pela 
operadora do cartão, sob pena de inviabilizar-se o funciona-
mento da empresa executada. (Agravo de Instrumento Cível 
1.0024.10.700499-6/001, Relator: Des. Versiani Penna, 
data de julgamento: 07.11.2012, data da publicação da 
súmula: 19.11.2012.)

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para revogar a decisão agravada. 

Custas recursais, pelo agravado, ex vi legis.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VERSIANI PENNA e ÁUREA BRASIL.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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seus irmãos, possuem residências próprias e rendimentos 
aptos ao próprio sustento e de sua família, alguns inclu-
sive chegaram a ajudar a autora em momentos de deli-
cada situação financeira.

Ao lado do fundamento de nulidade, a ação é 
fundada em coação. Também restou superada a neces-
sidade de prova do alegado analfabetismo funcional dos 
réus, irmãos da autora.

Na ação anulatória de doação, afirma a autora, 
no final de 2010, seus irmãos e sobrinhos - sedizentes 
surpresos ante o boato de que a autora iria alienar o 
imóvel, quando nem sequer conheciam o desfecho do 
inventário e que, só então, descobriram referir-se à adju-
dicação do único bem do espólio àquela - passaram 
a pressioná-la com acusações e injúrias. Disseram ter 
acatado a solicitação da mãe e com ela assinado, sem 
ler, renúncia da meação e dos direitos hereditários em 
favor da autora.

Com a pressão sobre a autora, os réus lograram 
obter, auxiliados por sobrinhos da autora, a doação de 
4/5 (quatro quintos) do imóvel. 

A ação anulatória de doação é proposta, então, 
pela irmã dos réus, agora proprietária de 1/5 (um quinto) 
do imóvel, aos fundamentos de nulidade, por incidência 
do art. 548 do Código Civil, no sentido de que a doação 
teria sido feita sem reserva de parte ou renda necessária à 
subsistência da doadora; e de coação, a teor do disposto 
no art. 171, II, do Código Civil.

Afirmam os apelantes que não houve prova das 
alegações da apelada, de ter agido sob coação. Que 
não pode ser interpretada como coação a pretensão 
dos apelantes de ver restaurada sua parte na herança, 
direito que lhes fora subtraído por abuso de confiança 
e por via de mantê-los em erro, mediante induzi-los a 
firmar documento cujo teor lhes escapava ao entendi-
mento (f. 243). Que a apelada praticou a doação ciente 
e consciente de que seria a forma encontrada para repa-
ração do ato ilícito que no passado praticara (f. 243). 
Que a idade da apelada (oitenta e oito anos) não pode 
ser tomada como indicação de fragilidade, porque todos 
os apelantes são pessoas com mais de noventa anos 
de idade.

Afirmam, mais, os apelantes que:

Assim, não incide na espécie a norma contida no art. 548 do 
Código Civil, uma vez que a Apelada, além de ficar com sua 
quinta parte, continua explorando economicamente o imóvel 
(os grifos do original).

Confirmam os apelantes, nas razões recursais, que 
a renúncia estaria já, por eles, inatingível, prescritas as 
ações a respeito: o ato praticado pela apelada (doação), 
diante de já estar prescrita qualquer ação dos apelantes 
no sentido de anular a adjudicação em favor dela dos 
bens inventariados, foi a solução encontrada em reuniões 
com ela para reparar o ilícito praticado, solução consis-

bilidade e incomunicabilidade em vida dos donatários, 
extensiva, embora à renda extraída do imóvel doado. 
Equiparação a obrigação alimentar. Irrelevância para os 
fins do art. 548 do Código Civil. Apelação a que se nega 
provimento. Inversão do fundamento sentencial. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.167177-2/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: Nilza Mattioli 
Silva e outros - Apelada: Maria de Lourdes Silva - Relator: 
DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

Acórdão  

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª 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, 2 de outubro de 2013. - José 
Marcos Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
de apelação cível interposta por João Ferreira da Silva e 
outro, da sentença da MM. Juíza de Direito da 34ª Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, ao funda-
mento de coação, julgou procedente a ação anulatória 
de doação que lhes move Maria de Lourdes Silva.

Da petição inicial, apresenta-se múltipla causa de 
pedir para a desconstituição da doação, notando-se que 
a sentença se ateve a um único fundamento para dar pela 
procedência, o da coação, do art. 171, II, do Código 
Civil, dando por desnecessário o exame da tese fundada 
no art. 548 do Código Civil, que apenas menciona no 
relatório. 

Por oportuno, transcrevo o relatório, no tocante à 
síntese dos pedidos da autora, ora apelada (f. 230):

Pugna pela procedência do pedido, decretando-se a nulidade 
da doação realizada aos réus (com fundamento no art. 548, 
CCB), ou mesmo a sua anulação em virtude do vício de 
consentimento (art. 171, II, CCB).

Com a morte do patriarca da família, a mãe das 
partes e os demais filhos renunciaram à herança em 
favor da filha e irmã (tal a autora), pois não desejavam 
deixá-la desamparada na velhice. Tal renúncia (rectius, 
cessão) gerou a adjudicação ordenada em 25.05.1976, 
passada, à vista do trânsito em julgado, em 15.06.1976 - 
e que seria levada a registro imobiliário em 17.07.1996, 
conforme R2.65732, 3º Of. Reg. Imóv. BH (f. 17).

Arguem os réus que teriam consentido por erro 
em tal renúncia de herança. Fazem-no, todavia, sem 
mencionar, em momento algum, seus patrimônios 
pessoais. Tal discussão teria restado superada pela 
própria escritura de doação, não fora a circunstância de 
também não discutirem a afirmativa da autora, na ação 
anulatória fundada em coação (f. 04), de que os réus, 
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mínio se estenderia, por fração de fração, à geração 
seguinte. 

Causa, por isso mesmo, espécie a maneira como 
cada uma das partes silencia (no respectivo interesse) 
sobre os efeitos da cláusula 6 do contrato.

A autora apenas diz (f. 04) que corre o risco de 
ser desalojada do imóvel onde foi educada e por último 
cuidou de seus finados pais na velhice, de onde tira seu 
modesto sustento. 

Silencia quanto à comunhão - que a doação já 
instituiu, em letras expressas da referida cláusula 6, supra-
transcrita - sobre a renda auferida da locação: quanto à 
qual já se estende, em favor dos donatários, pelos termos 
de impenhorabilidade e de incomunicabilidade, o objeto 
gravado, este divisível, ao contrário do imóvel.

Diz-se isso, verberando o que afirma a autora (f. 04), 
porque não apenas corre ela risco - mas, ad argumen-
tandum, já teria perdido (art. 1.319, Código Civil) 80% 
(oitenta por cento), ou seja, 4/5 dos frutos que, desde a 
doação, vem percebendo - a prevalecer a validade da 
cláusula 6 do contrato.

Mais cabe asseverar, ad argumentandum: durante 
a comunhão, qualquer dos condôminos poderia alhear 
a respectiva parte ideal (art. 1.314, Código Civil); extin-
guir-se-á a indivisão aos 5 (cinco) anos da doação, a teor 
do disposto no § 2º do art. 1.320 do Código Civil; e, 
como a coisa é indivisível, advirá a alienação a terceiro 
ou a adjudicação a condômino (art. 1.322 e parágrafo 
único, Código Civil), sem qualquer preferência da autora. 

Ora, a escritura de doação é de 29 de dezembro 
de 2010: já transcorreu mais da metade desse tempo 
máximo, a caminho da extinção automática da indivisão, 
ainda que sobrevivo algum dos irmãos da doadora. E, 
quanto à exploração do estacionamento, sua continui-
dade já se dá pela maioria administradora do condo-
mínio (art. 1.325, § 1º, Código Civil).

As alegações da autora fazem aceno, como funda-
mento do pedido, a direito de que demitida, somente 
compatível com a propriedade exclusiva que antes lhe 
garantia a moradia e o arrendamento da parte não cons-
truída do imóvel. 

Modificou-se o caráter da moradia da autora, que, 
de proprietária, passou a ser, com a doação sem reserva 
de usufruto, comodatária. Revela-se a modificação do 
caráter do arrendamento, hábil a ser imediatamente 
denunciado pela maioria dos condôminos. E a extinção 
do condomínio nem sequer dependeria da via judicial, 
não se tratando a autora de incapaz. 

Os réus, por sua vez, também omitem considera-
ções sobre o teor da cláusula 6 da escritura, porque a 
natureza do gravame, não se tratando de usufruto, não 
beneficie à autora. E afirmam, sem medir consequên-
cias, que: não incide a norma contida no art. 548 do 
Código Civil, uma vez que a apelada, além de ficar com 
sua quinta parte, continua explorando economicamente 
o imóvel.

tente na devolução a cada um dos irmãos da respectiva 
quinta parte na herança.

É o relatório.
Passo a decidir.
Não há preliminares. Conheço do recurso, presentes 

os pressupostos de admissibilidade. 
O imóvel é indiviso: ressalte-se, antes de tudo.
Trata-se do Lote 19 da Quadra 126 da Rua 

Ivaí, Bairro Dom Bosco, Belo Horizonte, com área de 
360,00m2, com os números 415 e 435 (respectiva-
mente, casa de moradia e estacionamento de veículos), 
conforme escritura de doação de f. 19 e 20 e v. e Registro 
Imobiliário de f. 17 e v. 

Indiviso o imóvel e incontroverso que se trata do 
único bem da apelada, a par de seus parcos proventos de 
aposentadoria. Teriam de lhe restar garantidas a moradia 
e a renda auferida com o estacionamento, que declara 
como de R$200,00 (duzentos reais) e não foi impugnada 
- já que nenhuma alegação existe nos autos quanto a 
seu caráter excessivo ante as necessidades de subsistência 
digna daquela, mais não fosse seu pequeno valor.

Cumpre perquirir os termos com que a parte ideal 
de 1/5 do imóvel indiviso permanece com a doadora, 
noutras palavras, cumpre discernir os efeitos da Cláusula 
6 da escritura pública de doação (f. 19 e v.º e 20 e v.º), 
in verbis: 

Cláusula 6 - Restrições ao exercício do direito de proprie-
dade. - Que, outrossim, embora se trate de doação pura, ou 
seja, sem encargo para os donatários, ela, doadora, grava 
o objeto descrito, enquanto os donatários viverem, com a 
cláusula de impenhorabilidade, bem assim com a cláusula 
de incomunicabilidade, extensiva aos frutos e rendimentos (os 
itálicos da transcrição).

O “objeto descrito” da doação - ressalte-se - é 
a parte ideal de 4/5 (quatro quintos) que a Cláusula 1 
define como “objeto da escritura”, in verbis:

Cláusula 1 - Objeto - Que é a legítima proprietária do lote 
de terreno número 19 (dezenove), da quadra 126 (cento e 
vinte e seis), à Avenida Ivaí, números 435 (quatrocentos e 
trinta e cinco) e 415 (quatrocentos e quinze), no Bairro Dom 
Bosco, em Belo Horizonte, com a área de 360,00 metros 
quadrados, conforme descrição na matrícula imobiliária, 
imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal sob o índice 
270126 019 001-9, do qual ela destaca, como objeto desta 
escritura, 4/5 (quatro quintos), reservando ela, doadora, para 
si, a outra parte ideal de 1/5 (um quinto) (os grifos não estão 
no original).

Recai, portanto, o gravame sobre os 4/5 (quatro 
quintos) objeto da doação. Só que gravame precário e 
de curta duração. Sequer a inalienabilidade foi imposta 
- tema que, adiante, será aprofundado, porque, in casu, 
incabível e insuscetível de derivação interpretativa da 
impenhorabilidade e da incomunicabilidade. Noutras 
palavras, a doadora não tem como invocar o gravame 
para impedir a alienação pelos descendentes dos donatá-
rios, quando, bastante que faleça algum destes, o condo-
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Volte-se, por conseguinte, ao teor da cláusula 6 
da escritura de doação, que, posta em confronto com 
a limitação legal agora assinalada, permite sua verda-
deira exegese.

Não é outra a razão do sermo tabellionis adotado, 
quando se constata a expressão, aparentemente redun-
dante, mas de profundo significado para o sentido e o 
alcance dos efeitos da manifestação de vontade: que, 
outrossim, embora se trate de doação pura, ou seja, sem 
encargo para os donatários (ênfase expressa da escritura, 
f. 20).

É que, como visto, pela circunstância de a indivisão 
durar no máximo 5 (cinco) anos (e do mesmo modo o 
usufruto que se lhe impusesse, com a restrição legal que 
tornaria evidente a falta de reserva útil), preferiu-se esta-
belecer, sem usufruto, aparente continuidade em favor 
da apelada, da moradia e da renda: enquanto vivos os 
donatários, seus irmãos, os quais - não podendo oferecer 
à penhora fração ideal, bem como não podendo comu-
nicar aos cônjuges a renda do estacionamento - sofre-
riam efeito, reduzido, da indivisão. Efeito que, porém, não 
significa que não possam perceber proporcionalmente a 
renda e que não possam alienar a fração ideal.

Diversamente que o gravame escriturado e regis-
trado, os apelantes têm-se comportado de modo a, de 
fato, respeitar a moradia e a fonte de renda da apelada. É 
o que declaram (sob inovação - quanto ao tema da renda 
- só aduzida em razões de apelação), à f. 242: assim, 
não incide na espécie a norma contida no art. 548 do 
Código Civil, uma vez que a apelada, além de ficar com 
sua quinta parte, continua explorando economicamente o 
imóvel (os grifos da transcrição).

Reitere-se que a cláusula de (simulada) reserva nem 
sequer inclui a inalienabilidade: mesmo porque a alie-
nação de coisa comum indivisa pode ser feita mesmo à 
revelia dos demais donatários, falecido algum deles.

A escritura de f. 19/20 e versos não é nem mesmo 
equiparável a documento particular que paralelamente 
instituísse obrigação alimentar aos donatários, enquanto 
vivos. 

Sobre a hipótese, há veemente advertência de 
Washington de Barros Monteiro (Direito das obrigações, 
v. II/144) e de Pontes de Miranda (Tratado de direito 
privado, v. 46/246), como tais citados no acórdão (clás-
sico, entre outros) do TJSP, Ap. nº 271.845 - Capital, Rel. 
Des. Carvalho Pinto, j. em 13.06.1978, in RT 515/87-8.

Retiro de tal julgado as seguintes passagens:

Reserva de parte não houve, como tal não se podendo 
considerar a prestação alimentar a que a donatária se 
obrigou. ‘Nula será, portanto, a doação irrestrita, ainda 
que gravada com o encargo de prover o donatário à subsis-
tência do doador, enquanto viver’ (cf. Washington de Barros 
Monteiro,...). 

No que toca com a reserva de renda, cumpre notar que o 
doador vivia em casa situada sobre terreno de 534,00m2, 
não mais lhe sendo possível manter o mesmo padrão de vida 

Mirabile visu! Os apelantes conhecem tratar-se 
de condomínio indiviso. Sabem que o ficar (a apelada) 
com sua quinta parte não lhe afasta o risco de perder, a 
qualquer tempo, a moradia. Sabem que o continuar (a 
apelada) explorando economicamente o imóvel não se 
dá senão por tolerância dos apelantes e pode deixar de 
ocorrer a qualquer tempo. Bem como lhe exigirem a repo-
sição proporcional da renda auferida, depois da doação.

A matrícula única do imóvel, sem embargo de dois 
números na rua, de duas economias e de duas destina-
ções, já torna o imóvel alienável - tanto que mencionam 
os réus a propriedade de todos, apelantes e apelada, do 
terreno e suas benfeitorias (f. 242).

Duas narrativas, as da fase postulatória, portanto, 
incompletas. A da autora, para assinalar a nulidade da 
doação, mediante negativa de tese (que interessaria aos 
réus) de arrependimento ante a adjudicação, em seu 
exclusivo favor, no inventário. A dos réus, para tentar 
obscurecer os efeitos da doação, sem encargo para os 
donatários e com grande ônus para a doadora, que 
restou reduzida a nua coproprietária e moradora precária 
da quinta parte ideal de imóvel urbano de 360,00m2, em 
condomínio indiviso prestes à extinção.

Tudo leva a se pôr, em destaque, a insuficiência do 
princípio dispositivo e, em relevo, a indispensável regra 
do art. 131 do CPC.

A propósito, vem à baila o ensinamento de Tito 
Carnacini (Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in 
Studi in Onore di Enrico Redenti, Milano: Giuffrè, 1951, 
p. 761-2):

[...] nada se opõe a que se coordene o respeito mais absoluto 
da iniciativa da parte no recorrer à tutela jurisdicional, com a 
possibilidade para o juiz, uma vez que a máquina tenha sido 
posta em movimento e que as partes a ela não renunciem, de 
não permanecer inerte, de não atender imóvel à interessada 
contribuição alheia, mas sim de indagar, em medida maior 
ou menor, para o fim de reconstruir, no melhor dos modos, 
o fato de causa. 

In casu, tem-se também a aplicabilidade exata do 
princípio iura novit curia. Verdade é que o art. 548 do 
Código Civil sanciona de nulidade a doação universal sem 
reserva de usufruto (de parte ou renda). Poderia parecer 
que à espécie se aplique diretamente tal dispositivo legal. 
Ocorre que, antes e prioritariamente, tratando-se de 
doação da qual resulta indivisão, incide a regra do § 2º 
do art. 1.320 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.320. [...]
§ 2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabele-
cida pelo doador ou pelo testador.

Houvesse, ad argumentandum, reserva de usufruto, 
não poderia, na espécie, exceder a tal prazo, do qual, 
como visto, já decorreu a metade.

Tem-se, portanto, que o negócio jurídico celebrado 
é caracterizadamente prejudicial à doadora.
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o interesse moral predomina sobre o patrimonial (os grifos 
do original). 

In casu, é nula a doação por reduzir a autora 
apelada à iminente indigência. Prestes a ter, sem nenhuma 
renda além de seus parcos proventos de aposentadoria, 
sua moradia vendida, em conjunto (matrícula única no 
Registro Imobiliário) - ante a indivisão - com a parte não 
construída do terreno, ante a vontade livremente exerci-
tável dos sobrinhos, de extinção do condomínio indepen-
dentemente de procedimento judicial. 

Observo, portanto, os dizeres da apelação, à f. 243:

Ora, não pode ser interpretada como coação a pretensão 
dos apelantes de ver restaurada sua parte na herança, direito 
que lhes foi subtraído por abuso de confiança e por via de 
mantê-los em erro, mediante induzi-los a firmarem documento 
cujo teor lhes escapava ao entendimento.

Ocorre que a pretensão dos apelantes não é apenas 
a de ver restaurada sua parte na herança, mas a de extin-
guir a da apelada, com a alienabilidade imediata de 
frações ideais, em prejuízo de sua renda complementar, e 
com o comodato que lhe mantém a moradia vinculado, 
quando muito, ao prazo de 5 (cinco) anos, ou, ainda 
antes, à vida dos irmãos donatários. 

O lote, segundo a inicial (f. 04), é alugado para 
propiciar à autora renda de estacionamento de veículos, 
fato incontroverso (f. 76). Com a cessação de eficácia da 
cláusula, ante o implemento do termo legal de cessação 
do efeito da doação com indivisão (§ 2º do art. 1.320 
do Código Civil), ou porventura ante o óbito (em tempo 
próximo) dos irmãos nonagenários, por evidente que 
se esvai qualquer arremedo de garantia de subsistência 
digna da autora.

Observo que as razões de apelação salientam 
(f. 241) que os apelantes teriam assinado por erro a 
petição - cujo significado e conteúdo estaria fora de seu 
entendimento - de f. 30 do inventário (f. 115 da apelação). 
Conspiram gravemente, porém, contra os apelantes os 
documentos de f. 142/144 dos autos da ação anulatória 
- em que as assinaturas individuais sob os dizeres que, 
em 2010, os identificariam, perante a repartição fiscal, 
como donatários. Teriam, então, capacidade e agora, 
quase 35 (trinta e cinco) anos depois, têm também capa-
cidade para entender (a nulidade d)o ato praticado pela 
ora autora e apelante.

Não há prova da condição dos donatários, de 
analfabetos funcionais, figura simplesmente alegada no 
recurso. 

Por fim, não haveria como, no direito brasileiro, 
anular-se em parte a liberalidade, ao reverso do que 
aponta Cunha Gonçalves cotejando o nosso direito com 
o português (cf. Cunha Campos, idem, ibidem, p. 157). 
Nem, sem pedido alternativo, poderia o Judiciário alterar 
os termos da avença, impondo reserva à doação.

Dessarte, assinalados os precisos e convincentes 
termos em que o Min. Orozimbo Nonato (no acórdão 

com a parca aposentadoria que recebe do INPS. Inobstante, 
há de entender-se renda suficiente para a subsistência do 
doador como ‘renda vitalícia, que se reservou nos bens (CC, 
arts. 749-752), ou a renda proveniente do gravame dos bens 
doados (hipoteca, penhor)’ (cf. Pontes de Miranda,...).

Outro julgado sobre espécie idêntica, o acórdão 
TJSP, Ap. nº 223.620 - Mirassol, Rel. Des. Oetterer 
Guedes, j. em 08.11.1973, in RT 461/89, de que 
recolho excertos:

A validade da doação universal requer a reserva do usufruto, 
de renda ou outros bens que bastem para a subsistência do 
doador. Não se contenta a lei em que o donatário se obrigue 
a assistir, moral e materialmente, o doador.
Cabe aqui o ensinamento do Min. Orozimbo Nonato, cons-
tante da RF 114: ‘O preceito do art. 1.175 do CC visa a 
resguardar o ato de liberalidade das conseqüências de gene-
rosidade excessiva, que pode arguir fraqueza de ânimo. Por 
isso se estatuiu que a doação, sem reserva de usufruto ou 
renda suficiente para a subsistência do doador, é nula’ (os 
negritos, da transcrição).

Não colhe a objeção de que a apelada recebeu 
(conservou) 1/5 do imóvel. Já se viu a precariedade de 
sua moradia, a ser iminentemente desfeita pela alie-
nação - inexistente gravame sobre direito de habitação 
ou garantia sobre outro bem - e inarredáveis a próxima 
extinção do condomínio ou a alienação das frações 
ideais, a critério - se não dos irmãos - dos sobrinhos da 
apelada. A doação é universal e sem reserva, simulada 
a subsistência de direitos nela não abrangidos - e simu-
lação é outra causa de nulidade.

Ronaldo Cunha Campos (Considerações sobre a 
reserva de usufruto em doação universal, in Revista do 
Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, 
v. 9, nº 1-2, 1980, p. 158) é preciso, como se tivesse sido 
consultado sobre a presente espécie:

A sobrevivência se obtém com a percepção de renda, sendo 
inútil, para o doador, a reserva de parcela de patrimônio se 
esta se constitua de bens não rentáveis. O doador que reser-
vasse para si bens improdutivos não atenderia ao preceito do 
artigo 1.175, mesmo que valiosos fossem os bens reservados.
Relevante in casu se mostra a renda advinda da reserva 
procedida pelo doador (os grifos do original).

Devo acrescentar que não se discute a capaci-
dade da pessoa da doadora e que isso, não obstante, 
não torna válido o ato de disposição praticado. Forte 
em Cunha Campos (ob. cit., p. 160 e 162), reconheço 
ter havido violação aos limites do poder de dispor dos 
próprios bens:

Aquele que dispõe de todos os seus bens, sem reserva alguma, 
coloca em risco sua sobrevivência e, em certa medida, atenta 
contra sua própria integridade.
[...] A lei tutela o indivíduo contra atos por ele mesmo prati-
cados, atos que importariam em lesão à sua pessoa.
[...] Dessarte, quando os efeitos patrimoniais pretendidos 
subordinam-se ao interesse da sobrevivência, entende-se que 
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citado supra) supera a fraqueza de ânimo do doador 
universal que não faz reserva alguma, bem pudesse existir 
coação (e se trata o julgador citado do autor da obra 
de referência sobre tal vício de consentimento) - e eleva 
a hipótese à nulidade substancial, nego provimento à 
apelação, mantida a sentença de primeiro grau, porém 
sob necessária alteração dos respectivos fundamentos, 
por irrelevante para o desate da causa a prova de coação, 
tanto quanto o próprio vício de consentimento. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FRANCISCO BATISTA DE ABREU e 
SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .

Infração a artigo do ECA - Imposição de multa em 
salário mínimo “de referência” - Inadequação - 

Índice extinto pela Lei nº 7.789/1989 - Ausência 
de base de cálculo - Novo parâmetro - Salário 

mínimo - Possibilidade

Ementa: Apelação cível. Infração. Art. 249 do ECA. 
Aplicação de multa em salário mínimo. Possibilidade. 
Interpretação sistemática do ECA, da Lei nº 7.789/1989 
e da CF de 1988.

- O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tipificar 
a conduta do art. 249, prevê a aplicação de multa em 
salário de referência.

- O salário mínimo de referência foi extinto pela Lei 
nº 7.789/1989, sendo, assim, inviável fixar a multa, no 
ano de 2009, vinculada a esse índice. Observa-se que 
é inexistente a base de cálculo, motivo pelo qual o seu 
valor, se corrigido, seria irreal.

- Apesar de ter sido extinto o referencial, mas persis-
tindo no ECA o arbitramento de multa em salário de refe-
rência, não é esse o índice adequado para a atualidade, 
isso porque, com a evolução do salário mínimo, notada-
mente a partir de 1988, a lógica alterou-se, passando a 
ser parâmetro o salário mínimo, referencial que deve ser 
utilizado in casu.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.09.173730-8/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Apelados: J.C.G. e 
outro, R.R.L. - Relator: DES. ARMANDO FREIRE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª 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, 14 de maio de 2013. - Armando 
Freire - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de apelação 
interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais contra a r. sentença de f. 54/56, complementada 
pela decisão dos declaratórios de f. 61/62, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado da Infância e 
da Juventude da Comarca de Conselheiro Lafaiete, que 
julgou procedente o pedido da inicial de f. 02/03.

Nas razões recursais, f. 64/68, o apelante, em 
síntese, alega que, in casu, é imprópria a fixação da multa 
em salário referência. Isso porque o salário referência foi 
extinto pela Lei nº 7.789/1989, razão pela qual a multa 
deve ser arbitrada em salários mínimos. Pugna pelo provi-
mento do recurso.

Dispensado o preparo nesta hipótese recursal.
Recurso recebido à f. 72-verso.
Contrarrazões apresentadas às f. 74/76, com os 

apelados J.C.G. e R.R.L., rogando pelo desprovimento 
do recurso.

Em parecer de f. 86/87, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opina pelo conhecimento e provimento 
do recurso.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Vistos e examinados, decido.
Inicialmente, considerando que houve manifestação 

recursal apenas por parte do Ministério Público, tenho 
que esse exame se limita à questão suscitada na peça 
exordial recursal, qual seja a fixação da multa em salário 
mínimo de referência. Assim, na constatação de que 
outras questões não foram objeto de recurso, impróprio o 
seu reexame por este Tribunal, neste momento. Isso mais 
se ajusta à atenção que se reserva aos pedidos postos 
pelos apelados em suas contrarrazões recursais.

Sem mais delongas e considerando o exposto, 
examino, pois, apenas a questão do arbitramento 
da multa.

O apelante, nas suas razões recursais, assevera que 
é imprópria a fixação da multa prevista no art. 249 do 
ECA em salário mínimo de referência, pois extinto esse 
parâmetro pela Lei 7.789/1989. Assim, entende que, na 
espécie, a multa deve ser arbitrada em salário mínimo. A 
meu ver, correta a tese recursal suscitada. Vejamos.

No caso em apreço, discute-se a fixação da multa 
prevista no art. 249 do ECA. Não se discute mais a conde-
nação. Transcrevo o referido texto legal:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou 
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar:
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Pena - multa de três a vinte salários de referência, apli-
cando-se o dobro em caso de reincidência.

Não obstante, a mera previsão de multa em salário 
mínimo de referência, por interpretação literal do artigo, 
não é suficiente, sendo necessário, na espécie, examinar 
a evolução do salário mínimo no cenário econô-
mico brasileiro.

A primeira lei que discorreu acerca do salário mínimo 
foi a Lei nº 185/1936, regulamentada pelo Decreto-lei 
nº 399/1938, em que se estabeleceu o conceito de 
“salário mínimo” e “salário mínimo no trabalho a domi-
cílio”, bem como a divisão em regiões para a atuação de 
Comissões de Salário Mínimo. Logo após, por meio do 
Decreto-lei nº 2.162/1940, o valor do salário mínimo 
foi fixado pela primeira vez, de forma diferenciada para 
cada região.

Em 1943, com a edição da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), o salário mínimo na sua substância foi 
mantido, nos termos das normas retromencionadas, sem 
relevantes alterações do instituto.

A Lei nº 6.708/1979 inicia o movimento de redução 
das regiões com salário mínimo diferenciado, com o 
intuito de se alcançar o salário mínimo unificado no País. 
Isso se concretizou apenas com o Decreto nº 89.589, 
em 1984.

Uma importante alteração ocorreu, também, em 
1975, com a Lei nº 6.205, que desvinculou o salário 
mínimo como fator de correção monetária, afastando 
cálculos que dele dependiam.

Com a evolução da moeda na época do “Plano 
Cruzado”, os Decretos-lei nos 2.284 e 2.283, ambos 
de 1986, redefiniram os reajustes de salário mínimo, 
antes semestrais, passando a ser anuais. Não obstante, 
instituíram a escala móvel de salários, oportunizando 
reajustes, toda vez que os índices dos preços ao consu-
midor atingissem 20% (vinte por cento).

Subsequentemente, com a instituição do “Plano 
Bresser”, o Decreto-lei nº 2351, de 7 de agosto de 1987, 
eliminou o salário mínimo, criando, paralelamente, o Piso 
Nacional de Salários e o Salário Mínimo de Referência. 
Transcrevo trechos pertinentes do mencionado texto legal:

Decreto-lei 2351/1987.
Art. 1º Fica instituído o Piso Nacional de Salários, como 
contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo 
empregador, como tal definido na Consolidação das Leis do 
Trabalho, a todo trabalhador, por dia normal de serviço.
1º O valor inicial do Piso Nacional de Salários será de CZ$ 
1.970,00 (um mil novecentos e setenta cruzados) mensais.
2º O valor do Piso Nacional de Salários será reajustado 
em função do disposto no caput deste artigo e da conjun-
tura socioeconômica do País, mediante decreto do Poder 
Executivo, que estabelecerá a periodicidade e os índices 
de reajustamento.
3º Ao reajustar o Piso Nacional de Salários, o Poder Executivo 
adotará índices que garantam a manutenção do poder aqui-
sitivo do trabalhador e proporcionem seu aumento gradual.

Art. 2º O salário mínimo passa a denominar-se Salário 
Mínimo de Referência.
1º Ficam vinculados ao Salário Mínimo de Referência todos 
os valores que, na data de publicação deste decreto-lei, esti-
verem fixados em função do valor do salário mínimo, espe-
cialmente os salários profissionais de qualquer categoria, os 
salários normativos e os pisos salariais fixados em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, bem assim salários, venci-
mentos, vantagens, soldos e remunerações em geral de servi-
dores públicos civis e militares da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e respec-
tivas autarquias e, ainda, pensões e proventos de aposen-
tadoria de qualquer natureza, penalidades estabelecidas em 
lei, contribuições e benefícios previdenciários e obrigações 
contratuais ou legais.
2º O valor do Salário Mínimo de Referência é de CZ$ 
1.969,92 (um mil novecentos e sessenta e nove cruzados e 
noventa e dois centavos) mensais.
3º O Salário Mínimo de Referência será reajustado em função 
da conjuntura socioeconômica do País, mediante decreto 
do Poder Executivo, que estabelecerá a periodicidade e os 
índices de reajustamento.
4º Ao reajustar o Salário Mínimo de Referência, o Poder 
Executivo adotará índices que garantam a manutenção do 
poder aquisitivo dos salários.
[...]
Art. 4º A expressão ‘salário mínimo’, constante da legislação 
em vigor, entende-se como substituída por:
I - Piso Nacional de Salários, quando utilizada na acepção do 
caput do art. 1º deste decreto-lei; e
II - Salário Mínimo de Referência, quando utilizada na 
acepção de índice de atualização monetária ou base de 
cálculo, de obrigação legal ou contratual.

Assim, extrai-se da doutrina a comparação 
entre salário mínimo (anterior a 1987) e piso nacional 
de salário:

Piso nacional foi a nova denominação do antigo salário 
mínimo e é a ‘contraprestação mínima devida e paga direta-
mente pelo empregador, como tal definido na Consolidação 
das Leis do Trabalho, a todo trabalhador, por dia normal de 
serviço’ (Dec.-lei n. 2.351, art. 1º), tendo um valor inicial a 
ser reajustado mensalmente com todos os demais salários 
e segundo os índices normais aplicáveis, e periodicamente, 
segundo os critérios do Poder Executivo, com base na conjun-
tura socioeconômica, de modo a garantir a manutenção 
do poder aquisitivo do trabalhador e proporcionar o seu 
aumento gradual (NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito 
do Trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 
1989, p. 111-112).

Após esse período, com a promulgação da 
Constituição da República de 1988, a matéria foi reexa-
minada, tendo em vista que o texto da Carta Magna 
fazia referência expressa ao termo salário mínimo, garan-
tindo-o como direito social. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
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reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...].

Assim, em 1989, a Lei nº 7.789, que “dispõe sobre 
o salário mínimo”, extinguiu o salário mínimo de refe-
rência e o piso nacional de salário, passando a existir, 
exclusivamente, o salário mínimo.

Ilustro, com trecho da doutrina da época, a compa-
ração entre “salário mínimo”, “salário mínimo de refe-
rência” e “piso nacional de salário”:

Não há nenhum problema na expressão salário mínimo para 
designar o piso, e em salário de referência para indicar o valor 
com base no qual alguns contratos e obrigações são inde-
xados. A questão toda da nomenclatura prende-se, portanto, 
a desvinculação dessas obrigações, antes alternadas na 
medida da elevação do salário mínimo, do valor conside-
rado piso nacional. O salário mínimo é o piso nacional 
desvinculado. O mínimo de referência é outro valor, este, sim, 
servindo de fundamento para as modificações dos contratos 
e obrigações que o indicarem como índice para o reajusta-
mento dos respectivos pagamentos (NASCIMENTO, Amauri 
Mascaro. Direito do Trabalho na Constituição de 1988. São 
Paulo: Saraiva, 1989, p. 113).

Considerando todo o exposto, é de se ver que, com 
a Constituição de 1988 e a Lei 7.789/1989, a lógica 
sobre o “salário mínimo” foi alterada. Contudo, impos-
sível não considerar que o “piso nacional de salários” 
e o “salário mínimo de referência” tinham praticamente 
a mesma finalidade que o salário mínimo atual, respei-
tada, todavia, a vedação do art. 7º, inciso IV, da CF. Isso 
demonstra que, por mais que não se tenha falado em 
incorporação pelo salário mínimo dos institutos extintos, 
percebe-se que a função do piso nacional de salários e 
do salário mínimo de referência foi avocada pelo atual 
salário mínimo, sendo que se trata apenas de evolução 
do patamar mínimo de vencimentos no País.

Há, portanto, similitude entre a função dos institutos, 
mesmo que na sua definição haja diferença entre eles.

Quanto à análise da multa aplicada em salário 
mínimo de referência, tenho que indevida, principal-
mente por considerar que inexistente a base de cálculo, 
desde 1989.

Pelo estudo retro, pode-se constatar que o único 
índice hoje utilizado é o do salário mínimo, sendo que 
esse instituto atraiu praticamente a totalidade daquilo que 
era o piso nacional salarial e o salário mínimo de refe-
rência, ocorrendo uma evolução em razão da nova lógica 
aplicada pela Constituição de 1988.

Em sendo assim, por mais que a Lei nº 8.069/1990 
(ECA) seja posterior à Lei 7.789/1989, não significa que 
o legislador tenha selecionado o uso de parâmetro já 
extinto, o que provocaria a extensão dos seus efeitos, fato 
que não foi legalmente autorizado. O que se pode vislum-
brar é que, pela proximidade da publicação dessas duas 
normas, quando da elaboração do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, a regra aplicada era a do Decreto-lei 
nº 2.351/1987, e não a da Lei 7.789/1989.

Logo, fazendo uma interpretação sistemática, para 
arbitrar a multa do art. 249 do ECA, deve-se ter em consi-
deração o valor do salário mínimo, atual referencial para 
o “salário mínimo de referência”.

Indo além, tenho para mim que aplicar o salário 
mínimo de referência, atualmente, seria equivalente a 
arbitrar multa em valor irreal. O salário mínimo de refe-
rência, por ter sido extinto em 1989, teve último valor 
fixado em novos cruzados (NCz$), sendo que, a partir de 
então, a moeda sofreu diversas atualizações, o que, em 
correção no tempo e no espaço, provocaria a diminuição 
desse a um valor ínfimo, pois não houve determinação de 
ganho real para o índice. Chegar-se-ia, portanto, a valor 
irreal e fantasioso, o que não se justificaria.

Cabe, pois, esclarecer que seria, no mínimo, teme-
rária a aplicação de multa em 2009, considerando 
o salário mínimo de referência. Isso, principalmente, 
na consideração de que a natureza do instituto extinto 
se assemelha, de certa forma, ao atual salário mínimo, 
podendo esse ser considerado uma espécie de equiva-
lente na atualidade. Com efeito, a meu ver, a multa deve 
ser fixada em salário mínimo.

Nesse sentido, aresto de minha relatoria:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Infração administra-
tiva. Revelia. Julgamento antecipado da lide. Pretensão à 
produção de prova testemunhal. Intenção de demonstrar que 
não houve ocorrência similar no passado. Prova que não diz 
respeito ao teor do auto de infração. Ausência de cercea-
mento de defesa. Menor que consume bebida alcoólica em 
bar. Infração ao art. 81, II, e art. 249 do ECA. Aplicação de 
multa. Valor mínimo. Redução indevida. Admissibilidade de 
parcelamento. Recurso parcialmente provido. - O proprietário 
ou responsável pelo estabelecimento comercial que, dolosa 
ou culposamente, não cumpre o seu dever de fiscalização 
quanto à venda de bebidas alcoólicas, permitindo a sua aqui-
sição e consumo por adolescente, menor de 18 anos, infringe 
a proibição contida no art. 81, II, e, ao descumprir determi-
nação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar, comete 
a infração administrativa prevista no art. 249, ambos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. - Sujeita-se à pena 
de multa, de natureza administrativa, que pode ser fixada 
a partir do valor de 3 ‘salários de referência’, o que equi-
vale a 3 salários mínimos, conforme Lei nº 7.789/89. - É 
vedada a redução da multa administrativa fixada no valor 
mínimo previsto em lei. Entretanto, admite-se que se preveja 
o seu parcelamento se tal procedimento objetiva asse-
gurar o adimplemento da pena, sem comprometer a ativi-
dade empresarial desenvolvida pelo infrator (Apelação Cível 
1.0637.07.046005-9/001 - Rel. Des. Armando Freire - 1ª 
Câmara Cível - Data do julgamento: 26.02.2008 - Data da 
publicação da súmula: 23.04.2008).

Por último, é oportuno consignar ser possível o 
arbitramento de multa em salários mínimos, como no 
caso em apreço. Tenho que, por se tratar de penalidade 
pecuniária em razão de infração capitulada no ECA, não 
se aplica a vedação constitucional do art. 7º, IV, da CF, 
notadamente por não ser caso de atualização monetária.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de 
Justiça, em aresto que, na sua essência, se aplica à 
espécie sub examine:
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rida em ADI. Base. Lei nº 11.738/08. Parâmetro. De 
janeiro de 2008 a abril de 2011. Remuneração. Após 
abril de 2011. Provento/vencimento-básico/subsídio. 
Pagamentos inadequados em relação à servidora durante 
determinado período. Recurso provido em parte.

- Conforme entendimento firmado pelo STF no bojo da 
ADI 4167/DF, o piso salarial nacional dos profissionais 
do magistério público da educação básica, estabelecido 
pela Lei Federal 11.738/08, é constitucional, devendo 
corresponder a R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), 
atualizado na forma do art. 5º, para uma jornada de 40 
(quarenta horas) semanais, tomando-se como parâmetro 
a remuneração do servidor durante o período de janeiro 
de 2008 a 27 de abril de 2011 e, a partir daí, o seu 
vencimento-básico.

- Deve ser julgado parcialmente procedente o pedido 
inicial quando a parte autora comprova o fato cons-
titutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), consistente no 
pagamento, pelo Estado de Minas Gerais, de remu-
neração/provento em valor inferior ao piso salarial 
nacional atualizado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.194994-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Celma de Souza 
Bastos - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relatora: 
DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO 
- Conheço dos recursos de apelação, porque 
presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos 
de admissibilidade.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Celma 
de Souza Bastos em face do Estado de Minas Gerais, 
alegando que o piso nacional do magistério público, esti-
pulado na Lei Federal nº 11.738/08, apesar de consi-
derado constitucional pelo STF, tem sido desrespeitado 
pelo réu, arguindo que, “ao se furtar da implementação 
do piso nacional, o réu incorre claramente em enrique-
cimento ilícito”, requerendo a declaração do direito “a 
perceber como vencimento básico o piso salarial nacional, 
conforme seu nível de escolaridade, corrigido e atuali-
zado, tudo nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, 
incidindo sobre ele todas as vantagens e reflexos na 
carreira do autor até a implementação do piso” (item 3.A, 
f. 07), além da condenação do réu “a implementar o piso 

Piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação 

básica - Lei Federal nº 11.738/2008 - 
Art. 206, VIII, da CF/88 - ADI 4167/DF - Controle 

concentrado de constitucionalidade -
 Mérito - Conceito de piso salarial - Utilização 

do vencimento básico - Caso concreto - 
Descumprimento do piso salarial apenas em parte - 

Adequação - Provimento parcial

Ementa: Ação ordinária. Professores estaduais e servi-
dores da educação. Piso nacional. Medida cautelar defe-

Administrativo. Conselho Regional de Farmácia do Estado 
do Paraná. Ausência de responsável técnico no estabeleci-
mento farmacêutico. Aplicação de multa. Salário mínimo. 
Legalidade. 1. A proibição legal de considerar valores mone-
tários em salários mínimos não alcança as multas de caráter 
administrativo, uma vez que constituem sanção pecuniária, e 
não fator inflacionário. 2. O Decreto-lei nº 2.351/87 deter-
minou a vinculação do salário mínimo de referência aos 
valores fixados em função do salário mínimo, incluídas as 
penalidades estabelecidas em lei. A partir da publicação da 
Lei nº 7.789/89, contudo, deixou de existir o salário mínimo 
de referência, vigorando apenas o salário mínimo, nos termos 
do disposto no art. 1º da Lei nº 5.724/71. 3. Assim, conclui-se 
pela legalidade da utilização do salário mínimo para o cálculo 
da multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia, por 
tratar-se, no caso, de penalidade pecuniária, e não de atua-
lização monetária. Precedentes. Agravo regimental improvido 
(AgRg no REsp 670540/PR - Rel. Ministro Humberto Martins - 
Segunda Turma - Data do julgamento: 06.05.2008 - DJe de 
15.05.2008 - sem grifos no original).

Concluindo e julgando, estou que, in casu, a multa 
aplicada no mínimo legal, verificada a infração do 
art. 249 do ECA, equivale a 3 (três) salários mínimos, e 
não mais a três salários mínimos de referência.

Registro, ainda, que, em sendo esta a melhor inter-
pretação para a hipótese, com renovada vênia, discordo 
que se traduza em prejuízo para o infrator. O que não 
se justifica nem admite é a prevalência de um referencial 
que não mais existe, objetivamente, sob pena de frustrar 
a possibilidade de execução da penalidade, em situação 
onde não se discute mais a responsabilidade infracional 
dos apelados.

Conclusão.
Com tais razões de decidir, dou provimento 

ao recurso.
Custas, na forma da lei.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO 
ANDRADE - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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profissionais do magistério público da educação básica, 
assim entendidos todos “aqueles que desempenham as 
atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 
docência, isto é, direção ou administração, planeja-
mento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 
de educação básica, em suas diversas etapas e modali-
dades, com a formação mínima determinada pela legis-
lação federal de diretrizes e bases da educação nacional” 
(art. 2º, § 2º).

Especificamente quanto ao valor do piso salarial 
nacional, estabelece o mencionado diploma legal:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profis-
sionais do magistério público da educação básica será de 
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a 
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista 
no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do 
qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do 
magistério público da educação básica, para a jornada de, 
no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
[...]
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencio-
nado no caput deste artigo.
[...]
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integrali-
zação, como vencimento inicial das Carreiras dos profis-
sionais da educação básica pública, pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e 
proporcional, observado o seguinte:
I - (VETADO);
II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois 
terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta 
Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento 
inicial da Carreira vigente;
III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta 
Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a 
partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da dife-
rença remanescente.
§ 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá 
ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso 
salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniá-
rias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação 
do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que 
trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens 
daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Ressalte-se que as normas extraídas dos mencio-
nados dispositivos legais foram objeto de controle 
concentrado de constitucionalidade por parte do Supremo 
Tribunal Federal na ADI 4167/DF, tendo o órgão julgador 
deferido medida cautelar em favor dos entes federativos 
autores, nos seguintes termos:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida 
cautelar (art. 10 e § 1º da Lei 9.868/1999). Constitucional. 

salarial nacional” (item 3.B, f. 07) e a pagar as “dife-
renças resultantes entre o valor que efetivamente paga e 
o que era devido ao autor, desde 1º de janeiro de 2008, 
para seu cargo, bem como seus reflexos no 13º salário, 
férias, 1/3 de férias, biênios, quinquênios e demais vanta-
gens a que o autor faz jus” (item 3.C, f. 08).

A MM. Juíza de primeiro grau, às f. 101/118, 
rejeitou as preliminares de conexão, carência da ação, 
incompetência da Justiça Estadual e ausência de inte-
resse de agir, julgando improcedente o pedido inicial, 
ao fundamento de que “a parte autora sempre percebeu 
seu vencimento básico ou subsídio acima do piso salarial 
nos anos de 2011 e 2012, em ambos os cargos, propor-
cional às respectivas cargas horárias”, registrando que o 
réu efetuou o pagamento em conformidade com o piso 
salarial nacional em todo o período postulado.

Inconformada, apelou a autora (f. 119/128), 
aduzindo, em suma, que “ao implementar o subsídio o 
apelado não corrigiu o valor do vencimento básico do 
apelante para adequá-lo ao valor do piso; tampouco 
foram corrigidos os valores das vantagens que sobre ele 
deveriam incidir”, acrescentando que “há error in judi-
cando, uma vez que 1/3 da carga horária do profissional 
do magistério é dedicado ao cumprimento do módulo 
2” e que “o error in judicando da sentença consiste em 
considerar o piso do professor de nível médio para espe-
cialistas cujo nível inicial já exige formação superior”, 
pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas às f. 130/140.
Revelam os autos que Celma de Souza Bastos 

ajuizou ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, 
almejando “a correta implantação do piso nacional da 
educação, em seu vencimento básico, devidamente atua-
lizado, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, bem 
como o pagamento do valor da diferença que deixou de 
ser paga pelo réu, desde 1º de janeiro de 2008, tudo 
devidamente corrigido e acrescido de juros legais” (f. 07), 
tendo a Magistrada singular reconhecido a improcedência 
do pedido inicial, o que motivou a presente irresignação.

Cinge-se o debate dos autos ao exame do desres-
peito, pelo Estado de Minas Gerais, ao piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/08, 
causando prejuízos salariais à parte autora.

Nesse mister, cumpre registrar que a Constituição 
da República de 1988, ao tratar do direito à educação, 
estabelece em seu art. 206, inciso VIII, que:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
[...]
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais 
da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Diante do comando constitucional, o Congresso 
Nacional editou a Lei Federal nº 11.738, de 16.07.2008, 
que instituiu o piso salarial profissional nacional para os 
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muito elevados e comprometem seriamente a previsão 
orçamentária e o atendimento de outras necessidades:

Não podemos desconhecer a realidade de que, até por força 
de outras normas constitucionais, durante a vigência dessa 
medida [cautelar], as administrações públicas envolvidas dos 
Estados e da União obviamente tiveram que pautar a sua 
programação fiscal e, portanto, a aprovação das suas leis 
orçamentárias de acordo com a liminar deferida pelo STF 
em 2008.
Considerando que esses gastos públicos dependem de 
contingência orçamentária, me parece em princípio que 
seria adequado considerar como termo a quo da vigência 
da decisão do STF a data da revogação da medida liminar. 
A partir daí se aplica perfeitamente a observação de que 
a Administração não tinha nenhum motivo para não se 
programar daí em diante. 
Essa sugestão foi seguida pelos ministros Rosa Weber, Luiz 
Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e 
Celso de Mello. O ministro Joaquim Barbosa reajustou seu 
voto para estabelecer a data do julgamento de mérito como 
marco para o pagamento do novo piso salarial.
O ministro Dias Toffoli não participou do julgamento por estar 
impedido, pelo fato de ter atuado como advogado-geral 
da União na ocasião do julgamento da ADI. Já o ministro 
Marco Aurélio ficou vencido, porque acolhia os embargos em 
maior extensão (disponível em http: //www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=232067&caixaBus
ca=N). 

Destarte, segundo o entendimento do STF, de 
1º.01.2008 a 27.04.2011, a integralização do piso sala-
rial deve considerar a remuneração do servidor e, somente 
a partir daí, o vencimento básico inicial da carreira.

Estabelecida a base de referência do piso, importa 
esclarecer, ainda, que o valor de R$950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais estipulado no art. 2º, caput, da 
Lei Federal nº 11.738/08 corresponde à jornada de 40 
(quarenta) horas semanais, devendo, portanto, ser obser-
vada a proporcionalidade quanto às jornadas inferiores, 
tais como as de 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas 
semanais, vigentes no âmbito do Estado de Minas Gerais 
por força do art. 33 da Lei nº 15.293/04, c/c art. 9º da 
Lei nº 18.975/10.

Tal assertiva, inclusive, é corroborada pelo § 3º 
do aludido dispositivo, que afirma que “os vencimentos 
iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, 
no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput 
deste artigo”.

A igual conclusão chegou o Ministro Joaquim 
Barbosa, relator da ADI 4167/DF:

A jornada de quarenta horas semanais tem por função 
compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente 
com o parâmetro monetário de R$950,00. A ausência de 
parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatorie-
dade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções 
regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em 
que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais 
ou inexequíveis. Profissionais com carga horária diferenciada, 
para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcio-
nais como limite mínimo de pagamento.

Administrativo. Piso salarial nacional dos professores públicos 
de ensino fundamental. Lei Federal 11.738/2008. Discussão 
acerca do alcance da expressão “piso” (art. 2º, caput e § 1º). 
Limitação ao valor pago como vencimento básico inicial da 
carreira ou extensão ao vencimento global. [...]. Medida 
cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento 
final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 
11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial 
é a remuneração e não, tão somente, o vencimento básico 
inicial da carreira. [...]. Medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade concedida em parte (STF, Pleno, ADI 
4167 MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 17.12.2008).

Portanto, em um juízo provisório, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu que a Lei nº 11.738/08 é constitu-
cional quando adotada a interpretação de que o piso 
salarial profissional nacional, para o magistério público 
da educação básica, tem como parâmetro a remune-
ração do servidor (parcela fixa acrescida de vantagens 
pecuniárias), e não somente o vencimento básico inicial 
da carreira.

Ocorre que, no julgamento meritório da ADI 4167/
DF, ocorrido na assentada de 27.04.2011, o Pretório 
Excelso, por maioria, julgou improcedente a ação direta. 
Dessa forma, reconheceu-se que a edição de lei pela 
União, estabelecendo piso nacional para os profissio-
nais do magistério, com base no vencimento inicial da 
carreira, é constitucional. 

É a ementa do referido julgado:

Ementa: Constitucional. Financeiro. Pacto federativo e 
repartição de competência. Piso nacional para os profes-
sores da educação básica. Conceito de piso: vencimento 
ou remuneração global. Riscos financeiro e orçamentário. 
Jornada de trabalho: fixação do tempo mínimo para dedi-
cação a atividades extraclasse em 1/3 da jornada. Arts. 2º, 
§§ 1º e 4º, 3º, caput, II e III e 8º, todos da lei 11.738/2008. 
Constitucionalidade. Perda parcial de objeto. [...]. 2. É cons-
titucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos 
professores do ensino médio com base no vencimento, e 
não na remuneração global. Competência da União para 
dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento 
dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo 
como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de 
valorização profissional, e não apenas como instrumento de 
proteção mínima ao trabalhador. [...]. (STF, Pleno, ADI 4167/
DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27.04.2011).

Posteriormente, em sede de embargos declara-
tórios, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 
maioria, esclareceu que a decisão definitiva de mérito 
que, revogando a cautelar anteriormente deferida, deter-
minou a utilização do vencimento básico como parâ-
metro de aferição do piso salarial estipulado pela Lei 
nº 11.738/08, somente passou a produzir efeitos a partir 
da data do julgamento, em 27 de abril de 2011.

Segundo noticiado no endereço eletrônico do STF, 
o Ministro Teori Zavascki, prolator do voto condutor do 
aresto, teceu as seguintes considerações a respeito do 
caso, ao destacar que os gastos em alguns Estados são 
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crática proferida em 19.11.2012, indeferiu a liminar 
rogada pelos autores, sob os seguintes fundamentos: a) 
a ausência de impugnação da questão da ADI 4167/DF 
demonstra ausência de periculum in mora; b) há judiciali-
zação precoce da questão, pois inexistem provas de que a 
União tenha se negado a complementar os recursos para 
o pagamento do piso; c) a tese carece de densa proba-
bilidade, pois a Suprema Corte já firmou precedentes no 
sentido da compatibilidade constitucional da definição do 
método de cálculo de índices de correção monetária por 
atos infraordinários; d) é cogente a previsão de gastos 
obrigatórios em lei orçamentária, tais como os decor-
rentes da concretização do piso; e) há o risco inverso de 
que a não aplicação dos índices leve ao esvaziamento do 
direito ao piso. 

A par dessas considerações, não se deve desconsi-
derar que os índices de atualização, de incidência ânua 
e indistinta foram estabelecidos por lei que trata especi-
ficamente do piso salarial, no uso da competência asse-
gurada à União pela Carta Constitucional, o que, salvo 
melhor juízo, afasta a tese de violação do comando do 
art. 37, X, da CR/88.

A esse respeito, cumpre citar o seguinte precedente, 
proveniente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Critério de atualização anual do valor do piso salarial profis-
sional nacional para os profissionais do magistério público 
da educação básica. Adoção do índice do Fundeb. Art. 5º, 
parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008. - Opção legítima 
adotada pelo Congresso Nacional. Somente a ele incumbe 
revê-la, se e quando entender adequado e conveniente. O 
índice do reajuste do Fundeb está expressamente previsto no 
parágrafo único do art. 5º da Lei 11.738/2008. A atuali-
zação do valor do piso nacional do magistério da educação 
básica realiza-se anualmente, no mês de janeiro, conforme 
previsão do caput do dispositivo legal supracitado. A sistemá-
tica adotada pela chamada Lei do Piso do Magistério para 
estabelecer critérios de reajuste não retira controle sobre os 
orçamentos dos entes federados, cabendo a estes se organi-
zarem para gestão adequada dos orçamentos e aplicação da 
lei vigente (TJRS, 25ª CaCiv, RN/AC nº 70049971815, Rel. 
Des. Miguel Ângelo da Silva, j. em 25.06.2013).

Assim, superada a questão, cumpre registrar que o 
Ministério da Educação, seguindo parecer emitido pela 
AGU - Advocacia Geral da União, recomenda que os 
entes federados adotem os seguintes índices de atuali-
zação: 

Neste aspecto, tem-se que o valor da hora-aula 
correspondia a R$23,75 (vinte e três reais e setenta e 
cinco centavos), ressaltando-se que a Corte Suprema do 
país também reconheceu a constitucionalidade da norma 
geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da 
carga horária dos docentes da educação básica para 
dedicação às atividades extraclasse.

Outrossim, não se deve olvidar que, por força do 
art. 5º da Lei Federal nº 11.738/08, o montante de 
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) deve ser atuali-
zado anualmente, nos termos do art. 4º e art. 15, IV, da 
Lei nº 11.494/2007:

Lei Federal 11.738/08 - Art. 5º O piso salarial profissional 
nacional do magistério público da educação básica será 
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano 
de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste 
artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de 
crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacio-
nalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007.
Lei Federal 11.494/2007 - Art. 4º A União complemen-
tará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada 
Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por 
aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar 
o mínimo definido nacionalmente, fixado de forma que 
a complementação da União não seja inferior aos valores 
previstos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT.
§ 1º O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente 
constitui-se em valor de referência relativo aos anos iniciais 
do ensino fundamental urbano e será determinado contabil-
mente em função da complementação da União. 
§ 2º O valor anual mínimo por aluno será definido nacional-
mente, considerando-se a complementação da União após a 
dedução da parcela de que trata o art. 7º desta Lei, relativa 
a programas direcionados para a melhoria da qualidade da 
educação básica. 
Art. 15. O Poder Executivo federal publicará, até 31 
de dezembro de cada exercício, para vigência no exer-
cício subsequente:
[...]. IV - o valor anual mínimo por aluno definido nacional-
mente. 

E nem se diga que dito dispositivo padeceria de 
inconstitucionalidade, por violar os arts. 206, VIII, e 37, 
X, da CR/88. Como sabido, o tema em questão, atual-
mente, é objeto de debate na ADI 4848/DF, de rela-
toria do Min. Joaquim Barbosa, que, em decisão mono-

Ano Índice de atualização Valor do piso atualizado
2008 - R$950,00
2009 0% (índice não divulgado) R$950,00
2010 7,86% R$1.024,67
2011 15,85% R$1.187,08
2012 22,22% R$1.451,00
2013 7,97268% R$1.567,00
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Por conseguinte, considerando-se o cronograma de 
integralização estipulado no art. 3º da Lei nº. 11.738/08, 
em caso de jornada de 40 (quarenta), 30 (trinta) e 24 

(vinte quatro) horas semanais, o piso salarial dos profes-
sores deve corresponder a: 

40 horas 30 horas 24 horas

Jan. a dez./ 2009
Acréscimo de 2/3 da dife-
rença entre R$950,00 e a 
remuneração paga

Acréscimo de 2/3 da dife-
rença entre R$712,50 e a 
remuneração paga

Acréscimo de 2/3 da di-
ferença entre R$570,00 
e a remuneração paga

Jan. a dez./ 2010
Remuneração de 
R$1.024,67

Remuneração de R$768,50
Remuneração de 
R$614,80

Jan. a abr./ 2011
Remuneração de 
R$1.187,08

Remuneração de R$890,31
Remuneração de 
R$712,24

Maio a dez./ 2011
Vencimento-básico de 
R$1.187,08

Vencimento-básico de 
R$890,31

Vencimento-básico de 
R$712,24

Jan. a dez./ 2012
Vencimento-básico de 
R$1.451,00

Vencimento-básico de 
R$1.088,25

Vencimento-básico de 
R$870,60

Jan. a dez./ 2013
Vencimento-básico de 
R$1.567,00

Vencimento-básico de 
R$1.175,25

Vencimento-básico de 
R$940,20

Feitas tais considerações, volvendo ao caso 
concreto, verifico dos contracheques juntados com a exor-
dial que a autora é aposentada nos cargo de Assistente 
Técnico em Educação Básica (ATB3N), cuja carga horária 
era de 30 horas semanais, sendo que nos anos de 2009 e 
2010, até abril, a remuneração foi inferior ao piso salarial 
nacional, como se vê da certidão de f. 89/90, o mesmo 
não se observando nos meses seguintes desse ano, e nos 
anos de 2011 e 2012, sendo que de janeiro a agosto e 
no mês de dezembro de 2011 a servidora recebeu o valor 
de R$1.697,59 a título de subsídio, recebendo R$939,25 
a título de vencimento básico em setembro, outubro e 
novembro de 2011, perfazendo o subsídio recebido em 
2012 montante igual ou superior a R$1.697,59.

Ainda, acumula a autora o cargo de Professor da 
Educação Básica (PEBT1A), cuja carga horária era de 26 
horas e 30 minutos, na forma da certidão de f. 91/92, 
não se aferindo, neste aspecto, qualquer tipo de prejuízo, 
tendo observado o réu o piso nacional, como se vê do 
cotejo do quadro constante da mencionada certidão, 
sendo que, mesmo em se considerando a alteração do 
parâmetro de aferição do piso (de remuneração para 
provento/vencimento-básico), o subsídio pago pelo ente 
federativo continuou a atender o disposto na Lei Federal 
nº 11.738/08, de acordo com a jornada do cargo. 

Dessa maneira, restando provado nos autos que 
o réu não cumpriu o piso salarial nacional, em parte, 
durante o período discutido, em relação ao cargo de 
Assistente Técnico em Educação Básica, deve o pedido 
ser julgado parcialmente procedente, neste aspecto, 
adequando-se os proventos-básicos na forma explicitada, 
não prosperando as demais assertivas da recorrente.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, acres-
cento que o piso de R$950,00 (novecentos e cinquenta 
reais) previsto na Lei nº 11.738/08, referente à formação 
em Nível Médio, na modalidade Normal (formação 
mínima para magistério na Educação Infantil e nos cinco 
primeiros anos do Ensino Fundamental, a teor do art. 62 
da Lei nº 9.394/96), é insuscetível de correção, na via 
judicial, levando-se em conta os níveis e graus de escola-
ridade estabelecidos na Lei nº 15.784/2005, afinal, não 
é dado ao Poder Judiciário, à míngua de previsão legal, 
estabelecer piso salarial nacional diverso para os profis-
sionais com formação em Ensino Superior, sob pena de 
atuar como legislador positivo, violando a Súmula 339 
do STF.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Servidor. Professor. Piso salarial. Requisitos 
legais. Ausência de prova. Fato controvertido. Improcedência. 
- O piso salarial, previsto na Lei Nacional nº 1.738/2008, é 
direito do professor que cumprir os requisitos legais, dentre 
os quais está o trabalho por 40 (quarenta) horas semanais. - 
Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, 
nos termos do art. 333, do CPC, notadamente em relação 
ao cumprimento dos requisitos legais que o direito invocado 
pressupõe. Na ausência de prova acerca de fato controver-
tido que constitui o direito do autor, a demanda é improce-
dente (Apelação Cível 1.0248.11.000573-8/001, Rel. Des. 
Jair Varão, 3ª Câmara Cível, julgamento em 26.11.2012, 
publicação da súmula em 05.12.2012).

Com essas considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso, para julgar parcialmente procedente 
o pedido inicial, impondo ao Estado a observância do 
piso nacional nos anos de 2009 e 2010 para o cargo de 
Assistente Técnico em Educação Básica, observando-se 
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os parâmetros constantes do voto, com o pagamento da 
diferença apurada, corrigida na forma do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Diante da reforma empreendida na sentença, 
condeno a parte autora ao pagamento de 70% (setenta 
por cento) das custas processuais e recursais, além de 
honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 
10% do valor da causa, nos termos dos arts. 20, §§ 3º e 
4º, e 21 do CPC, suspensa a exigibilidade das verbas por 
força da justiça gratuita deferida à f. 118, condenando o 
réu ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos hono-
rários, isento das custas na forma da Lei nº 14.939/03, 
autorizada a compensação (Súmula nº 306 do STJ).

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo com 
a Relatora.

DES. ALYRIO RAMOS - De acordo com a Relatora.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO.

. . .

Indenização - Contrato de compra e venda de 
imóvel - Rescisão - Construtora - Ausência de 

responsabilidade - Terreno declarado de utilidade 
pública para fins de desapropriação - Dano moral - 

Não configuração

Ementa: Ação de indenização. Contrato de compra e 
venda de imóvel. Terreno decretado de utilidade pública, 
para fins de desapropriação. Ausência de responsabili-
dade da construtora pela rescisão. Dano moral não confi-
gurado. 

- Embora seja possível e até recomendável, ante a invia-
bilidade da conclusão das obras, a resolução do contrato 
de compra e venda do imóvel (art. 478 do Código Civil 
Brasileiro de 2002), não há falar em dano moral, ante 
a imprevisibilidade da desapropriação, quando da cele-
bração da avença. 

- Em virtude da presunção de boa-fé que perpassa o nosso 
ordenamento jurídico e considerando que a rescisão do 
contrato se deu por fato alheio à vontade da construtora-
-ré (desapropriação do terreno), não resta configurada 
sua má-fé.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.213332-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Olimpio Barbosa 
Arraes - Apelada: Construtora Tenda S.A. - Relator: DES. 
NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª 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, 7 de novembro de 2013. - Newton 
Teixeira Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Trata-se de 
ação de indenização por danos materiais e morais movida 
por Olimpio Barbosa Soares, em face de Construtora 
Tenda S.A., alegando que pactuou junto à ré, em janeiro 
de 2010, promessa de compra e venda, tendo como 
objeto o apartamento nº 404, Bloco 02, no condomínio 
denominado Arezzo Life, situado na Rua Ana Pereira 
Menezes, nº 49, Bairro Minaslândia, Belo Horizonte/MG.

Afirmou que a ré não entregou o imóvel na data 
prevista, informando que a obra não mais seria concluída, 
o que lhe causou prejuízos de ordem moral e material.

Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de 
danos morais e perdas e danos, em virtude do desfazi-
mento do negócio.

Adoto o relatório da sentença de f. 111/113, acres-
centando que o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os 
pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios em R$600,00(seiscentos 
reais), suspendendo a exigibilidade, em face do deferi-
mento da assistência judiciária.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação 
(f. 114/115), alegando que foi lesado e prejudicado, pois 
não conseguiu concretizar o sonho de seu pai em vida. 
Sustentou estarem presentes os pressupostos necessários 
à configuração do dever de indenizar. Pediu o provimento 
do recurso.

Contrarrazões apresentadas às f. 118/133.
É o breve relatório.
Conheço do recurso, uma vez presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Sustenta o autor-apelado que comprou um apar-

tamento, a ser construído pela ré-apelada, com entrega 
para janeiro de 2011. No entanto, o imóvel não foi 
entregue, o que lhe causou diversos prejuízos.

A ré defende que, por motivo de força maior - 
qual seja a publicação, em 30.03.2010, do Decreto 
nº 13.909, que declarou de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, o imóvel onde seria construído o 
apartamento dos autores - não pode ser responsabilizada 
pela multa decorrente do atraso na entrega da unidade, 
tampouco pelo alegado dano moral. Acrescenta que o só 
fato de o autor pretender a rescisão do contrato também 
inviabiliza a aplicação da multa pelo atraso na entrega 
do imóvel.

Os pressupostos da obrigação de indenizar são, no 
dizer de Antônio Lindembergh C. Montenegro:
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Seguro de vida - Cláusula limitada a acidente - 
Morte por evento natural - Infarto agudo do 

miocárdio - Dúvidas quanto à anterioridade da 
morte ao acidente - Art. 333, II, do Código de 

Processo Civil - Inteligência - Fato desconstitutivo -
 Ônus da prova - Não comprovação pela 

seguradora - Código de Defesa do Consumidor -
 Aplicação - Interpretação mais favorável ao 

consumidor

Ementa: Ação de cobrança de indenização securi-
tária. Acidente de veículo. Infarto agudo do miocárdio. 
Evento natural anterior ao acidente. Fato desconstitutivo 
do direito do autor. Ônus da prova da ré. Não compro-
vação. Aplicabilidade do CDC à espécie. Interpretação 
mais favorável ao consumidor. Recurso provido.

- Cabe à ré a prova de fato desconstitutivo do direito dos 
autores, a teor do art. 333, II, do CPC. 

- Se a requerida/apelada não se desincumbiu do ônus 
de provar que o infarto ocorreu antes do acidente de 
veículo noticiado e se há provas nos autos que confirmam 
a ocorrência do acidente e atestam a boa saúde da 
vítima, conclusão lógica é de que o infarto ocorreu após a 
colisão, cujo acidente pessoal tem cobertura no contrato. 

- Em hipótese de dúvida quanto aos fatos constitutivos 
das condições para implemento do direito ao pecúlio, a 
interpretação desses fatos e das respectivas condições do 
contrato deve ser de forma mais favorável ao consumidor, 
com fulcro no art. 47 do CDC.

Recurso conhecido e provido.

a - o dano, também denominado prejuízo; b - o ato ilícito 
ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c 
- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada 
a existência desses requisitos em um dado caso, surge um 
vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a 
posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras pala-
vras, a responsabilidade civil (Ressarcimento de dano. Âmbito 
Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, 
de fato, a ré se comprometeu a efetuar a entrega do 
imóvel em janeiro de 2011, como se vê do documento 
de f. 24/38 (contrato de compromisso de venda e compra 
de bem imóvel).

Contudo, também é incontroverso que, em 
30.03.2010, foi publicado o Decreto nº 13.909, que 
declarou de utilidade pública, para fins de desapro-
priação, o terreno em que seria edificado o imóvel.

Dessarte, não há falar em ato ilícito, uma vez que 
a interrupção das obras não se deu por culpa da ré, 
mas por fato superveniente da administração pública e 
alheio à vontade das partes (desapropriação do terreno), 
que impossibilitou a execução do contrato, equipa-
rando-se, portanto, ao “fato do príncipe” do Direito 
Administrativo. Vejamos:

Fato do príncipe é toda determinação estatal, imprevisível 
ou inevitável, que impeça ou, o que é mais comum, onere 
substancialmente a execução do contrato, autorizando a sua 
revisão, ou mesmo sua rescisão, na hipótese de tornar-se 
impossível seu cumprimento (PAULO, Marcelo Alexandrino 
Vicente. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Método, 
p. 552).

Com efeito, no caso dos autos, embora seja possível 
(e até recomendável, ante a inviabilidade da conclusão 
das obras) a resolução do contrato, (art. 478 do Código 
Civil Brasileiro de 2002), não há falar em dano moral, 
ante a imprevisibilidade da desapropriação, no momento 
da celebração da avença.

Acerca da matéria, os comentários ao art. 478 do 
CC/2002, sob a coordenação do Ministro Cezar Peluso, 
Código Civil comentado, 5. ed., Ed. Manole, p. 373-374:

A teoria contratual contemporânea é alicerçada em quatro 
princípios: autonomia privada, boa-fé objetiva, função social 
do contrato e justiça contratual. A inserção no Código Civil 
da resolução por onerosidade excessiva atende ao princípio 
da justiça contratual, que impõe o equilíbrio das prestações 
nos contratos comutativos, a fim de que os benefícios de cada 
contratante sejam proporcionais aos seus sacrifícios.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de 
imóvel. Atraso na entrega da unidade habitacional. Culpa 
exclusiva da construtora. Restituição integral dos valores 
pagos. Danos morais. Descumprimento contratual. Meros 
aborrecimentos. Inexistência de dano efetivo. - Constatado 
o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de 
promessa de compra e venda firmado entre as partes, pode 
o comprador requerer a rescisão da avença por culpa exclu-

siva da vendedora, que não tem o direito de reter qualquer 
percentual do valor pago. - A pena convencional fixada no 
§ 1º da cláusula 14ª do contrato firmado entre as partes, 
que estipula multa em favor do comprador em caso de atraso 
na entrega do imóvel, se aplica apenas caso o comprador 
opte por manter a avença. - Para que se caracterize o dever 
de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano 
e do nexo de causalidade entre ambos. - Meros dissabores, 
aborrecimentos, contrariedades, decorrentes de descumpri-
mento contratual, não geram danos morais (Apelação Cível 
1.0024.10.112158-0/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª 
Câmara Cível, j. em 04.12.2012, publicação da súmula em 
11.12.2012).

Ante o exposto, negamos provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES CLÁUDIA MAIA e ALBERTO 
HENRIQUE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 404/408, opinando pela procedência do recurso.

Conheço do recurso.
Este é o relatório. Decido.
Cuida-se de ação de cobrança de indeni-

zação securitária.
Alegam os autores/apelantes que, em 19.11.2004, 

o segurado Adão Martins de Souza sofreu acidente de 
veículo e, ao dar entrada no hospital, veio a falecer em 
razão de um infarto agudo do miocárdio. Alegam que o 
infarto decorreu do estresse causado pelo acidente, não 
havendo nenhum histórico de doença cardíaca do segu-
rado. Afirmam que é devida a indenização, de vez que a 
morte ocorreu por causa acidental e que, mesmo se assim 
não fosse, o segurado não tinha ciência da exclusão da 
cobertura por morte natural, sendo induzido pela segura-
dora/apelada a acreditar que o seguro contratado cobria 
o evento morte por qualquer causa e acidentes pessoais.

Alegam que fazem jus à indenização securitária 
no valor de R$ 101.316,87 (cento e um mil trezentos e 
dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido, consi-
derando que a morte foi causada pelo “infarto agudo do 
miocárdio” e que não há como precisar que o acidente 
causou o mesmo, ou decorreu do mal súbito do segurado.

Alegam os apelantes que, conforme perícia, não 
há como precisar o momento exato em que o segurado 
sofreu o infarto, podendo este decorrer diretamente do 
estresse causado pelo acidente, e, em havendo dúvidas, 
as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas favora-
velmente ao consumidor.

Tenho que razão assiste aos apelantes.
Conforme boletim de ocorrência de f. 43/46, o 

segurado foi socorrido no local do acidente, mas veio 
a falecer ao dar entrada em uma unidade médica. 
Confira-se:

[...] De imediato, a vítima foi socorrida por uma ambulância 
municipal e conduzida até ao posto de saúde municipal Dr. 
Manoel Ribeiro Franco, situado na Rua 14, nº 1132, centro, 
nesta urbe, onde foi assistida pelo Dr. Edivon Antônio Batista 
Carlos, que constatou contusão com escoriação superficial 
na região do olho esquerdo e na região malar direita, no 
entanto, veio a falecer ao dar entrada naquele nosocômio 
(f. 46).

Os relatórios médicos de f. 58 e 59 atestam que o 
segurado gozava de boa saúde e não tinha histórico de 
problemas cardíacos anteriores.

No registro de óbito, de f. 47, consta que a “causa 
mortis” foi infarto agudo do miocárdio, atestado por 
médico. 

Na perícia de f. 268/274, afirma o i. perito que não 
era possível afirmar ter o infarto ocorrido antes ou depois 
do acidente que vitimou o segurado:

Na discussão diagnóstica, afirmou o expert:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.05.227760-6/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: Wagner Martins de 
Souza e outros - Apelado: Bradesco Auto / Re Companhia 
de Seguros. - Relator: DES. DELMIVAL DE ALMEIDA 
CAMPOS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013. - Delmival 
de Almeida Campos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Cleudete Aparecida de 
Souza Oliveira e outros, nos autos da ação de cobrança 
de indenização securitária proposta pelos recorrentes 
contra Bradesco Vida e Previdência S.A., em curso perante 
a 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, inconfor-
mados com os termos da r. sentença de f. 344/365, que 
julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores 
ao pagamento das custas processuais e honorários advo-
catícios, estes fixados em 20% do valor da causa, obser-
vado o disposto na Lei nº 1.060/50.

Interpostos embargos declaratórios pelos autores 
(f. 368/371), foram eles rejeitados (f. 373).

Em suas razões recursais de f. 376/386, alegam os 
autores, ora apelantes, que Adão Martins de Souza cele-
brou contrato de seguro de vida com a requerida, para 
cobertura de morte a acidentes pessoais; que, conforme 
assertiva da própria apelada, o segurado tinha cober-
tura em caso de morte, por qualquer causa, ou em caso 
de acidentes pessoais, não havendo exclusão para morte 
natural. Afirmam que toda a documentação acostada 
pela requerida comprova a cobertura por morte natural 
ou acidental, não havendo cláusula expressa, no seguro 
contratado pelo segurado, da exclusão do evento morte 
por causa natural.

Acrescentam que, mesmo se excluída a morte por 
causas naturais, não há se falar em negativa de paga-
mento, porque a morte do segurado, ocorrida em 
19.11.2004, decorreu de acidente de veículo sofrido pelo 
mesmo; que, embora a causa mortis tenha sido “infarto 
agudo do miocárdio” (f. 47), este somente ocorreu em 
razão do acidente de veículo sofrido pelo de cujus, que, 
submetido à situação de grande estresse, sofreu o infarto 
descrito. Que, conforme asseverado pelo i. perito, não 
se pode afirmar que o infarto ocorreu antes do noticiado 
acidente ou depois, e que, em caso de dúvida, as cláu-
sulas contratuais devem ser interpretadas em favor do 
segurado/consumidor. Finalmente, requerem o provi-
mento do recurso com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões às f. 392/396.
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extintivo ou impeditivo do direito do autor, ou réu implicita-
mente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, 
ou seja, aquele que causou o aparecimento do direito, que, 
posteriormente, veio a sofrer as consequências do evento a 
que alude a contestação [...].

Nesse sentido:

Ação monitória. Compra e venda mercantil. Nota promis-
sória. Pagamento. Ônus da prova. - Também no procedimento 
monitório, o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito 
do autor é de quem alega, a teor do art. 333, inciso II, do 
CPC. - A quitação da dívida deve ser comprovada, em regra, 
por meio de documento que designe o valor e a espécie da 
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, 
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, 
ou do seu representante (Ap. nº 1.0079.06.290017-4/001, 
Rel. Lucas Pereira, DJ de 28.07.2009).

Civil. Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo de 
cobrança. Perda total em razão de roubo e colisão. Venda 
do veículo sem anuência da seguradora. Ausência de prova. 
Ônus da prova. Art. 333, II do CPC. Veículo conduzido por 
terceiro no momento do roubo e do sinistro. Irrelevância. 
Salvados. Direito da seguradora. Apelo provido em parte. 
Nos termos do art. 333, II do CPC, é ônus do réu provar fato 
desconstitutivo ou modificativo do direito do autor. [...] (Ap. 
nº 1.0024.04.425839-0/001, Rel.a Márcia De Paoli Balbino, 
data da publicação: 24.11.2005.)

Por fim, saliente-se que ao contrato celebrado 
entre a vítima e a requerida/apelada aplica-se o CDC, 
que prevê a interpretação mais favorável ao consumidor, 
conforme art. 47, in verbis: “As cláusulas contratuais serão 
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Seguro. Roubo em estabelecimento 
comercial. Cláusula restritiva de direito. Interpretação mais 
favorável ao consumidor. Obrigação de indenizar. A cláu-
sula restritiva de direito da segurada, constante de anexo 
da apólice, não pode ser invocada em prejuízo da consumi-
dora. De acordo com o estabelecido no Código de Defesa 
do Consumidor, cabe à Seguradora a comprovação de que 
foi dado o prévio conhecimento de seu conteúdo, à época 
da contratação. As cláusulas contratuais devem ser interpre-
tadas de modo mais favorável ao consumidor, nos termos do 
art. 47, do CDC (Ap. 1.0024.03.055376-2/001. Relator: 
Mota e Silva. Data de publicação: 10.11.2009).

Ação de cobrança. Plano de saúde. Próteses/órteses. 
Cláusula contratual restritiva. Interpretação favorável ao 
consumidor. Exclusão da cobertura. Abusividade. Ainda que 
celebrado o contrato de plano de saúde antes do advento 
da Lei 9.656/98, as previsões nele encerradas devem ser 
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte 
vulnerável da relação contratual. Em contrato de plano de 
saúde, revela-se inoperante qualquer cláusula de exclusão de 
cobertura referente à prótese, órtese ou materiais especiais 
necessários à cirurgia de caráter urgente, quando se tratar 
de acessório indissociável ao sucesso do tratamento (TJMG 
- Apelação Cível n° 1.0313.07.231774-3/001, Relator Des. 
Duarte de Paula, 13.02.2009).

[...] O intervalo entre a inconsciência por baixo débito 
cardíaco e a parada cardiorrespiratória (morte) pode variar, 
desde alguns segundos até horas. Daí ser impossível, à luz da 
ciência médica, afirmar precisamente se o Infarto Agudo do 
Miocárdio que matou o Sr. Adão ocorreu antes (e provocou) 
ou depois (em decorrência) do acidente (f. 271).

E, ao responder os quesitos dos autores, 
assim consignou:

6. A tensão (susto, medo) provocada pela situação do 
acidente pode causar o infarto agudo do miocárdio? Em caso 
positivo, exemplificar.
Resposta: Sim, pode causar. A descarga adrenérgica decor-
rente do acidente pode provocar aceleração da atividade 
cardíaca, que implica maior demanda de oxigênio pelo 
órgão, em caso de restrição à circulação, pode ocorrer infarto 
(f. 273).

A apelada alega que o sinistro decorreu de morte 
natural, infarto agudo do miocárdio, e não de acidente. 

Contudo, a ocorrência do acidente é inconteste, 
conforme boletim de ocorrência de f. 43/46.

A prova testemunhal de f. 320 comprova, ainda, 
que, no dia do acidente, o segurado estava são, condu-
zindo seu veículo, quando perdeu o controle da direção 
em uma curva acentuada, e veio a colidir com uma cerca 
de arame, sendo conduzido a um posto de atendimento 
médico, onde faleceu ao dar entrada.

O atestado e o registro de óbito informam o infarto 
como causa da morte, e, como antes do acidente, a 
vítima gozava de boa saúde, conclusão lógica é a de que 
o infarto ocorreu após a colisão, muito provavelmente, 
em decorrência do estresse pós-traumático, ou seja, o 
acidente ocorreu primeiro. 

Demais, não há prova de que o segurado possuía 
problema cardíaco e que tenha perdido o controle da 
direção do veículo por conta do infarto. 

Conforme asseverou o i. Procurador de Justiça às 
f. 404/408:

No que tange ao momento da morte, a dúvida diz respeito 
ao infarto do miocárdio ser a razão ou a consequência do 
acidente em questão. Conforme os atestados médicos de 
f. 58/59, o segurado não sofria de problemas cardíacos, e 
o laudo pericial, às f. 269/274, não foi capaz de determinar 
se a morte foi anterior ou posterior ao acidente e, conforme 
já mencionado, a dúvida deve favorecer o consumidor. Não 
há como afastar a causalidade da morte do segurado com o 
acidente de trânsito.

Assim, o ônus da prova de fato desconstitutivo era 
da apelada, a teor do art. 333, II, do CPC. 

Sobre esse tema, com muita propriedade, o 
professor Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso 
de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, v.I, à p. 388: 

Quando, todavia, o réu se defende através de defesa indi-
reta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conse-
quências jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a 
regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, 
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Logo, em hipótese de dúvida quanto aos fatos cons-
titutivos das condições para implemento do direito ao 
pecúlio, a interpretação desses fatos e das respectivas 
condições do contrato deve ser de forma mais favorável 
ao consumidor. 

Com tais considerações, dou provimento ao recurso, 
para julgar procedente o pedido inicial e condenar a 
requerida ao pagamento da indenização securitária no 
valor descrito na inicial, acrescida de juros de mora desde 
a citação e correção monetária desde a data do óbito do 
segurado. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, que 
arbitro em 15% do valor da condenação.

Custas recursais, pela apelada. 

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - De 
acordo com o Relator.

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Servidor público - Subsídio - Vantagem pecuniária -
 Teto constitucional - Direito adquirido

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança. 
Pretensão de manutenção dos vencimentos anteriores. O 
momento de aferição da prevalência do teto não é o da 
origem da vantagem do servidor, mas o da ocorrência do 
excesso. 

- Os servidores que tiveram benefícios deferidos antes da 
vigência da Emenda Constitucional nº 41/03 estão, em 
princípio, e até nova orientação do colendo STF, a ser 
expedida brevemente, protegidos pelo direito adquirido. 

- O colendo STF já reconheceu a repercussão geral do 
tema no RE 609381 e tem suspendido todas as liminares 
concedidas por este eg. Tribunal de Justiça (Suspensão de 
Segurança nº 4443), Rel. Min. Cezar Peluso, com várias 
extensões a casos diversos. Os Ministros daquela colenda 
Corte irão julgar se incide ou não o limite remuneratório 
de que trata a Emenda Constitucional nº 41/2003 para 
servidores públicos. 

- Não foi, no caso concreto, decotada nenhuma parce-
la dos impetrantes, mas um determinado montante - dos 
vencimentos totais - que excedeu o teto. Esse montante 
excedeu o teto em virtude de aumentos concedidos poste-
riormente, em várias oportunidades, alcançando o máxi-
mo permitido, que não pode, a toda evidência, ser ultra-
passado, sob pena de nunca conseguir-se a implantação 
do teto constitucional. Se, havendo aumentos, ultrapassa-
-se o teto e esse excesso não puder ser cortado, haverá 

teto algum dia (ainda que no futuro)? Evidentemente que 
não. É uma questão meramente aritmética. 

- O parâmetro para o corte (abate-teto) é um valor fixo (sub-
sídio tem valor fixo) que, independentemente da origem dos 
vencimentos do servidor, acarreta a sua incidência. 

- O momento a ser considerado, data venia, não é o da 
aquisição dos quinquênios, mas aquele da efetiva ocor-
rência do excesso.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
12.254736-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Reme-
tente: Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca 
de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas Gerais 
- Apelados: Eduardo de Souza Assis e outros - Autori-
dade coatora: Superintendente Central de Administra-
ção e Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais - Relator: DES. 
WANDER MAROTTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em REFORMAR A SENTENÇA PARA DENEGAR A 
ORDEM, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013. - Wander 
Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDER MAROTTA - Antônio Ricardo Pinto 
e outros impetraram mandado de segurança contra ato 
do Superintendente Central de Administração e Paga-
mento de Pessoal da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão de Minas Gerais, objetivando obter a 
concessão da ordem para que seja mantida a integrali-
dade de pagamento dos acréscimos pecuniários a título 
de quinquênios, adicional trintenário e outras vantagens 
pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, devendo estas 
ser pagas sem a observância do teto máximo estipulado 
pela EC 47/2005.

A liminar foi deferida (f. 195).
A sentença, ratificando a liminar, concedeu a segu-

rança, 

[...] declarando o direito dos impetrantes de continuarem a 
perceber a integralidade dos acréscimos pecuniários, a título 
de quinquênios e quantum pecuniário percebido nos contra-
cheques a título de vantagem pessoal, adquiridos antes da 
Emenda Constitucional 41/03, determinando o afastamento 
da incidência, nos proventos dos impetrantes, dos descontos 
denominados ‘abate-teto’ (f. 227/303). 

Inconformado, recorre o Estado de Minas Gerais 
(f. 305/322), sustentando que a Lei de Responsabilidade 
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Fiscal estabeleceu regras afetas à limitação da despesa 
com pessoal; que a pretensão inicial encontra óbice no 
art. 17 do ADCT, c/c art. 37, XI, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/03, bem como pelo 
estabelecido no art. 39, com a redação da Emenda 
Constitucional nº 19/98, e ainda o disposto no art. 8º da 
Emenda Constitucional nº 41/03; que necessário se faz 
atentar para o disposto nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 
nº 15.013/2004, que também impedem o deferimento 
do pedido; que é equivocado o entendimento de que as 
parcelas recebidas a título de vantagem pessoal não se 
sujeitam ao teto remuneratório, por constituírem direito 
adquirido, uma vez que o teto remuneratório abrange 
todos os valores integrantes dos vencimentos.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo 
desprovimento do recurso (f. 324/339).

Conheço do recurso voluntário e do reexame neces-
sário. 

O mandado de segurança visa proteger direito 
subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser compro-
vado documentalmente e de plano. No caso, pretendem 
os impetrantes que se lhes reconheça o direito líquido e 
certo de que sejam afastados do cálculo do teto consti-
tucional as vantagens pessoais e os adicionais por tempo 
de serviço, além do adicional trintenário, conquistados 
anteriormente à EC 41/03.

A questão sub judice não é nova - nem pacífica - 
nos tribunais pátrios. 

Sobre a fixação dos tetos remuneratórios diferen-
ciados para os entes federativos, dispunha o art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal: 

A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior 
e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, 
como limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, 
os valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Minis-
tros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus 
correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territó-
rios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remune-
ração, em espécie, pelo Prefeito. 

Promulgada a Emenda Constitucional nº 19/98, o 
dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação: 

A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autár-
quica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes polí-
ticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder 
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, alterou a redação do dispositivo citado, 
ao estabelecer:

A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autár-
quica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes polí-
ticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder 
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, 
o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no 
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do 
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Minis-
tério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

Em decorrência da alteração, o Estado de Minas 
Gerais editou a Lei nº 15.013/2004, fixando os venci-
mentos do Governador do Estado em R$10.500,00 (dez 
mil e quinhentos reais - valor histórico), atual limite para 
as remunerações dos servidores públicos estaduais do 
Poder Executivo. Entretanto, é de ser preservado o direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito, como o determina o 
art. 5º, inciso XXXVI, e art. 37, inciso XV, da Constituição 
Federal. 

Contudo, pela Emenda Constitucional nº 47/2005, 
foi acrescentado o § 12 ao art. 37 da Constituição 
Federal, que faculta aos Estados e ao Distrito Federal a 
adoção, a título de teto remuneratório, do subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, verbis: 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste 
artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, 
em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constitui-
ções e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal 
dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limi-
tado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios 
dos Deputados Estaduais, Distritais e dos Vereadores. 

Por sua vez, adequando-se à EC 47/05, foi editada 
a Emenda à Constituição Estadual nº 79, de julho de 
2008, que assim dispõe: 

Art. 1°O § 1° do art. 24 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
[...]
Art. 24. [...] 
§ 1° A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autár-
quica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, perce-
bidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos Desem-
bargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do § 12 do 
art. 37 da Constituição da República e observado o disposto 
no § 5° deste artigo.
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Art. 2° Os Poderes e demais órgãos constitucionais do Estado 
regulamentarão os procedimentos relativos ao cumprimento 
de acórdão do Supremo Tribunal Federal relacionado com a 
imposição de limites remuneratórios ou determinação judicial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reconhe-
cendo-se eficácia aos pagamentos deles resultantes. 
Art. 3° Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro 
de 2008. 

Não obstante as alterações da Constituição 
Federal, as emendas mencionadas não podem, em tese, 
incidir sobre as situações consolidadas anteriormente à 
sua publicação. As alterações constitucionais não podem 
suprimir direitos decorrentes de relações jurídicas já esta-
belecidas à época da sua promulgação, como é da 
consolidada jurisprudência. 

No caso concreto, os impetrantes comprovaram que 
receberam quinquênios e adicionais anteriores e poste-
riores à EC 41/2003, conforme demonstram as certidões 
e contracheques anexados aos autos. 

Assim, o desconto denominado “abate-teto” não 
pode recair sobre vantagens pessoais conquistadas em 
data anterior à lei, mas apenas sobre os vencimentos 
básicos. 

O colendo STF tem precedente: 

Teto remuneratório. Exclusão das vantagens pessoais. Período 
anterior à norma da Emenda Constitucional nº 41/03. Prece-
dentes. Agravo regimental desprovido. - A jurisprudência do 
Supremo Tribunal é no sentido de que, no período anterior 
à Emenda Constitucional nº 41/03, as vantagens pessoais 
estavam excluídas do teto remuneratório (RE-AgR 483097/
SP - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário - Rel.ª Min.ª Cármen 
Lúcia, j. em 17.10.2006, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJ 
de 15.12.2006, p. 89). 

No mesmo sentido, neste TJMG: 

Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Teto 
remuneratório. Servidor público. Redução do valor dos venci-
mentos. Garantias constitucionais. - A emenda constitucional, 
que tem a mesma categoria infraconstitucional da lei ordi-
nária, não pode diminuir a remuneração licitamente fixada, 
por estar preservada pela garantia constitucional da irreduti-
bilidade dos vencimentos. Concedida a segurança (Mandado 
de Segurança nº 1.0000.11.008975-2/000, Des. Almeida 
Melo, j. em 24.08.2011, p. em 09.09.2011).

Mandado de segurança. Servidor público estadual. Art. 37, 
XI, Constituição Federal. Lei Estadual 10.274/90. Legalidade. 
Possibilidade de incidência do redutor sobre as vantagens 
de natureza pessoal percebidas pelo servidor. - A EC 41/03 
traz regras claras a serem aplicadas de imediato, extirpando 
as controvérsias acerca da inclusão das vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza no cálculo do teto de remu-
neração. Não há falar em direito adquirido à exclusão de 
tais verbas, pois, conforme consignado de forma explícita no 
art. 17, ADCT, descabida se mostra a invocação de direito 
adquirido para a manutenção de remuneração em patamares 
superiores àqueles definidos pela Carta Magna. - Com efeito, 
dispondo o art. 4º da Lei estadual 10.274/90 que ‘a remu-
neração, a qualquer título, dos servidores do Poder Judiciário 
não poderá exceder a 90% do limite máximo da remuneração 

do Desembargador’ e o art. 1º da Lei estadual 16.114/06 
que ‘o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça 
é de R$22.111,25, a partir de 1º de janeiro de 2006’, o 
limite de remuneração dos servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Minas Gerais corresponde, hoje, a R$19.900,12 
(Mandado de Segurança nº 1.0000.08.469053-6/000, Rel. 
Des. Duarte de Paula, j. em 12.11.2008, p. em 17.04.2009). 

O direito adquirido é garantia constitucional do 
patrimônio individual do cidadão, cláusula pétrea, esta-
belecendo o art. 60, § 4º, da Constituição Federal que 
“não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir, dentre outros, os direitos e garantias 
individuais”. 

Ao reformar a Constituição, o Congresso Nacional 
age como órgão constituído, e não como Assembleia 
Constituinte. 

A emenda constitucional, emanada do poder cons-
tituinte derivado, como qualquer outra norma produ-
zida infraconstitucionalmente, deve respeitar os princípios 
constitucionais, dentre eles o da irretroatividade. 

Na verdade, como se sabe, em momento algum as 
Emendas Constitucionais 19/1998 e 41/2003 afastaram 
o direito adquirido. 

Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles (Direito 
administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 479/480):

Aliás, do exame comparativo do art. 29 da EC 19 com o 
art. 17 do ADCT da Carta de 1988, verifica-se que, enquanto 
este determina que as remunerações e os proventos de 
aposentadoria que ‘estejam sendo percebidos em desacordo 
com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites 
dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de 
direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título’, 
aquele, com conteúdo de menor alcance, fala que as remu-
nerações, os proventos e as pensões ‘adequar-se-ão [...] aos 
limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo 
a percepção de excesso a qualquer título’. Dessa forma, ao 
contrário da primeira norma, fruto do poder constituinte origi-
nário, a segunda, emanada do poder derivado, não deter-
mina a imediata redução aos novos limites nem afasta a invo-
cação do direito adquirido. Por tudo, é possível concluir que 
a EC 19 não afastou o direito adquirido, tanto que não impõe 
a redução de valores.

O Supremo Tribunal Federal já fixou diretriz no 
sentido de que não são autoaplicáveis as disposi-
ções contidas no art. 37, inciso XI, e no art. 39, § 4º, 
da Constituição Federal, prevalecendo, para a fixação 
do teto remuneratório dos servidores públicos estaduais, 
as regras existentes anteriormente à edição da Emenda 
Constitucional nº 19, de 04.06.98.

E, nos termos da Lei nº 12.016/2009: 

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 
de que categoria for e sejam quais forem as funções que 
exerça. 
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Direito à liberdade de informação - Art. 220 da 
CF/88 - Direito à honra e à imagem das pessoas - 
Art. 5º, X, da CF/88 - Matéria jornalística - Abuso -

 Juiz de futebol - Ofensa - Dano moral devido - 
Retratação - Tempo decorrido - Desvalia

Ementa: Apelação. Direito de informação. Exercício 
abusivo. Ofensa à honra, à imagem e à dignidade das 
pessoas. Dano moral. Configuração. Indenização devida. 

- Cabe indenização quando o direito de informação é 
exercido com abuso, extrapolando o exercício regular 
do direito de manifestação do livre pensamento, com 
excessos que constituam ofensa à honra, à imagem e à 
dignidade das pessoas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.258335-6/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Ricardo Marques 
Ribeiro - Apelado: Areté Editorial S.A. - Relator: DES. 
MAURÍLIO GABRIEL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - Maurílio 
Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Trata-se de ação de 
indenização por danos morais ajuizada por Ricardo 
Marques Ribeiro contra Areté Editorial S.A.

A sentença prolatada julgou improcedente o pedido 
inicial e condenou o autor a pagar as custas processuais e 
os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 
(mil reais).

Não se conformando, Ricardo Marques Ribeiro 
interpôs recurso de apelação alegando que o dano moral 
“ocorreu no momento em que as manchetes do jornal, 
acima citadas, definem as suas “atitudes”, como árbitro 
da partida de futebol, “como ilícitas”.

Ressalta que existe enorme diferença “entre uma 
análise técnica possível por parte da imprensa (errou, 
acertou, apitou bem, apitou mal, etc.) e as acusações” 
contra ele “feitas nas manchetes” do jornal Lance, editado 
pela recorrida.

Assevera que “não se pode tratar ofensas desse 
porte como norma, ou, pior, pensar que no futebol essas 
palavras podem ser utilizadas, como sugere a recorrida”.

Ao final, o apelante pugna pelo provimento do 
recurso, condenando-se a ré a lhe pagar indenização por 
danos imateriais.

Cumpre aos impetrantes, portanto, demonstrar, por 
meio de prova pré-constituída, o seu pretendido direito 
líquido e certo. E tais documentos devem, forçosamente, 
vir juntados à inicial, nos termos do art. 283 do CPC. 

Conforme se vê pelos documentos juntados aos 
autos, os impetrantes percebem quinquênios deferidos 
antes e depois da vigência da EC 41/2003. Entretanto, o 
corte dos vencimentos respeita os quinquênios e somente 
não respeita o valor absoluto da remuneração quando 
ultrapassa o teto. Não foi decotada nenhuma parcela 
dos vencimentos dos impetrantes, mas um determinado 
montante - dos vencimentos totais - que excedeu o teto. 
E assim ocorreu em virtude de aumentos concedidos 
posteriormente, em várias oportunidades, alcançando o 
máximo permitido, que não pode, a toda evidência, ser 
ultrapassado, sob pena de nunca conseguir-se a implan-
tação do teto constitucional. Se, havendo aumentos, 
ultrapassa-se o teto e esse excesso não puder ser cortado, 
haverá teto algum dia (ainda que no futuro)? Evidente que 
não. É uma questão aritmética.

E o parâmetro para o corte (abate-teto) é um valor 
fixo (subsídio tem valor fixo) que, independentemente da 
origem dos vencimentos do servidor, acarreta a sua inci-
dência. O momento a ser considerado, data venia, não 
é o da aquisição dos quinquênios, mas aquele da efetiva 
ocorrência do excesso. 

O colendo STF já reconheceu a repercussão geral do 
tema no RE 609381 e tem suspendido todas as liminares 
concedidas por este eg. Tribunal de Justiça (Suspensão de 
Segurança nº 4.443), Rel. Min. Cezar Peluso, com várias 
extensões a casos diversos. Os Ministros daquela colenda 
Corte irão julgar se incide ou não o limite remuneratório 
de que trata a Emenda Constitucional nº 41/2003 para 
servidores públicos.

Assim, ausente a prova pré-constituída do direito 
líquido e certo alegado, é de denegar-se a ordem.

No mesmo sentido, votei, ainda, além de outros 
casos, no Mandado de Segurança nº 1.0000.11.048275-
9/000, Relator o Des. Mauro Soares. 

Ante o exposto, em reexame necessário, reformo a 
r. sentença para denegar a segurança. 

Condeno os impetrantes ao pagamento das custas 
processuais. Sem honorários.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES BELIZÁRIO DE LACERDA e PEIXOTO HENRIQUES.

Súmula - NO REEXAME NECESSÁRIO, REFOR-
MARAM A SENTENÇA PARA DENEGAR A ORDEM, 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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dido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu 
enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto 
suficiente para evitar novo e igual atentado.

Atento a esses princípios, fixo em R$10.000,00 (dez 
mil reais) o valor da indenização por danos morais, a ser 
paga ao autor.

Esse valor será atualizado monetariamente, com 
base nos índices divulgados pela Corregedoria-Geral de 
Justiça deste Estado, e acrescido de juros moratórios de 
1% (um por cento) ao mês, tudo a partir da publicação 
do acórdão.

A retratação da reportagem, solicitada na petição 
inicial, se mostra inoportuna, tendo em vista o tempo 
decorrido dos fatos, e, certamente, não contribuiria para 
o intento almejado, à época, pelo autor.

Consequentemente, dou parcial provimento ao 
recurso para, julgando parcialmente procedente o pedido 
inicial, condenar Areté Editorial S.A. a pagar ao autor 
Ricardo Marques Ribeiro, a título de indenização por 
danos morais, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), 
a ser corrigida monetariamente, com base nos índices 
divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça deste 
Estado, e acrescida dos juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, tudo a partir da publicação deste acórdão.

Por ter o autor decaído de parte mínima do pedido, 
condeno Areté Editorial S.A. a pagar as custas proces-
suais, inclusive as recursais, e os honorários do advogado 
do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da condenação.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES TIAGO PINTO e PAULO MENDES ÁLVARES.  

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Em contrarrazões, Areté Editorial S.A. bate-se pelo 
não provimento do recurso.

Conheço do recurso por estarem presentes os requi-
sitos de sua admissibilidade.

A questão em exame coloca em aparente colisão o 
direito à liberdade de informação por meio da imprensa, 
garantido pelo art. 220 da Constituição da República, 
e os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à 
imagem das pessoas, assegurados no item X do art. 5º da 
mesma Constituição.

Buscando harmonizar tais direitos, a jurisprudência 
vem entendendo que  

[...] a atividade jornalística deve ser livre para informar a 
sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em 
observância ao princípio constitucional do Estado Democrá-
tico de Direito; contudo, o direito de informação não é abso-
luto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que 
exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos 
à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 
719592/AL, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 
12.12.2005, publ. no DJ de 1º.02.2006, p. 567).

No caso em exame, o jornal Lance, pertencente à 
ré Areté Editorial S.A., na sua edição do dia 21 de abril 
de 2011, ao se referir ao jogo de futebol havido entre os 
times do Avaí e do Botafogo, estampou, em sua primeira 
página e de forma destacada, a seguinte manchete: 
“Fogão é garfado. Juiz inventa pênalti no fim do jogo e 
elimina Botafogo da Copa do Brasil” (cf. f. 22).

Na página 4, ao atribuir notas aos participantes da 
partida, consta do mesmo jornal o seguinte: “Juiz: Ricardo 
Marques Ribeiro (Fifa/MG) 3,0. Uma vergonha o pênalti 
marcado a favor do Avaí. Interferiu diretamente no duelo” 
(f. 23).

Na mesma página, aparece, igualmente de forma 
destacada, a manchete “Mão grande!”, seguida das 
seguintes informações: “Com pancadaria, pênalti mal 
marcado e arbitragem desastrosa, Botafogo só empata 
com Avaí e está eliminado da Copa do Brasil” (f. 23).

O referido jornal, ao se utilizar das expressões 
“garfado” e “mão grande”, abusou do direito de infor-
mação e extrapolou o exercício regular do direito 
de manifestação.

Essas expressões, evidentemente direcionadas ao 
autor, árbitro da partida de futebol comentada na repor-
tagem, caracterizaram ofensa à sua honra, imagem 
e dignidade.

Os danos morais, no caso, decorrem da própria 
veiculação da matéria no referido jornal e não necessitam 
de ser demonstrados.

O valor da indenização por dano moral deve ser 
fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso 
e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da 
culpa do agente, a condição socioeconômica das partes 
e a participação de cada um nos fatos que originaram o 
dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofen-

Cobrança - Quantia líquida - Falência decretada -
 Credor - Habilitação do crédito - Necessidade -

 Execuções pontuais - Impossibilidade - 
Transgressão à ordem de vocação dos credores -

 Art. 83 da Lei 11.101/2005

Ementa: Agravo de instrumento. Indenização. Quantia 
líquida. Processo de falência. Habilitação. Necessidade. 
Impossibilidade de execuções pontuais. Transgressão à 
ordem de vocação dos credores.

- Em se tratando de cobrança de quantia líquida em face 
de devedor falido, compete ao credor habilitar o seu 
crédito no juízo da falência, o qual será incluído na classe 
própria, segundo a ordem de vocação de credores consa-
grada no art. 83 da Lei 11.101/2005.
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- Decretada a falência, não é possível a promoção de 
atos expropriatórios pontuais em face do devedor; afinal, 
isso importaria em transgressão à hierarquização dos 
créditos estabelecida legalmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
04.261952-8/005 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Isabella Velloso Pereira - Agravada: Varig S.A. 
- Viação Aérea Rio Grandense - Relator: DES. ALEXANDRE 
SANTIAGO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Alexandre 
Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto por Isabella Velloso Pereira, em 
face da decisão de f. 451/452-TJ, reiterada pelo decisum 
de f. 464/465, que rejeitou os embargos declaratórios, 
proferida pelo il. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Belo Horizonte, que suspendeu a demanda de indeni-
zação que se encontra liquidada e em fase de cumpri-
mento, até que se encerre o processo de falência que 
tramita perante o Juízo da 1ª Vara Empresarial da 
Comarca do Rio de Janeiro.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão 
hostilizada contraria o acórdão deste eg. TJMG, proferido 
no Agravo de Instrumento nº 1.0024.04.261.952-8, já 
transitado em julgado, e também que ela é incompatível 
com o bloqueio do crédito outrora autorizado.

Nesses termos, alegando transgressão à coisa 
julgada, pugna pelo provimento do recurso, com o 
escopo de determinar o prosseguimento do feito, com 
a lavratura do competente auto de penhora da quantia 
bloqueada, dando, então, continuidade ao cumprimento 
de sentença.

É, em breve síntese, o relatório.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Em primeiro lugar, cumpre perquirir qual o contexto 

fático quando da prolação do acórdão supostamente 
malferido pelo decisum objurgado.

Às f. 413/421-TJ, constata-se que a decisão cole-
giada foi proferida em maio de 2009, data essa em que 
se falava apenas em recuperação judicial da empresa 
agravada. A esse respeito confira-se à f. 415-TJ:

Conforme noticiam os autos, a agravante insurge-se 
contra a decisão da 8ª Vara Cível desta Capital que deter-
minou a remessa dos autos para a 1ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro, onde corre a recuperação judicial da 
empresa agravada.

Nessa senda, por verificar que o ajuizamento da 
demanda indenizatória tinha ocorrido previamente ao 
pedido de recuperação judicial (17.06.2005), a col. 
Turma Julgadora entendeu pela manutenção do proces-
samento do feito na Vara de origem, na Comarca da 
Capital mineira.

Insta destacar, ainda, que nesse mesmo contexto, 
qual seja no em que se tinha notícia da recuperação judi-
cial da Varig, o eg. Tribunal de Justiça, em julgamento 
dos embargos declaratórios no agravo de instrumento 
mencionado, determinou o regular processamento do 
feito, consoante se observa às f. 424/425-TJ.

Especificamente no que diz respeito à recupe-
ração judicial, impende trazer à baila o que dispõe a Lei 
11.101/2005, senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do proces-
samento da recuperação judicial suspende o curso da pres-
crição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se proces-
sando a ação que demandar quantia ilíquida.
[...]
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 
caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo 
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 
deferimento do processamento da recuperação, restabele-
cendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 
iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente-
mente de pronunciamento judicial.

Logo, o prosseguimento da demanda indeniza-
tória, após o transcurso dos 180 (cento e oitenta) dias, é 
medida restrita à recuperação judicial.

Feitas as ponderações supra, pode-se compreender 
melhor a questão debatida no presente recurso.

Isso porque a determinação de suspensão do feito 
que é aqui hostilizada foi prolatada em 27.03.2012, data 
essa em que já não se fala mais em recuperação judicial 
da recorrida, mas em falência, conforme sentença decla-
ratória de f. 443/448-TJ, proferida em 20.08.2010, na 1ª 
Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Nessa seara, decretada a falência, resta impos-
sível promover execuções pontuais contra a empresa 
falida; afinal, isso importaria em transgressão à ordem 
de vocação de credores prevista na Lei 11.101/2005, 
em comento. A esse respeito, confira-se a hierarquização 
consagrada no art. 83, in verbis:

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à 
seguinte ordem:
I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados 
a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os 
decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do 
bem gravado;
III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e 
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
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Gravações telefônicas - Plano de saúde - Serviço 
de atendimento ao consumidor - Reclamação 
formalizada - Disponibilização da gravação do 

atendimento - Obrigatoriedade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação ordinária com 
pedido urgente de tutela antecipada. Gravações telefô-
nicas. Serviço de atendimento ao consumidor. Provimento 
ao recurso. Inteligência do Decreto 6.523/2008, art. 15, 
§ 4º. 

- Agravo de instrumento interposto em face de decisão 
que indeferiu o pedido para que a empresa de plano de 
saúde apresentasse a gravação solicitada. 

- O pedido foi realizado em ação ordinária a fim de 
comprovar a necessidade de aplicação de multa por 
descumprimento de liminar. 

- Conforme art. 15, § 4º, do Decreto 6.523/2008, 
o prazo mínimo para que as empresas armazenem o 
registro eletrônico das ligações é de dois anos. 

Deram integral provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
11.289789-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agra-
vante: Marcus Vinícius Vieira Amaral - Agravada: Unimed 
Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Relato-
ra: DES.ª MARIZA DE MELO PORTO

IV - créditos com privilégio especial, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo 
disposição contrária desta Lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção 
sobre a coisa dada em garantia;
V - créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo 
disposição contrária desta Lei;
VI - créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alie-
nação dos bens vinculados ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho 
que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput 
deste artigo;
VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por 
infração das leis penais ou administrativas, inclusive as 
multas tributárias;
VIII - créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem 
vínculo empregatício.
§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será consi-
derada como valor do bem objeto de garantia real a impor-
tância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso 
de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem indivi-
dualmente considerado.
§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de 
direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital 
social na liquidação da sociedade.
§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão 
atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em 
virtude da falência.
§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão consi-
derados quirografários.

Não por outro motivo, o legislador determinou a 
suspensão das demandas em curso em face do devedor 
declarado falido, bem como da contagem do prazo pres-
cricional respectivo, permitindo, excepcionalmente, o 
prosseguimento das ações em que se pleiteia quantia 
ilíquida, e das de natureza trabalhista e fiscal. A lógica 
é, justamente, a de que todos os credores se habilitem 
no mesmo juízo, pois somente assim se poderia garantir 
a devida observância da hierarquia legal de credores, 
sendo esse um dos fundamentos para o dito “juízo 
universal da falência”.

Dessarte, sendo líquida a obrigação da agravada 
em favor da agravante, compete a esta última habilitar 
o seu crédito, o que será incluído na classe própria, nos 
termos ditados pela norma em apreço.

Por via de consequência, conclui-se que ao 
Magistrado processante da demanda indenizatória em 
tela não caberia outra solução senão a de paralisar o 
feito, haja vista que não lhe é permitido promover atos 
expropriatórios em detrimento da empresa falida, se 
ainda remanesce processo de falência contra ela.

A partir de tais premissas, mormente diante da cons-
tatação de contextos fáticos totalmente diversos, não há 
se falar que o decisum vergastado contrarie a ordem 
judicial proferida por esta col. Câmara, a qual transitou 
em julgado.

Nesse espeque, vê-se que a decisão do il. Julgador 
a quo não merece qualquer reparo.

Com efeito, considerando a impossibilidade de 
acolher a pretensão da recorrente, porquanto isso impli-
caria “burla” à ordem de vocação dos credores, está-se 
diante de uma situação de manifesta improcedência do 
pedido. 

Por todo o exposto, nego provimento ao agravo 
de instrumento.

Custas recursais, pela agravante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARIZA DE MELO PORTO e 
PAULO BALBINO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 
DE INTRUMENTO.

. . .
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II - Juízo de admissibilidade.
5. Vistos os pressuposto de admissibilidade, 

conheço do agravo, recebendo-o sob a forma de instru-
mento - fulcro art. 522 do CPC.

III - Mérito.
6. Insurge-se o agravante contra decisão que 

acolheu a tese de defesa apresentada pela empresa agra-
vada, de que o prazo para apresentar as gravações já se 
havia expirado e de que seria incabível a aplicação do 
art. 359 do CPC.

7. Nesse sentido, o interesse na manutenção dessas 
gravações assenta-se não apenas no consumidor, mas 
também no fornecedor de produtos e serviços, já que, em 
eventual demanda, tal prova pode se mostrar necessária 
quando houver a inversão do ônus da prova.

8. De acordo com o Decreto nº 6.523, de 31 de 
julho de 2008, que regulamenta o Código de Defesa 
do Consumidor e fixa normas gerais sobre o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor - SAC, foram estipulados 
dois prazos para que os SACs mantenham as grava-
ções das chamadas realizadas pelos seus consumidores. 
O primeiro é de no mínimo 90 (noventa) dias, referente 
às ligações efetuadas para o SAC. O segundo prazo é 
de no mínimo 2 (dois) anos, após a solução de alguma 
demanda instaurada pelo consumidor.

Art. 15. Será permitido o acompanhamento pelo consumidor 
de todas as suas demandas por meio de registro numérico, 
que lhe será informado no início do atendimento.
[...]
§ 3º É obrigatória a manutenção da gravação das chamadas 
efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de noventa dias, 
durante o qual o consumidor poderá requerer acesso ao 
seu conteúdo.
§ 4º O registro eletrônico do atendimento será mantido à 
disposição do consumidor e do órgão ou entidade fiscaliza-
dora por um período mínimo de dois anos após a solução 
da demanda. 

9. Dessa forma, resta indiscutível que foi instau-
rada uma demanda pela parte agravada, havia necessi-
dade e urgência de se realizar uma cirurgia e o agravante 
entrou em contato com o SAC da empresa, formalizando 
uma reclamação.

10. In casu, a ligação que originou a gravação, 
requerida pelo agravante, foi realizada dia 2 de dezembro 
de 2011. Dessa forma, não transcorreu o prazo mínimo 
fixado no Decreto nº 6.523/2008. 

11. Diante do contexto probatório, confirmo a 
decisão liminar, f. 414/417-TJ, para determinar que a 
agravada disponibilize ao Juízo a gravação telefônica 
(protocolos 13977748 e 13977794) realizada no dia 2 
de dezembro de 2011, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena do disposto no art. 359 do CPC.

IV - Conclusão.
12. Posto isso, dou provimento ao agravo de instru-

mento, para reformar integralmente a decisão inter-

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2013. - Mariza de 
Melo Porto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIZA DE MELO PORTO - I - Relatório.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento 

interposto por Marcus Vinicius Vieira Amaral, em face 
da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo 
(f. 400-TJ), que acolheu a justificativa da agravada de 
não apresentar as gravações telefônicas, sob o argu-
mento de que as empresas possuem um prazo para arma-
zenamento dessas.

2. Irresignado com a decisão de primeira instância, 
alega, em suma, o agravante que: a) sofria de problemas 
ortopédicos decorrentes de um acidente automobilís-
tico, razão pela qual deveria se submeter a um procedi-
mento cirúrgico no fêmur; o Juiz a quo determinou, em 
sede liminar, que a agravada fornecesse, em 48 horas, os 
materiais necessários à realização da cirurgia, sob pena 
de multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais); 
b) a agravada foi devidamente citada no dia 25.11.2011, 
contudo, ela só cumpriu com a determinação judicial no 
dia 19.12.2011, motivo pelo qual o agravante requereu a 
aplicação de multa ao plano de saúde; c) requereu que a 
agravada fornecesse as gravações dos atendimentos tele-
fônicos para, com isso, comprovar o descumprimento da 
decisão judicial; d) em que pese a negativa da agravada, 
ela tem a obrigação de armazenar o registro eletrônico 
do atendimento telefônico por período mínimo de dois 
anos, fulcro no art. 15, § 4º, do Decreto nº 6.523/08; e) 
apesar de a parte ré se manifestar nos autos da ação ordi-
nária, afirmando que as guias com a autorização para 
o procedimento estavam à disposição do autor desde 
25.11.2011, não sendo elas retiradas rapidamente por 
inércia da parte autora, alega o agravante que não houve 
inércia da sua parte, e sim negligência da empresa. Ele 
defende, ainda, que entrou em contato com o call center 
da agravada em 02.12.2011 e que foi informado de que 
não haviam sido liberadas as guias; f) pelo fato de ter 
sido intimada a fornecer os documentos e, mesmo assim, 
não o fazer, conforme se depreende das cópias de f. 272, 
287-v., 301 e 307, deve-se aplicar o art. 359 do CPC.

3. Nesse contexto, foi deferido, às f. 414/417-
TJ, efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo, deter-
minando que a agravada disponibilize a gravação do 
atendimento realizado no dia 02.12.2011, conforme os 
protocolos de número 13977748 e 13977794. 

4. Preparo: parte isenta (art. 10, II, da Lei Estadual 
nº 14.939/2003), conforme f. 111.

É o relatório. Decido.
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locutória recorrida, determinando a apresentação da 
gravação requerida.

É o voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES PAULO BALBINO e MARCOS LINCOLN. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Embargos à execução fiscal - Falecimento 
do devedor - Contrato de crédito - Realização 

antes do matrimônio - Casamento - Regime de 
separação de bens - Cônjuge - Substituição 
processual - Impossibilidade - Extinção do 

processo

Ementa: Apelação. Execução. Falecimento do executado. 
Substituição processual. Cônjuge. Contrato de emprés-
timo realizado antes do matrimônio. Regime de sepa-
ração total de bens. Embargos julgados procedentes. 
Execução extinta.

- Evidenciando-se que o empréstimo em execução reali-
zado pelo marido da embargante se deu anteriormente 
ao matrimônio e que este se verificou pelo regime de 
separação total de bens, verificada se faz a não responsa-
bilidade da apelada em relação à dívida, máxime quando 
não deixou o falecido qualquer bem passível de inven-
tário e partilha.

Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.307948-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Caixa Seguradora 
S.A. - Apelada: Aparecida Reis de França Silva - Relator: 
DES. NILO LACERDA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Nilo 
Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NILO LACERDA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto contra a r. sentença de f. 40/43, que 
julgou procedentes os embargos à execução propostos 
por Aparecida Reis de França Silva, contra a Caixa 
Seguradora S.A., condenando a embargada ao paga-
mento das custas do processo e dos honorários advo-

catícios, estes arbitrados em mil e quinhentos reais 
(R$1.500,00).

Pelas razões de f. 44/49, a embargada/apelante, 
após tecer considerações sobre os fatos dos autos, fixa a 
necessidade da reforma da sentença questionada, asse-
verando que o empréstimo outrora firmado pelo ora fale-
cido marido da apelada o foi com a finalidade de realizar 
reformas no imóvel desta, pelo que indiferente que tal 
contrato tenha sido firmado antes das núpcias entre os 
mesmos, já que a recorrida aceitou os recursos prove-
nientes do contrato, tanto que permitiu que o imóvel fosse 
dado em garantia.

Dessa forma, entende que, se o marido da apelada 
ainda fosse vivo, teria direito no dito imóvel, em quantia 
atualizada do que nele investiu, sendo certo que a subs-
tituição processual se deu nos termos do art. 43 do CPC, 
recaindo na requerida a obrigação de arcar com as 
despesas realizadas por seu falecido marido, até o limite 
da herança.

Fixa, mais, que a apelada nem mesmo juntou prova 
quanto à inexistência de bens de seu falecido marido, 
reiterando, por fim, a responsabilidade desta, até o limite 
do direito do seu ex-marido no imóvel sobre o qual foi 
investida a quantia dada em empréstimo.

Preparo à f. 50.
Contrarrazões às f. 152/155.
Conheço do recurso, presentes que se fazem os 

pressupostos de sua admissibilidade.
Cuida-se de recurso de apelação interposto 

contra sentença que julgou procedentes os embargos à 
execução propostos por Aparecida Reis de França Silva 
contra a Caixa Seguradora S.A., condenando a embar-
gada ao pagamento das custas do processo e dos hono-
rários advocatícios.

Examinando os autos apensos, verifica-se que a 
apelante ingressou com ação executiva contra Joanes 
Rafael Silva, visando executar contrato de emprés-
timo por este firmado (f. 29/36), em razão de inadim-
plência verificada.

Sobrevindo o falecimento do executado, requereu 
a exequente a substituição processual da parte, para que 
ingressasse na demanda o cônjuge do mesmo, a ora 
apelada, o que foi deferido às f. 164.

Citada, a requerida ofertou os presentes embargos 
à execução, pelo quais alegou não ter responsabilidade 
em relação à dívida executada, porquanto o emprés-
timo foi feito antes mesmo de se casar com o primitivo 
executado, casamento este levado a efeito em regime de 
separação total de bens, sendo certo, ademais, que seu 
falecido marido não deixou bens passíveis de inventário 
e partilha.

Ora, conforme se verifica do cotejo dos documentos 
de f. 08 e 09 dos presentes autos de embargos à execução 
e dos documentos de f. 29/35 dos autos da execução, 
o imóvel que sustenta a apelante ter sido o destinatário 
dos recursos do empréstimo pertence exclusivamente à 
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automotores (IPVA). Legitimidade. Credor fiduciário. 
Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003: 
afastada. Inexistência de normas gerais. Competência 
concorrente do Estado. Certidão de dívida ativa: requi-
sitos formais: validade. Prescrição.

- O credor fiduciário, na condição de proprietário do ve-
ículo dado em garantia do contrato de financiamento, é 
contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4º da 
Lei Estadual nº 14.937/2003.

- Em face da ausência de norma geral editada pela União 
acerca do IPVA, o Estado está autorizado a legislar sobre 
a matéria em exercício da sua competência concorrente, 
prevista no art. 24, § 3º, da CF.

- Presentes os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, da 
Lei nº 6.830/1980, é válida a certidão de dívida ativa.

- É de se reconhecer a prescrição do crédito tributário 
se decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua constituição 
definitiva, sem que haja a ocorrência de nenhuma das 
causas interruptivas, previstas no art. 174 do CTN.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.309436-1/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Banco Alvorada 
S.A. - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
OLIVEIRA FIRMO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Oliveira 
Firmo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco 

Alvorada S.A. da sentença (f. 17/23) proferida nos autos 
da ação de embargos opostos à execução fiscal contra 
si proposta pelo Estado de Minas Gerais. O pedido foi 
julgado improcedente, determinando-se o prossegui-
mento da execução fiscal. Pela sucumbência, o embar-
gante foi condenado ao pagamento das custas proces-
suais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% 
(vinte por cento) do valor do crédito corrigido.

2. O apelante alega, em preliminar, a sua ilegi-
timidade passiva para responder pela execução de 
crédito relativo à dívida de imposto sobre propriedade de 
veículos automotores (IPVA), ao fundamento de que não 
possui a posse do bem, pois este é objeto de alienação 
fiduciária celebrado com terceiro. A título de prejudicial 
de mérito, aduz a ocorrência da prescrição do crédito 

IPVA - Alienação fiduciária em garantia - Credor 
fiduciário - Legitimidade - Competência tributária -

 Normas gerais - Certidão de dívida ativa - 
Requisitos

Ementa: Apelação cível. Tributário. Execução fiscal. 
Embargos. Imposto sobre propriedade de veículos 

apelada, desde 17.08.1993, sendo certo, lado outro, 
que contraiu matrimônio com Joanes Rafael Silva, em 
regime de separação total de bens, em 26 de outubro de 
2001, tendo este falecido sem deixar bens passíveis de 
inventário e partilha.

De tais fatos se depreende, pois, que a apelada 
efetivamente não possui qualquer responsabilidade em 
relação ao contrato em execução que justificasse o seu 
ingresso no feito executivo, por substituição processual, 
porquanto, além do fato de ser proprietária exclusiva do 
imóvel indicado como aquele que recebeu os recursos do 
contrato para reforma, já que o adquiriu antes de casar-se 
com o primitivo executado (doc. de f. 09), constata-se 
também que o referido matrimônio se deu em regime de 
separação total de bens (f. 08).

Note-se, por importante, que inexiste prova de que 
a apelada tenha anuído com a indicação de seu imóvel 
à garantia do contrato firmado pelo seu ex-marido antes 
do casamento e, mais, que os recursos alcançados com 
o empréstimo tenham efetivamente sido utilizados em 
reforma no imóvel da mesma.

Nessa liça, observando-se a norma substantiva 
constante do art. 1.997 do Código Civil, que reza: “a 
herança responde pelo pagamento das dívidas do fale-
cido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, 
cada qual em proporção da parte que na herança lhe 
coube”, percebe-se, com isenção de dúvida, que a 
execução não pode contra ela prosseguir, por não ser, 
efetivamente, responsável pela dívida contraída, bem 
como por não ter herdado qualquer patrimônio de seu 
falecido marido, exatamente em razão da inexistência de 
bens deste.

Posto isso, a outra solução não se poderia mesmo 
chegar, senão pela procedência dos embargos, com a 
consequente extinção da execução apensa.

Em face de tais considerações, nego provimento 
ao apelo para manter a r. sentença questionada por seus 
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALVIMAR DE ÁVILA e SALDANHA 
DA FONSECA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

. . .
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V - Mérito.
V - a) - Da nulidade da CDA.
13. Cediço que a dívida regularmente inscrita goza 

de presunção legal relativa de liquidez e certeza (art. 204 
do CTN e art. 3º da LEF), incumbindo ao devedor o ônus 
de desconstituí-la.

Para tanto, o apelante sustenta a inobservância 
de requisitos formais, ao argumento de que a CDA não 
contém a indicação do termo inicial e a forma de se 
calcular os juros de mora e demais encargos incidentes 
sobre o débito exequendo.

14. A certidão que fundamenta a execução fiscal 
(f. 4/5, autos em apenso) descreve o nome do devedor, 
seu endereço, o valor originário da dívida, o termo inicial 
e os critérios de correção monetária, índices de juros e 
multa aplicados, além da natureza do crédito, o funda-
mento legal, a data e o número de inscrição em dívida 
ativa, dispensável a referência a processo administra-
tivo, tudo em conformidade com a previsão do art. 2º, 
§§ 5º e 6º, da LEF. Estão preenchidos, pois, os requisitos 
formais do título, que visam a assegurar a ampla defesa 
ao devedor.

§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial 
e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 
previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contra-
tual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atua-
lização monetária, bem como o respectivo fundamento legal 
e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida 
Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de 
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos 
do Termo de Inscrição e será autenticada pela autori-
dade competente.

V - b) - Da alegada inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 14.937/03.

15. A alegação de que a União não editou normas 
gerais para disciplinar o IPVA, cuja competência lhe cabe 
por força do art. 146 da CF, por si só não obsta a que o 
Estado o faça, no exercício da sua competência concor-
rente, prevista no art. 24, § 3º, da CF.

16. Assim, a Lei Estadual nº 14.937/03 não padece 
do alegado vício de inconstitucionalidade, pois legítima a 
definição que faz do sujeito passivo do IPVA.

V - c) - Da responsabilidade tributária - (i)legitimi-
dade passiva.

17. Conforme alega o apelante, o veículo sobre o 
qual incide a exação foi dado em garantia da obrigação 
estabelecida em contrato de financiamento firmado com 
terceiro, sendo, por isso, alienado fiduciariamente em 
favor daquele.

executado, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos entre 
a sua constituição definitiva, ocorrida nos exercícios de 
2005 a 2009, e a distribuição da ação em 04.11.2011. 
No mérito, sustenta que a certidão de dívida ativa (CDA) 
é nula, por ausência de formalidade legal, especialmente 
no que se refere à indicação do termo inicial e da forma 
de se calcularem os juros de mora e demais encargos 
incidentes sobre o débito executado. Alega, ainda, que 
a Lei Estadual nº 14.937/03 é inconstitucional, pois 
define o sujeito passivo do IPVA sem que tal figura esteja 
previamente estabelecida em lei complementar federal, 
à qual compete a disciplina geral da matéria, segundo o 
art. 146 da Constituição Federal (CF). Conclui que não 
pode responder pela exação, porquanto esta decorre 
do desdobramento do direito de propriedade, pelo uso, 
gozo, disposição e reivindicação do bem móvel, em 
relação ao qual não tem a detenção, pois exercida por 
terceiro. Pede o provimento da apelação, nos termos das 
suas alegações (f. 24/36).

3. Sem contrarrazões (f. 41/42).
4. O Ministério Público denega manifestação (f. 62).
5. Preparo (f. 38).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
6. Vistos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço da apelação.
III - Preliminar - ilegitimidade passiva.
7. A matéria aduzida pelo apelante a título de preli-

minar será analisada junto ao mérito do recurso, pois 
com ele se confunde, visto que versa sobre a condição 
de sujeito passivo da exação objeto da execução fiscal.

IV - Prejudicial de mérito (prescrição).
8. Ao que consta das certidões de dívida ativa 

(CDA) acostadas nos autos da execução fiscal em apenso 
(f. 3/4), o crédito executado se refere a débito de IPVA 
constituído nos exercícios de jan./2005 a jan./2010.

9. Verifica-se que a execução fiscal foi proposta 
em 20.01.2011, quando já estava em vigor a norma do 
art. 174, I, do CTN, com redação dada pela LC nº 118, 
de 09.02.2005.

10. Assim, a interrupção da prescrição, segundo 
a referida norma, ocorreu com o mero despacho que 
determinou a citação do apelante na execução fiscal, em 
02.02.2011 (f. 5), com efeitos retroativos à data de distri-
buição da ação (STJ - REsp nº 1.120.295/SP - Rel. Min. 
Luiz Fux - j. em 12.05.2010 - publ. em 21.05.2010).

11. Na espécie, a constituição do crédito executado 
de IPVA ocorreu com o respectivo lançamento no primeiro 
dia do ano de cada um dos exercícios descritos na CDA, 
conforme preceitua o art. 2º da Lei Estadual nº 14.937/03 
c/c o art. 144 do CTN.

12. Com efeito, quanto ao crédito executado rela-
tivo ao exercício de 2005, reconheço a ocorrência da 
prescrição, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a 
sua constituição e a distribuição da ação. E, em relação 
aos créditos dos exercícios de 2006 a 2010, rejeito 
a prejudicial.



156        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

18. Ora, diante disso, é inelutável que o bem 
integra o patrimônio do apelante, pois se lhe foi dado em 
garantia da obrigação pactuada com terceiro. De fato, a 
alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, ora 
apelante, a propriedade resolúvel e a posse indireta da 
coisa, ficando o devedor, a seu turno, apenas na condição 
de possuidor direto (art. 1º do Decreto-lei nº 911/69).

19. Logo, na condição de proprietário da coisa, 
não há dúvida de que o apelante responde pelo débito 
tributário de IPVA incidente sobre o bem, tudo por força 
do disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 14.937/03, 
que estabelece a qualidade de contribuinte da exação na 
pessoa do proprietário do veículo automotor.

VI - Conclusão.
20. Posto isso, dou parcial provimento à apelação, 

apenas para declarar a prescrição do crédito executado 
de IPVA, relativo ao exercício de 2005, mantendo a 
sentença quanto ao mais, inclusive quanto à conde-
nação nos ônus sucumbenciais, em face da sucumbência 
mínima do apelado.

21. Custas, pelo apelante.
É o voto.

DES. WASHINGTON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. WANDER MAROTTA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Ação revisional de consumo de energia elétrica -
 Violação do medidor - Rompimento de selo - 

Fraude - Ausência de prova - Revisão do 
faturamento por estimativa - Unilateralidade 
no procedimento administrativo - Garantias 
constitucionais - Princípio da ampla defesa -

 Princípio do contraditório - Não observância - 
Nulidade da cobrança

Ementa: Administrativo. Ação revisional de consumo de 
energia elétrica com pedido de antecipação de tutela 
c/c reparação de danos. Medidor. Não comprovação 
de fraude e de medição inferior do consumo de energia 
elétrica. Cobrança ilegítima. 

- Em primeiro lugar, para a virtual irregularidade contida 
em leitor de energia, indispensável que se resguarde o 
direito de defesa do consumidor, permitindo que tenha 
acesso às providências de verificação e à sindicância que 
conduziu ao suposto débito presumido, que se mostra 

ilegal, quando não há um só indício de que o rompi-
mento ou a modificação dos lacres tivesse sido realizado 
pelo autor. 

Não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.08.423484-2/001 - Co-
marca de Contagem - Apelante: Cemig Distribuição S.A. 
- Apelado: Carlos Alberto de Oliveira Campos - Relator: 
DES. JUDIMAR BIBER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2013. - Judimar 
Biber - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de recurso de 
apelação cível aviado pela Cemig Distribuição S.A., em 
face da sentença de f. 101/107, que julgou procedente 
a ação ordinária aviada por Carlos Alberto de Oliveira 
Campos e declarou nulo o débito de R$9.818,69.

Em suas razões de recurso (f. 113/121), alega, 
em apertada síntese, ser incontroversa a existência de 
redução drástica do consumo médio de energia elétrica 
na unidade consumidora do apelado, tendo, por conse-
quência, aproveitado dos serviços prestados pela 
apelante, sem a devida contraprestação.

Alega, ainda, não ter sido cerceada em momento 
algum, em desfavor do apelado, a prerrogativa da ampla 
defesa e do contraditório, já que, conforme asseverado, 
o histórico de consumo não deixa dúvida de que houve 
consumo de energia elétrica não faturada, em favor do 
apelado, e a inspeção realizada no medidor confirmou 
não só o erro de medição, como a fraude, por meio da 
comprovação da invasão no interior do medidor, em face 
dos lacres rompidos/ausentes, trazendo os julgados que 
entende serem aplicáveis ao caso.

Pugna pelo provimento do recurso para que a ação 
seja julgada totalmente improcedente.

O recurso foi devidamente contra-arrazoado às 
f. 124/131, pugnando o apelado pela manutenção 
da sentença.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, visto que presentes os requi-

sitos de sua admissibilidade.
Narra o autor na inicial que, na data de 24.04.2008, 

a Cemig, após inspeção no medidor da sua residência, 
lavrou o TOI 039092/03, em que foi constatada uma 
suposta irregularidade e efetuado o acerto de fatura-
mento no valor de R$9.818,69, sendo que ele nunca 
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Relação de consumo - Taxista - Aquisição de 
veículo para uso profissional - Vícios redibitórios -

 Ação de reparação de danos - Código de 
Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - 

Responsabilidade objetiva - Defeitos no veículo -
 Reparação somente parcial - Ausência de prova -

 Troca do produto - Não cabimento - Lucros 
cessantes - Não comprovação - Danos materiais -
 Ressarcimento - Impossibilidade - Dano moral - 

Configuração - Indenização - Cabimento

Ementa: Processual civil e civil. Ação de reparação de 
danos decorrentes de vícios redibitórios. Aquisição de 
veículo por taxista, para transporte de passageiros. CDC. 
Aplicabilidade. Vícios verificados. Reparo só parcial. 
Ausência de prova. Troca do veículo. Não cabimento. 
Lucros cessantes não provados. Indenização. Não cabi-
mento. Danos morais. Presença. Responsabilidade civil de 
indenizar. Configuração. Reforma da sentença. Recurso 
conhecimento e provido em parte.

- Na esteira da jurisprudência do STJ, trata-se de relação 
de consumo a compra de veículo por taxista junto à 
montadora ou concessionária, razão pela qual se aplica o 
CDC ao presente caso, que trata de reparação de danos 
decorrentes de vício redibitório.

- A teor dos arts. 14 e 29 do CPC, em se tratando de 
responsabilidade objetiva, o vendedor somente é obri-
gado a reparar o consumidor se provado o nexo causal 
entre o defeito no produto vendido e o dano.

- Provada a existência de vícios redibitórios no veículo 
adquirido pelo autor, a ré não deve ser obrigada a trocar 
o produto se não provado que os reparos que ela fez no 
curso da lide não atingiram todos os defeitos narrados 
na inicial.

- Não provados os danos materiais, caracterizados como 
lucros cessantes, eles não são devidos.

- Provado o dano moral sofrido pelo autor, com a demora 
da solução do defeito de seu produto, a revendedora é 
civilmente responsável por indenizá-lo.

Recurso conhecido e provido em parte.

teria autorizado ou feito algum tipo de fraude no medidor 
ou alguma alteração no medidor.

Com efeito, reza o art. 72 da Resolução 456/2000 
da Aneel, que: 

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que 
tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso 
de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária 
adotará as seguintes providências:
[...] 
IV - proceder à revisão do faturamento com base nas dife-
renças entre os valores efetivamente faturados e os apurados 
por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem 
prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90.

No presente caso, vislumbra-se do documento de 
f. 16 que o valor cobrado - R$9.818,69 - resultou de 
apuração “por meio de estimativa”, em decorrência de 
irregularidades constatadas na unidade consumidora 
do autor.

No entanto, após palmilhar os autos, o que pude 
constatar é que não há elementos nos autos que justifi-
quem a conclusão de que o autor se tenha beneficiado 
com as irregularidades mencionadas, nem que tenha 
sido o responsável pelos danos causados no medidor, 
mormente quando o dever de vigília dos medidores seria 
da própria concessionária de serviços, porque, inexis-
tindo prova de que tenha o consumidor produzido inter-
ferência direta, não haveria espaço algum para lhe 
impor responsabilidades.

De fato, a concessionária nem sequer chegou a 
juntar aos autos o relatório de calibração, deixando de 
comprovar a alegação de que as referidas irregulari-
dades encontradas no medidor instalado no estabeleci-
mento tenham acarretado prejuízo decorrente de suposto 
erro na medição.

Conclui-se, dessa forma, que a revisão de todo o 
consumo medido desde 06/2004 até a data da cons-
tatação da irregularidade, ou seja, 06/2008, baseou-se 
unicamente no fato da ausência de selo do medidor, 
mas sem qualquer indício de apuração de falha efetiva 
na apuração da energia utilizada ou que fosse mesmo o 
autor o responsável pela retirada do selo.

Nesses termos, as alegações da Cemig de ocor-
rência de irregularidades no relógio medidor de consumo 
são insuficientes para motivar a revisão do faturamento 
por estimativa, sendo imprescindível que a constatação 
de intervenção no interior do medidor por pessoa não 
autorizada tenha sido promovida pelo autor, o que, volto 
a frisar, não se verificou no caso presente.

Assim, se as provas dos autos não demonstraram a 
ocorrência de fraude a autorizar a cobrança do consumo 
não faturado, é nulo o débito gerado, não merecendo 
reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso. 
Custas e despesas processuais que tenham sido 

adiantadas pelo apelado devem ser ressarcidas pelo 

apelante, mantendo-se os ônus da sucumbência de 
primeiro grau, tal como fixados na sentença.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JAIR VARÃO e KILDARE CARVALHO.  

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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necessários formam executados e os danos efetiva-
mente sanados, sem qualquer cobrança. Mencionou ser 
empresa sólida, de credibilidade no mercado e que visa 
à satisfação de seus clientes. Argumentou que o autor 
não comprovou os fatos constitutivos do direito narrado 
na exordial. Salientou que, no seu entender, o CDC não 
se aplica ao caso, haja vista que o veículo é utilizado 
pelo autor como ferramenta de trabalho. Sustentou que 
não cometeu ato ilícito capaz de gerar responsabilidade 
civil de indenizar o autor pelos alegados danos sofridos. 
Juntou documentos.

O autor apresentou réplica (f. 42/48), impugnando 
os termos da defesa da ré.

Intimadas as partes para especificação de provas 
(f. 49), o autor pediu prova oral e documental (f. 51/52) 
e a ré não se manifestou. 

Em audiência (f. 63), o processo foi suspenso em 
face da possibilidade de acordo entre as partes.

A ré pediu a extinção do processo pelo cumprimento 
do acordo (f. 66/67, 87/88, 99/100 e 111/112). Já o 
autor peticionou às f. 68/72, 82/85, 92/95 e 103/108, 
para pedir o prosseguimento do processo, alegando que 
persistem o vazamento na porta do veículo e o barulho na 
caixa de marcha, dentre outros.

Na sentença (f. 130/133), o MM. Juiz rejeitou 
a preliminar de ilegitimidade passiva e, após constatar 
que o CDC não se aplica ao caso e que, embora tenha 
sido comprovado o vício oculto do veículo quando de 
sua venda, não foi provada sua persistência após os 
reparos feitos pela ré, nem a ocorrência dos prejuízos 
deles decorrentes, razão pela qual julgou improcedente 
o pedido inicial.

Constou do dispositivo da sentença (f. 133):

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos 
do art. 269, I do CPC.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, mas 
suspendo a exigibilidade de tais verbas tendo em vista o defe-
rimento dos benefícios da assistência judiciária.
[...]

O autor apelou (f. 136/146), pretendendo a 
reforma da sentença. Para tanto, ratificou os argumentos 
esposados na inicial, frisando a aplicabilidade do CDC à 
lide, tendo em vista que é taxista e adquiriu o veículo da 
ré para manter sua própria subsistência, e a presença de 
vícios redibitórios no veículo adquirido da ré, geradores 
de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

A ré contra-arrazoou (f. 150/158), pugnando pelo 
não provimento do apelo do autor.

É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso porque próprio, tempestivo 

e isento de preparo, tendo em vista que o autor, ora 
apelante, litiga sob o pálio da justiça gratuita (f. 42).

Preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.08.448286-2/001 - Co-
marca de Contagem - Apelante: Wellington Junior Souza 
Muniz - Apelado: Carbel S.A. - Relatora: DES.ª MÁRCIA 
DE PAOLI BALBINO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em PROVER EM PARTE A APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - Márcia 
De Paoli Balbino - Relatora. 

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Em 
20.10.2008, Wellington Júnior Souza Muniz ajuizou ação 
redibitória c/c reparação de danos contra Carbel S.A. 
Alegou que presta serviços de transporte à Coopecar - 
Cooperativa dos Carreteiros de Contagem Ltda. e que, 
para execução dos serviços, em 14.05.2008, adquiriu 
uma Kombi zero quilômetro da ré, pagando à vista o valor 
total de R$39.400,00. Relatou que, em 30.08.2008, 
o veículo já apresentou vários defeitos, os quais foram 
listados em relatório apresentado à ré. Mencionou que, 
em 11.09.2008, a ré apenas trocou o tanque de combus-
tível e o freio, embora soubesse da existência de vários 
outros defeitos que permaneceram no veículo. Afirmou 
que contatou a ré por diversas vezes, solicitando a troca 
do veículo ou a devolução dos valores pagos, conforme 
previsto no art. 18, § 1º, I e II, do CDC, sem obter 
resposta. Invocou o art. 18 do CDC e os arts. 1.101 a 
1.106 do CCB para alegar ter adquirido o veículo para 
filiar-se à Coopecar e que vem sofrendo prejuízos em 
dias de chuva, já que não pode transportar passageiros, 
porque as borrachas de vedação apresentam vazamento. 
Alegou que seu faturamento é calculado pela quilome-
tragem rodada durante o mês, e que se ficar parado um 
dia, tem redução em sua remuneração. Mencionou estar 
em vias de perder sua filiação à cooperativa. Apontou a 
ré como civilmente responsável pelos prejuízos que vem 
sofrendo. Pediu a concessão da justiça gratuita e a conde-
nação da ré a trocar o veículo ou a devolver o valor rece-
bido, além de pagar a média mensal de seu faturamento, 
em torno de R$1.000,00, e a indenizá-lo por danos 
morais. Juntou documentos.

O MM. Juiz concedeu a justiça gratuita ao autor 
(f. 21 v.).

A ré contestou (f. 26/35), arguindo a preliminar de 
ilegitimidade passiva, ao argumento de que é o fabri-
cante quem responde pela pretensão do autor, de troca 
do veículo e de devolução do preço pago, como prevê 
o art. 13, I, do CDC. No mérito, pugnou pela impro-
cedência do pedido inicial, alegando que todos os itens 
relacionados pelo autor foram verificados por sua equipe, 
conforme ordem de serviço anexa, e que os serviços 
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natário final-econômico do produto ou serviço. No caso de 
extensão do campo de aplicação do CDC face ao art. 29, 
a vulnerabilidade continua sendo elemento essencial, supe-
rado, apenas, foi o critério da destinação final. [...].
Assim só se incluem na proteção “equiparada” deste artigo 
aqueles “profissionais” ou leigos que, vulneráveis, comprovam 
sua situação de vulnerabilidade fática, econômica, jurídica 
ou técnica (Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 
3. ed. São Paulo: RT, 1999, p. 155, 161).

No caso, tenho que não há como negar a situação 
de vulnerabilidade do autor/apelante, taxista, em relação 
à empresa ré, revendedora do veículo.

Por essa razão é que, seguindo o entendimento 
já manifestado pelo STJ, entendo que se deva adotar a 
exegese extensiva proposta pela corrente maximalista, de 
maneira a conferir o tratamento protecionista aos sujeitos 
que, conquanto não utilizem o produto para consumo 
pessoal, o fazem para viabilizar a atividade desenvolvida 
e gozam de notória vulnerabilidade em face do fabri-
cante/revendedor.

Nesse sentido:

Administrativo. Energia elétrica. Repetição do indébito. Falta 
de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 
Aneel. Ausência de legitimidade. Prescrição. Inocorrência. 
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Estabele-
cimento industrial. [...] - Esta Corte adota a teoria finalista 
para o conceito de consumidor, com o abrandamento desta 
teoria na medida em que admite a aplicação das normas 
do CDC a determinados consumidores profissionais, desde 
que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 
econômica. Precedentes. [...] (REsp 1190139/RS, 2ª Turma/
STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 06.12.2011, 
DJe de 13.12.2011).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Consumidor. 
Relação de consumo. Caracterização. Destinação final fática 
e econômica do produto ou serviço. Atividade empresa-
rial. Mitigação da regra. Vulnerabilidade da pessoa jurídica. 
Presunção relativa. - O consumidor intermediário, ou seja, 
aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo 
em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com 
a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabili-
dade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. [...] 
(AgRg no Ag 1316667/RO, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Vasco 
Della Giustina, j. em 15.02.2011, DJe de 11.03.2011).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Produtor agrí-
cola. Compra de sementes. CDC. Hipossuficiência. Decisão 
agravada. Manutenção. - O produtor agrícola que compra 
sementes para plantio pode ser considerado consumidor 
diante do abrandamento na interpretação finalista em virtude 
de sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. [...] 
(AgRg no REsp 1200156/RS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei 
Beneti, j. em 28.09.2010, DJe de 14.10.2010).

O STJ já teve oportunidade de julgar questão espe-
cífica de taxista/transportador, tendo concluído por sua 
equiparação a consumidor e pela aplicabilidade do CDC.

Direito civil. Código de Defesa do Consumidor. Aquisição 
de veículo zero-quilômetro para utilização profissional como 
táxi. Defeito do produto. Inércia na solução do defeito. Ajui-

Não foram arguidas preliminares no presente recurso.
Mérito.
O autor apelou da sentença na qual foi julgado 

improcedente seu pedido formulado na inicial, de conde-
nação da ré a trocar o veículo ou a devolver o valor 
recebido, além de pagar a média mensal de seu fatu-
ramento, em torno de R$ 1.000,00, e a indenizá-lo por 
danos morais.

Os argumentos do apelante são o de que os vícios 
redibitórios persistem e o de que eles geram danos morais 
e materiais.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho 
que assiste razão parcial ao apelante. Vejamos.

Trata-se de ação de reparação de danos movida 
pelo comprador, ora apelante, contra a revendedora, ora 
apelada, em face da aquisição de veículo zero quilômetro 
com vício redibitório, na qual houve pedido de troca do 
produto e de pagamento de lucros cessantes e de indeni-
zação por danos morais.

No contrato celebrado entre as partes - compra e 
venda de veículo automotor -, há relação de consumo.

Sobre o tema ensina a doutrina:

As relações de consumo nada mais são do que relações jurí-
dicas por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois 
polos de interesse: o consumidor-fornecedor e a coisa, objeto 
desses interesses. No caso, mais precisamente, e consoante 
ditado pelo CDC, tal objeto consiste em produtos e serviços 
(FILOMENO, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 42).

O CDC define consumidor e fornecedor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.

O autor/apelante, como taxista que é, deve ser 
classificado como consumidor no presente caso, em que 
se discute vício em veículo por ele adquirido para trans-
porte de passageiros, porque o art. 29 do CDC permite 
que determinadas pessoas sejam equiparadas ao consu-
midor, mesmo não sendo destinatárias finais, desde que 
outro elemento se faça presente, qual seja a vulnera-
bilidade frente ao fornecedor ou prestador de serviços: 
“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equi-
param-se aos consumidores todas as pessoas determiná-
veis ou não, expostas às práticas nele previstas”.

Sobre o assunto, confira-se a lição de Cláudia Lima 
Marques: 

Na análise anterior, defendemos o ponto de vista de que a 
pessoa jurídica ou profissional não se beneficia da presunção 
de vulnerabilidade, mas pode prová-la, sempre que desti-
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Responsabilidade civil. Veículo. Táxi. Demora na entrega 
configurada. Lucros cessantes. Dano moral. Quantum. Juros 
moratórios e correção monetária. Honorários advocatícios. 
Compensação. - Tendo sido demonstrado que a ré ultra-
passou o prazo de 44 dias, inicialmente acordado para a 
entrega do veículo, restou configurado o ato ilícito que 
enseja o dever de indenizar, forte no art. 14 do CDC. [...] 
(AC70045578952, 10ª Câmara Cível/TJRS, Rel. Des. Túlio 
de Oliveira Martins, j. em 16.02.2012, DJ de 29.03.2012).

Apelação cível. Direito do consumidor e processual civil. 
Preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento de 
prova pericial. Possibilidade. Inteligência dos artigos 130 e 
420 do CPC. Doutrina e precedentes do STJ e deste tribunal. 
Mérito. Vício do produto. Automóvel utilizado por taxista que 
apresentou mau funcionamento. Aplicação do artigo 18 do 
CDC. Solidariedade existente entre todos os que integram 
a cadeia de consumo. Faculdade do consumidor de esco-
lher contra quem quer demandar. Conserto do veículo. Resti-
tuição do valor pago. Possibilidade a teor do art. 18, § 1º, 
inciso II, da Lei Consumerista. Lucros cessantes. Utilização do 
bem como ferramenta de trabalho. Cabimento. Valor fixado 
em consonância com a tabela do sindicato da classe. Dano 
moral configurado. Recurso a que se nega provimento (AC 
0039791-50.2012.8.19.0066, 26ª Câmara Cível/TJRJ, Rel. 
Des. Luciano Silva Barreto, j. em 10.10.2013).

Logo, a responsabilidade civil da revendedora 
apelada deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme 
o art. 18 do CDC.

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 inade-
quados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as varia-
ções decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 
exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, 
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 
perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação 
do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser infe-
rior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos 
de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em 
separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas 
do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do 
vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 
qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor 
ou se tratar de produto essencial.
§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I 
do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do 
bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca 
ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição 
de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos 
incisos II e III do § 1° deste artigo.
§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será 
responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, 
exceto quando identificado claramente seu produtor.

zamento de ação cautelar de busca e apreensão para reto-
mada do veículo, mesmo diante dos defeitos. Situação vexa-
tória e humilhante. Devolução do veículo por ordem judi-
cial com reconhecimento de má-fé da instituição financeira 
da montadora. Reposição da peça defeituosa, após diagnós-
tico pela montadora. Lucros cessantes. Impossibilidade de 
utilização do veículo para o desempenho da atividade profis-
sional de taxista. Acúmulo de dívidas. Negativação no SPC. 
Valor da indenização. - A aquisição de veículo para utilização 
como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação 
das normas protetivas do CDC. - A constatação de defeito em 
veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e 
impõe a responsabilização solidária da concessionária (forne-
cedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, 
do CDC. - Indenização por dano moral devida, com redução 
do valor. - Recurso especial parcialmente provido (REsp 
611.872/RJ, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
j. em 02.10.2012, DJe de 23.10.2012) (grifei).

Civil. Relação de consumo. Destinatário final. - A expressão 
destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código 
de Defesa do Consumidor abrange quem adquire merca-
dorias para fins não econômicos, e também aqueles que, 
destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de 
consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que 
caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa 
do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para 
prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da 
família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial 
não conhecido (REsp 716.877/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. em 22.03.2007, DJe de 23.04.2007).

Também nesse sentido já decidiram os Tribu-
nais pátrios:

Indenização por danos morais cumulada com repetição de 
indébito. Compra de veículo. Táxi. Isenção de IPI e ICMS. 
Venda direta. Aplicação do Códido de Defesa do Consu-
midor. Proibição. Faturamento da concessionária. Mera 
intermediária. Dano moral. Não ocorrência. Restituição em 
dobro. Não comprovação de má-fé. Compensação dos 
honorários advocatícios. Proibição. Sentença parcialmente 
reformada. - No caso em questão devem ser aplicadas as 
regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo de um 
lado o fornecedor do produto, veículo, e de outro o consu-
midor, taxista, dito ‘consumidor final’. O fato de o consumidor 
adquirir o veículo para uso comercial - taxi - não afasta a sua 
condição de hipossuficiente na relação com a empresa. [...] 
(AC 1.0016.10.006861-4/001, 13ª Câm. Cível/TJMG, Rel. 
Des. Nicolau Masselli, j. em 03.11.2011, DJ de 11.11.2011).

Ação de indenização cumulada com repetição de indé-
bito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Táxi. 
Isenção de IPI e ICMS. Relação de consumo em relação à 
concessionária de veículos ou montadora. Danos morais 
não configurados. Meros aborrecimentos. - Na esteira da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compra de 
veículo por taxista junto à montadora ou concessionária trata 
de relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de 
Defesa do Consumidor. - Caracteriza-se como consumidor 
final quem adquire veículo para uso próprio, para locação 
ou para uso como táxi, de modo que não tem como finali-
dade a revenda com lucro (AC 1.0016.10.006865-5/001, 
13ª Câmara Cível/TJMG, Rel. Des. Francisco Kupidlowski, j. 
em 26.05.2011, DJe de 13.06.2011).
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aresto recorrido, sustentando violação ao artigo 25 do CDC 
e dissídio de jurisprudência. A tese de ilegitimidade passiva 
da recorrente (revendedora de veículos) confunde-se com o 
mérito do recurso (solidariedade passiva entre as rés). [...] 
(AgRg no Ag 1377480/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, j. em 14.08.2012, DJe de 20.08.2012).

Agravo regimental. Ação de indenização por danos morais. 
Aquisição de veículo novo. Defeitos de fábrica. Omissão 
do acórdão recorrido. Inexistência. Legitimidade passiva do 
fornecedor. Alegação de inexistência de dano moral indeni-
zável. Reexame de prova. Súmula STJ/7. Redução do valor 
da condenação. Inovação de tese. Descabimento. [...] - 
“Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do 
Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 
do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em 
tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do forne-
cedor (REsp 554.876/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, DJ de 17.02.04). [...] (AgRg no AREsp 195.336/RJ, 
3ª Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 28.08.2012, DJe 
de 17.09.2012).

A responsabilidade objetiva se configura inde-
pendentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto 
Gonçalves, em Responsabilidade civil, 8. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 21/22:

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova 
de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. 
Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 
prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco 
(objetiva propriamente dita ou pura).
Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. 
O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e 
o dano resultante da conduta da ré, porque sua culpa já é 
presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no 
ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do refe-
rido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, deno-
mina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, 
previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do 
animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a 
prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do onus 
probandi. Se a ré não provar a existência de alguma exclu-
dente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.
Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. 
São as hipóteses de responsabilidade independentemente de 
culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação 
e o dano.

Necessária, então, a análise da existência do dano, 
do nexo causal entre ele e a conduta do agente e de 
possível ocorrência de excludente de ilicitude que even-
tualmente afaste o nexo de causalidade.

De início, importante ressaltar que em nosso orde-
namento jurídico o sistema legal do ônus da prova está 
baseado nos ditames do art. 333 do CPC, que dispõe: 
“Art. 333: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 
ao fato constitutivo de seu direito. II - ao réu, quanto à 
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor”.

Eis a propósito o ensinamento de Humberto Theo-
doro Júnior, em Curso de direito processual civil, 41. ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388:

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, 
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à 
vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo 
com as normas regulamentares de fabricação, distribuição 
ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inade-
quados ao fim a que se destinam.

Como no caso há relação de consumo, a rigor, 
há responsabilidade civil solidária entre a fabricante e 
a revendedora, que não atrai litisconsórcio necessário, 
consoante a previsão do art. 25, § 1º, do CDC.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que 
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar 
prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do 
dano, todos responderão solidariamente pela reparação 
prevista nesta e nas seções anteriores.

Comentando tal dispositivo, leciona Zelmo Denari:

O § 1º reafirma a solidariedade passiva de todos aqueles que, 
de qualquer modo, concorrem para a causação do dano, ao 
mesmo tempo em que o § 2º acrescenta ao rol de coobri-
gados solidários o fornecedor das peças ou dos componentes 
defeituosos que foram incorporados aos produtos ou serviços 
que deram causa ao eventus damini.
Trata-se, no entanto, de solidariedade pura e simples, que 
não comporta benefício de ordem, o que significa: o consu-
midor poderá fazer valer seus direitos contra qualquer dos 
fornecedores do produto ou serviço, inclusive contra o incor-
porador da peça ou componente defeituoso (Código de 
Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do ante-
projeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 195).

Nesse caso, o consumidor pode escolher a 
quem acionar.

O STJ já definiu pela solidariedade entre o fabri-
cante de veículo automotor e o revendedor em casos de 
ajuizamento de ação pelo consumidor, decorrente de 
vício redibitório.

Recurso especial. Código de Defesa do Consumidor. Veículo 
novo. Aquisição. Defeitos não solucionados durante o período 
de garantia. Prestação jurisdicional deficiente. Responsabili-
dade solidária do fabricante e do fornecedor. Incidência do 
art. 18 do CDC. Decadência. Afastamento. Fluência do prazo 
a partir do término da garantia contratual. - Diversos prece-
dentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos 
apresentados em veículos automotores novos, firmaram a 
incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor 
para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabri-
cante e o fornecedor. [...] (REsp 547.794/PR, 4ª Turma/STJ, 
Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. em 15.02.2011, DJe de 
22.02.2011).

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. Responsabili-
dade civil por vício do serviço. Solidariedade passiva entre 
todos os integrantes da cadeia negocial. Art. 25, § 1º, do 
CDC. Omissão ausente. Dissídio não comprovado. Agravo 
desprovido. [...] Quanto à irresignação central do recurso da 
agravante, esta diz com a solidariedade reconhecida pelo 
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O documento de f. 13 revela que, em 11.09.2008, 
o apelante informou à apelada que o veículo apresentou 
defeito de vedação nas portas dianteiras, vazamento de 
combustível no tanque, problemas de amortecimento e de 
ruído nas suspensões dianteira e traseira, vício de folga e 
ruído nos vidros do lado direito, falha na aceleração do 
motor, ruído na porta lateral traseira e na 4ª marcha.

Diante da reclamação do apelante, a apelada 
efetuou o diagnóstico de garantia, em 12.09.2008, 
como informa o documento de f. 38/40, verificando os 
seguintes itens: infiltração nas portas dianteiras, vaza-
mento de combustível, suspensão dianteira, vidro da 
porta do passageiro, motor e ruídos nas portas. Na opor-
tunidade, a apelada trocou o trilho da guia do vidro, o 
revestimento da porta dianteira e o anel de vedação da 
bomba de combustível.

Contudo, os documentos de f. 54/55 demons-
tram que o veículo do apelante continuou com defeito, 
tendo sido detectada dificuldade de engatar marcha 
em 03.11.2008 e trocados componentes do motor em 
06.12.2008.

Já no curso da lide, em 27.05.2009, o apelante 
entregou o veículo à apelada, reclamando de folga 
no vidro da porta dianteira, problemas na transmissão 
de marcha, infiltração de água nas portas e desgaste 
anormal dos pneus. Na oportunidade, a apelada dispo-
nibilizou ao apelante um veículo do mesmo modelo, para 
uso enquanto efetuava os reparos necessários, os quais 
foram executados pela apelada, tanto que o apelante 
declarou ter recebido o veículo com os defeitos corri-
gidos, embora com ressalvas não especificadas por ele 
(f. 75/80).

É esse o cenário probatório dos autos.
Pois bem. Se não há prova de que, após os reparos 

feitos pela apelada, comprovados às f. 75/80, o veículo 
objeto da lide continua com os problemas reclamados na 
exordial, prova cujo ônus era do apelante (art. 333, I do 
CPC) e que era possível de ser feita mediante mera perícia 
que não foi pedida, tenho que os pedidos de troca do 
veículo por outro de mesmo modelo ou de devolução do 
preço não eram mesmo de serem acolhidos na sentença.

Lado outro, também não é o caso de acolhimento 
do pedido de reparação de danos materiais atinentes aos 
lucros cessantes.

O prejuízo material equivale às perdas e danos 
(arts. 389 e 946 do Código Civil), que abrangem o que 
se perdeu e o que se deixou de lucrar (art. 402 do Código 
Civil).

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários 
de advogado.
[...]
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou inte-
resse da parte, assume especial relevância a questão perti-
nente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta pessoal exigida da parte para 
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida 
pela juiz.
Não há 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 dos quais depende a existência do direito 
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdi-
cional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e 
não provado é o mesmo que fato inexistente.
No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, 
a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte 
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de 
ordem processual.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da 
prova entre os litigantes. [...]
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos 
fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na 
solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se 
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai 
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu 
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do 
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante 
absolvitur reus.
Quando, todavia, o réu se defende através de defesa indi-
reta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conse-
quências jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a 
regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, 
extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu implicita-
mente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, 
ou seja, aquele que causou o aparecimento do direito que, 
posteriormente, veio a sofrer as consequências do evento a 
que alude a contestação.
O fato constitutivo do direito do autor tornou-se, destarte, 
incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a respectiva 
prova (art. 334, III).
A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela resposta 
do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo. [...].
Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a 
prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa 
e convincente a respeito do fato de que deriva o direito 
discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta 
equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova.

O documento de f. 14 comprova que, em 
02.05.2008, o apelante adquiriu da apelada um veículo 
Kombi, zero quilômetro, ano de fabricação 2008, pelo 
preço de R$39.400,00, pagando à vista por meio de 
financiamento que fez com o Banco Bradesco S.A.

Os documentos de f. 09, 10/12 e 15 demonstram 
que o apelante é cooperado à Coopcar - Cooperativa 
de Carreteiros de Contagem Ltda. e que ele adquiriu o 
veículo da apelada para prestar serviço de transporte 
à cooperativa.

O documento de f. 16/17 comprova que, em 
30.08.2008, o apelante levou o veículo à revisão, 
tendo sido substituído o filtro de combustível. O mesmo 
documento informa que, em 28.02.2009, foi feito serviço 
de inspeção e de troca de óleo.
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direto e imediato do descumprimento da obrigação (Institui-
ções de direito civil. Rio de Janeiro, 2005, v. II, p. 337).

Nesse sentido:

Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o 
lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, 
portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desen-
volvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse 
título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos 
na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. No 
caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em 
suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem 
mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação 
por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, 
configuram-se como dano hipotético, sem suporte na reali-
dade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável 
e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e 
concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro (REsp 
846455/MS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 
10.03.2009, DJ de 22.04.2009) (grifei).

Processual civil e administrativo. Desapropriação. Perdas 
e danos. Indenização pela não implantação de empreendi-
mento imobiliário. Dano hipotético. Honorários advocatícios. 
Fixação em percentual inferior ao mínimo legal. Súmula 7/
STJ. [...] Possibilidade de indenização por danos materiais, 
se comprovados. [...] (REsp 325335/SP, 2ª Turma/STJ, Rel.ª 
Min.ª Eliana Calmon, j. em 06.09.2001, DJ de 24.03.2003) 
(grifei).

Na inicial, o autor, ora apelante, alegou que teve 
o repasse da cooperativa à qual é conveniado reduzido, 
porque não pôde trabalhar em dias de chuva, tendo em 
vista o problema de vedação apresentado no veículo 
objeto da lide, que ocasiona vazamento.

O extrato de f. 10 comprova que o apelante pegou 
empréstimo com a Coopcar para pagar em 60 parcelas, 
mas isso não demonstra que ele sofreu redução em 
sua remuneração.

O apelante não demonstrou, por meio de prova 
cabal, como era seu ônus, que sua remuneração sofreu 
redução em face dos vícios detectados no veículo adqui-
rido da apelada, sendo que os documentos de f. 09, 
11 e 12 somente comprovam, respectivamente, o valor 
recebido da Coopcar em julho de 2008 e o modo de 
medição da quilometragem do cooperado feito pela 
mesma cooperativa.

Logo, como não há prova de que os vícios detec-
tados impediram que o apelante fizesse uso de seu veículo 
para a finalidade de transporte, ou seja, dos alegados 
lucros cessantes, a apelada não pode ser obrigada a 
indenizar por tal parcela hipotética, sendo que esta dispo-
nibilizou outro veículo no período dos reparos.

Noutro giro, quanto ao dano moral, tenho que 
assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal de 1988 previu o direito de 
ressarcimento por dano moral, ao dispor:

Art. 5º da CF/88: 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 

[...]
Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na 
lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida 
pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na 
forma que a lei processual determinar.

A doutrina leciona sobre o tema “perdas e danos”:

Compreendem, pois, o dano emergente e o lucro cessante. 
Devem cobrir todo o dano material experimentado pela vítima.
Dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimo-
nial sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono do 
veículo danificado por outrem desembolsa para consertá-lo. 
Representa, pois, a diferença entre o patrimônio que a vítima 
tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter depois. Lucro 
cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de 
um ganho esperado.
Assim, se um ônibus é abalroado culposamente, deve o 
causador do dano pagar todos os prejuízos efetivamente 
sofridos, incluindo-se as despesas com os reparos do veículo 
(dano emergente), bem como o que a empresa deixou 
de ganhar no período em que o veículo ficou na oficina 
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 629).

O inadimplemento da obrigação provoca danos àquele 
que é titular do direito de exigi-la. Esses danos podem acar-
retar redução patrimonial ou apenas constrangimentos e 
incômodos, que representam danos morais. A indenização 
deve atingir a integralidade do prejuízo experimentado pela 
vítima. Ou seja, são indenizáveis os danos emergentes, os 
lucros cessantes, como se depreende da leitura do art. 402 
do Código Civil.
Os danos emergentes correspondem à importância neces-
sária para afastar a redução patrimonial suportada pela 
vítima. Lucros cessantes são aqueles que ela deixou de auferir 
em razão do inadimplemento. Este artigo estabelece que os 
lucros cessantes serão razoáveis. Com isso, pretende que eles 
não ultrapassem aquilo que razoavelmente se pode supor 
que a vítima receberia. Em contrapartida, este artigo esta-
belece que os danos emergentes não podem ser presumidos 
e devem abranger aquilo que a vítima efetivamente perdeu.
O dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser 
meramente hipotético ou futuro, mesmo quando se trata de 
lucros cessantes, é preciso que eles estejam compreendidos 
em cadeia natural da atividade interrompida pela vítima. [...] 
Nesse sentido, os lucros cessantes são apenas os que podem 
ser constatados desde logo, mas que não se verificaram em 
decorrência do fato que o interrompeu, afastando-se meras 
expectativas frustradas (BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. 
Código Civil comentado. Coord. Ministro Cezar Peluso. 
Barueri/SP: Manole, 2007, p. 291). 

Tal como lecionou a doutrina supratranscrita, o 
dano material deve ser efetiva e concretamente provado, 
já que nosso ordenamento jurídico não admite a indeni-
zação de dano hipotético e imaginário.

Sobre a indenização por danos materiais, é lição de 
Caio Mário da Silva Pereira:

As perdas e danos não serão arbitrários. Não pode o credor 
receber, a esse título, qualquer lucro hipotético. Somente 
lhe cabe, com fundamento na reparação, receber, como 
benefício de que o dano o privou, aquilo que efetivamente 
decorreu do fato imputável, e os lucros cessantes por efeito 
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metro sofra dano de ordem moral ao ver-se na posse de 
veículo que apresenta defeitos após poucos meses de 
uso, dentre os quais o vazamento de combustível que 
potencializa um acidente de consumo, gerando perigo 
iminente, sendo obrigado a acionar o Judiciário para ver 
os vícios de fabricação sanados.

O STJ já reconheceu que, em casos tais, há dano 
moral puro.

Civil. Processual civil. Recurso especial. Direito do consu-
midor. Veículo com defeito. Responsabilidade do fornecedor. 
Indenização. Danos morais. Valor indenizatório. Redução do 
quantum. Precedentes desta Corte. - Aplicável à hipótese a 
legislação consumerista. O fato de o recorrido adquirir o 
veículo para uso comercial - táxi - não afasta a sua condição 
de hipossuficiente na relação com a empresa-recorrente, 
ensejando a aplicação das normas protetivas do CDC. - Veri-
fica-se, in casu, que se trata de defeito relativo à falha na 
segurança, de caso em que o produto traz um vício intrín-
seco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se 
o consumidor a um perigo iminente (defeito na mangueira 
de alimentação de combustível do veículo, propiciando vaza-
mento causador do incêndio). Aplicação da regra do artigo 
27 do CDC. [...] - Esta Corte tem entendimento firmado no 
sentido de que ‘quanto ao dano moral, não há que se falar 
em prova, deve-se, sim, comprovar o fato que gerou a dor, 
o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado o 
fato, impõe-se a condenação’ (Cf. AGA. 356.447-RJ, DJ de 
11.06.01). [...] - Recurso conhecido parcialmente e, nesta 
parte, provido (REsp 575.469/RJ, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. 
Jorge Scartezzini, j. em 18.11.2004, DJ 06.12.2004).

Aquisição de veículo dentro de concessionária do mesmo 
grupo da companhia de arrendamento mercantil. Carro 
avariado vendido como novo. Teoria da aparência. Aplica-
bilidade. Relação de consumo. Caracterização. Responsabili-
dade do fornecedor. Rescisão do contrato e indenização por 
danos morais. Cabimento. Quantum indenizatório. Padrão de 
razoabilidade. Redução. Descabimento. - [...]. - Versa a hipó-
tese, ademais, relação consumerista, sujeita às regras prote-
tivas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, em 
seu artigo 18, a responsabilização do fornecedor, quando 
comprovada sua culpa pelo vício de qualidade do produto, 
não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou 
extracontratual com o consumidor. - Fixado o valor da repa-
ração por danos morais dentro de padrões de razoabilidade, 
faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal. 
- Recurso especial não conhecido (REsp 369.971/MG, 3ª 
Turma/STJ, Rel. Min. Castro Filho, j. em 16.12.2003, DJ de 
10.02.2004).

Também nesse sentido são os julgados do TJMG:

Apelação cível. Realização de nova perícia. Ausência de nuli-
dade. Agravo retido a que se nega provimento. Nulidade da 
sentença. Inocorrência. Fundamentos próprios e pertinentes. 
Mérito. Veículo zero na garantia. Defeito no motor. Vício 
sanado. Substituição desnecessária. Interrupção de viagem 
da família. Danos morais verificados. Danos materiais reco-
nhecidos. - [...]. - Não comprovado pelo fabricante e forne-
cedor que o defeito no motor do veículo teria decorrido por 
ato exclusivo do comprador, impõe-se o reconhecimento da 
responsabilidade dos primeiros quanto aos danos materiais e 
morais causados. [...]. (AC 1.0702.09.570455-8/004, 13ª 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
[...]
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. [...]

O dano moral é conceituado da seguinte maneira:

Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 
jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão 
de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a 
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe cons-
trangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 
negativas. Contrapõem-se aos danos denominados mate-
riais, que são prejuízos suportados no âmbito patrimonial do 
lesado. Mas podem ambos conviver, em determinadas situa-
ções, sempre que os atos agressivos alcancem a esfera geral 
da vítima, como, dentre outros, nos casos de morte de parente 
próximo em acidente, ataque à honra alheia pela imprensa, 
violação à imagem em publicidade, reprodução indevida 
de obra intelectual alheia em atividade de fim econômico, e 
assim por diante. 
Os danos morais atingem, pois, as esferas íntima e valorativa 
do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos nega-
tivos no patrimônio alheio. Mas ambos são suscetíveis de 
gerar reparação, na órbita civil, dentro da teoria da respon-
sabilidade civil (BITTAR, Carlos Alberto. Danos morais: crité-
rios para a sua fixação. Artigo publicado no Repertório IOB de 
Jurisprudência, n. 15/93, p. 293/291).

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocor-
rência de ofensa a algum dos direitos da personalidade 
do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa 
humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irre-
nunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas 
exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplifi-
cação, são direitos da personalidade aqueles referentes à 
imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica. 
Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofen-
sivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera 
jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimo-
nial. De modo algum pode o julgador ter como referência, 
para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa 
extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 
extremamente tolerante ou insensível (PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Instituições de Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, v. II, p. 316).

Pelo que se vê, o dano moral é consequência direta 
de um comportamento reprovável, que, ao se distanciar 
dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as rela-
ções humanas, é capaz de manchar o conceito social da 
vítima perante a comunidade onde ela vive ou se encontra 
e/ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo 
de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, 
emocional, racional e espiritual.

No caso, não há falar em ausência de dano moral 
pelo mero descumprimento do contrato, porque é de 
aceitação comum que o adquirente de carro zero quilô-
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Quanto ao valor da indenização, inexistem parâ-
metros legais para o arbitramento do dano moral, como 
leciona Yussef Said Cahali:

Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da 
reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbi-
tramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916.
À falta de indicação do legislador, os elementos informativos 
a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enun-
ciados a respeito da indenização do dano moral no caso de 
morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da 
ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser consti-
tuído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se 
aproveitam para os demais casos (Dano Moral. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 705).

Sobre essa matéria, Humberto Theodoro Júnior 
observa que:

[...] nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano 
moral, tomando por base tão somente o patrimônio do 
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência 
com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomen-
dação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribu-
nais, no sentido de que ‘o montante da indenização será 
fixado equitativamente pelo Tribunal’ (Código Civil Português, 
art. 496, inc. 3). Por isso, lembra R. Limongi França a adver-
tência segundo a qual ‘muito importante é o juiz na matéria, 
pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito 
depende de sua ponderação e critério’ (Reparação do Dano 
Moral, RT 631/36) (Dano Moral. São Paulo: Ed. Oliveira 
Mendes, 1998, p. 44).

O STJ recomenda a adoção da razoabilidade no 
arbitramento da indenização moral:

Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Danos 
morais e estéticos. Perda de membro superior. Indenização. 
Valor irrisório. Majoração. - O valor do dano moral deve ser 
arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de 
enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do 
prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. - 
[...] Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1259457/RJ, 
2ª Turma/STJ, Rel. Min Humberto Martins, j. em 13.04.2010, 
DJe de 27.04.2010).

Direito Administrativo e Processual Civil. Responsabilidade civil 
do Estado. Homicídio praticado por policial militar. Violação 
dos arts. 458 e 535, do CPC. Omissão e falta de fundamen-
tação. Não ocorrência. Indenização. Danos morais. Fixação. 
Razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Não cabi-
mento. Incidência. Súmula 7/STJ. [...] 3 - Somente é possível 
modificar-se a indenização por danos morais se o valor arbi-
trado for manifestamente irrisório ou exorbitante, de modo a 
causar enriquecimento sem causa e vulnerar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no 
presente caso. 4 - Agravo regimental não provido (AgRg no 
REsp 1252854/SE, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 
em 04.10.2011, DJe de 13.10.2011).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado 
somente é possível quando exorbitante ou irrisória a impor-
tância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da 

Câm. Cível/TJMG, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 
em 25.04.2013, DJ de 03.05.2013).

Ação de rescisão contratual c/c indenização. Compra e venda 
de veículo. Vícios de fabricação. Inteligência do art. 18, § 1º, 
do CDC. Devolução da quantia paga. Danos morais. Confi-
guração. Danos materiais não demonstrados. Honorários 
sucumbenciais. Majoração. Primeiro recurso desprovido; 
segundo parcialmente provido. - Preveem os incisos do § 1º, 
do art. 18 da Lei n. 8.078/90, três alternativas ao consumidor 
que adquire produto defeituoso, cujo vício não é sanado pelo 
fornecedor, depois de instado a realizar o conserto. - O laudo 
pericial narra que o veículo ‘zero quilômetro’ adquirido pelos 
autores apresentava defeito de projeto originário, referente ao 
diâmetro da tela de proteção do tanque de combustível, que 
impedia o fluxo normal do óleo diesel para o motor. - [...] Para 
a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência 
de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indi-
víduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana 
e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis 
e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções 
legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são 
direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao 
nome, à honra, à integridade física e psicológica. - Os trans-
tornos gerados pelos diversos problemas apresentados pelo 
automóvel, impossibilitando os autores de utilizá-lo durante 
longo período de tempo, expondo-os a situações de incer-
teza e risco, são capazes de causar angústia e intranquili-
dade psicológica e de espírito em qualquer pessoa, levando à 
configuração de dano moral (AC 1.0024.07.691679-0/003, 
17ª Câm. Cível/TJMG, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, 
j. em 17.11.2011, DJe de 22.11.2011).

Apelação cível. Aquisição de veículo novo. Agravo retido. 
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Legitimidade passiva. 
Concessionária de veículos e fabricante. Art. 18, do CDC. 
Responsabilidade solidária de todos os fornecedores. Vício 
de mau cheiro. Substituição do veículo devida. Dano moral. 
Configuração. Quantum indenizatório. Fixação. Critério. Equi-
dade. [...] - O consumidor que se viu obstado de desfrutar dos 
benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilô-
metro devido a defeito apresentado pelo mesmo, deverá ser 
indenizado pelos danos morais decorrentes da frustração e 
constrangimento pelos quais passou. O critério de fixação do 
dano moral é conferido ao juiz, que o deverá arbitrar com 
equidade, levando em conta fatores como a gravidade da 
lesão e sua repercussão, a capacidade econômica das partes, 
as circunstâncias do caso (AC 1.0194.04.040285-2/001, 
14ª Câm. Cível/TJMG, v.n.u., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 
em 14.01.2010, DJe de 09.02.2010).

Apelação cível. Aquisição de veículo zero quilômetro. Defeitos 
repetitivos. Reboque. Danos morais. Ocorrência. Indeni-
zação devida. Fixação. Critérios. - A ocorrência repetitiva 
dos defeitos num veículo em curto espaço de tempo, sem 
a devida correção pelo prestador de serviços, é capaz de 
violar o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto 
de causar desequilíbrio espiritual passível de ser indenizável. 
[...] (AC 1.0024.03.024.248-1/002, 17ª Câm. Cível/TJMG, 
Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. em 26.03.2009, DJe de 
17.04.2009).
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DES. LEITE PRAÇA - De acordo com a Relatora.

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De 
acordo com a Relatora.

Súmula - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

. . .

razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no AREsp 
187598/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 
em 28.08.2012, JD 05.09.2012).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Danos morais. 
Valor da indenização. Razoabilidade. 1 - O valor da inde-
nização por danos morais deve ser fixado com moderação, 
considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a 
intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo 
de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste 
feito. 2 - Decisão agravada mantida por seus próprios funda-
mentos (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, 
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 21.08.2012, DJe 
de 27.08.2012).

Assim, a condenação não deve ser aquém, de forma 
que não sirva de repreensão para quem tem o dever 
de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enri-
quecimento sem causa de quem recebe a indenização, 
devendo também obedecer ao parâmetro da proporção, 
previsto no art. 944, do CCB: “Art. 944. A indenização 
mede-se pela extensão do dano”.

Analisando as circunstâncias do presente caso, os 
efeitos de média gravidade para o autor eis que real-
mente teve que ajuizar ação para conseguir sanar os 
defeitos no veículo novo por ele adquirido, a culpabili-
dade da ré com a venda do veículo defeituoso e com a 
demora na solução do problema, tendo ela boa capa-
cidade para indenizar, e ainda os parâmetros suprarre-
feridos, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 
reais) atende os limites da razoabilidade e proporcionali-
dade exigidos pelo STJ.

Ipso facto, tenho que assiste razão parcial ao autor/
apelante em seu recurso.

Dispositivo.
Isso posto, dou provimento parcial à apelação para 

julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando 
a ré a pagar ao autor indenização por danos morais de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deve ser atua-
lizado pelos índices da tabela da CGJ/MG a partir da 
publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acres-
cido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 219 
do CPC). Em face da reforma da sentença e da sucum-
bência recíproca ora verificada, já que o autor restou 
vencido no pedido de troca do veículo e de pagamento 
de lucros cessantes e a ré ficou vencida no que toca aos 
danos morais, condeno o autor a pagar 70% das custas, 
restando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 12 
da Lei 1.060/50, e a ré a pagar os outros 30%. Fixo hono-
rários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação 
(art. 20, § 3º, do CPC), devendo o autor pagar 70% e 
a ré pagar 30% dos honorários advocatícios sucumben-
ciais, os quais devem ser compensados, a teor do que 
prevê a Súmula 306 do STJ.

Custas recursais, 30% pela apelada e 70% pelo 
apelante, observada a Lei 1.060/50 quanto ao último.

Abandono da causa - Prosseguimento do feito 
- Intimação da parte e do advogado - Ausência - 
Publicação dos atos processuais no órgão oficial 

- Inexistência - Extinção do processo com base no 
art. 267, III, do CPC - Não cabimento

Ementa: Extinção do processo sem julgamento de mérito. 
Intimação pessoal da parte. Intimação do advogado por 
publicação no diário oficial. Necessidade. Art. 236, § 1º, 
CPC, c/c art. 267, § 1º. Sentença cassada. 

- A intimação pessoal da parte, previamente à extinção do 
processo, é providência especial que se destina a protegê-
-la da possível desídia de seu procurador, e não dispensa, 
também, a observância da regra geral que determina a 
publicação de todos os atos processuais para ciência do 
advogado. 

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.454603-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Geralda Pinto 
Costa - Apelados: João Batista da Silva, Andrigo José 
Gomes e outro, representado por curador especial da 
Defensoria Pública - Relator: DES. DOMINGOS COELHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª 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, 16 de outubro de 2013. - Domingos 
Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de 
apelação cível interposta por Geralda Pinto Costa contra 
a sentença à f. 145, que, nos autos da ação de indeni-
zação que move em desfavor de Andrigo José Gomes e 
outro, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito 
com fulcro no artigo 267, III, do CPC.

Aduz-se, nas razões recursais, que não se fazem 
presentes os pressupostos erigidos pelo Código de 
Processo Civil, artigo 267, III, para a extinção do processo 
sem julgamento de mérito, já que não se pode julgar 
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com tal rigor e formalismo; que a doutrina e a jurispru-
dência abonam a tese recursal; requerendo-se, a final, 
que seja dado provimento ao recurso para que se casse a 
sentença objurgada.

Foram apresentadas contrarrazões às f. 167-171.
Recurso próprio, tempestivo, regularmente proces-

sado e isento de preparo. Dele conheço, visto que presentes 
todos os pressupostos para a sua admissibilidade.

Com razão a apelante.
O exame dos autos revela que o art. 267, III, do 

CPC não foi sequer parcialmente observado, deixando-se 
de intimar, regularmente e pessoalmente, a parte para 
que desse andamento ao processo, sob pena de sua 
extinção sem julgamento de mérito.

Com efeito, da certidão de f. 143 percebe-se que 
a intimação pessoal da autora, para dar andamento ao 
feito, não se completou.

Ademais, constata-se, também, que não houve 
decisão intimando o causídico a dar andamento ao feito 
sob pena de extinção do processo sem julgamento de 
mérito, ou realizar qualquer diligência em 48 horas, nos 
termos do artigo 267, III, § 1º, do CPC, via imprensa 
oficial, pelo que entendo não ficar caracterizado o aban-
dono de causa.

Há que se observar que os atos processuais são, 
em regra, comunicados aos advogados das partes, por 
força dos arts. 234 e segs. do CPC. A norma insculpida 
no inciso III do art. 267 é regra específica que se destina 
a proteger a parte da possível desídia de seu procurador, 
mas não exclui a aplicação da regra geral, que determina 
a publicidade de todos os atos processuais por meio de 
publicação pelo órgão oficial.

Assim, embora a intimação pessoal da parte 
seja imprescindível à validade da decisão que extingue 
o processo por abandono de causa, entendo que a 
exigência legal não afasta a necessidade de observância 
das demais normas que regem o processo civil.

O mesmo entendimento foi manifestado pelo 
e. Min. Ari Pargendler, ao julgar o REsp 209658/CE, 
acórdão publicado no DJ de 16.12.2002, p. 312:

Nos autos da execução proposta contra a Empresa de 
Construção e Planejamento Ltda. - Ecoplan, José Alverne 
Júnior requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 
(noventa) dias, à vista da certidão do oficial de justiça de que 
a devedora estava em lugar incerto e não sabido (f. 9-verso e 
11). Mais tarde, renovou o pedido, deferido pelo prazo de 60 
(sessenta) dias (f. 16).
Decorrido o prazo, o MM. Juiz de Direito intimou pessoal-
mente José Alverne Júnior ‘para se manifestar sobre o pros-
seguimento do feito no lapso de 48 horas, sob pena de 
extinção’ (f. 17) - e, depois disso, extinguiu o processo por 
abandono da causa (CPC, art. 267, III).
Sem razão. A providência prevista no § 1º do artigo 267 
do Código de Processo Civil supõe a prévia intimação do 
procurador, na espécie completamente surpreendido pela 
sentença de extinção do processo, não obstante fosse o único 
autorizado a praticar o ato processual reclamado.

Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e de 
lhe dar provimento para anular a sentença de primeiro grau.

Não é diverso o entendimento assente neste 
Tribunal. Confira-se:

Ementa: Processual civil. Apelação. Execução. Extinção do 
processo. Abandono da causa pelo autor. Ausência de inti-
mação do advogado. Necessidade. Sentença cassada. - Para 
que o processo seja extinto, com base no art. 267, III, do 
CPC, necessário que o juiz proceda à intimação não só da 
parte a quem incumbe promover os atos e diligências, mas 
também de seu advogado, através de publicação no Diário 
Oficial (Apelação Cível nº 1.0701.95.000167-0/001, Rel. 
Des. Alberto Henrique, DJe de 08.09.2009).

Ementa: Processual civil. Apelação. Ação de busca e 
apreensão. Expedição de carta precatória. Intimação do 
patrono do autor. Inocorrência. Abandono do feito. Não confi-
guração. Extinção sem resolução de mérito. Descabimento. 
Inteligência do art. 267, III, do CPC, e Súmula 240 do STJ. 
- A Constituição da República, em seu art. 133, dispõe ser o 
advogado indispensável à administração da justiça. O influxo 
da norma suprema sobre as normas inferiores, dentre elas 
o Código de Processo Civil, impõe seja deferido aos advo-
gados a possibilidade de defender os interesses de seus 
mandatários em juízo. A possibilidade de extinção do feito 
por abandono unilateral não prescinde da intimação do 
procurador, pois somente ele, versado no Direito, tem conhe-
cimento técnico para compreender os efeitos da decisão judi-
cial (Apelação Cível nº 1.0686.06.178487-8/001, Rel. Des. 
Barros Levenhagen, DJe de 08.09.2008).

Não bastasse, a parte autora ainda requereu a 
suspensão do feito para localização dos endereços dos 
réus, impedindo que se fale em sua desídia.

Sob tais fundamentos, dou provimento ao recurso 
para cassar a sentença de extinção do processo e deter-
minar o regular prosseguimento do feito na instância 
a quo.

Custas recursais, ao final da demanda.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA e NILO 
LACERDA.   

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Fraude à execução - Bem imóvel - Doação - Ação 
de cobrança - Ajuizamento anterior - Estado de 

insolvência - Possibilidade - Ciência da existência 
da ação - Presunção - Inexistência de outros bens 

penhoráveis - Ineficácia do negócio jurídico - 
Declaração - Fraude configurada - Art. 593 do CPC 

Ementa: Agravo de instrumento. Fraude à execução. 
Imóvel doado pelos pais para os filhos após o ajuiza-
mento da ação de cobrança. Ciência da ação presu-
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mível. Ausência de outros bens suficientes para satisfazer 
o montante exigido. Declaração de ineficácia do negócio 
jurídico em relação ao credor. Manutenção. 

- Constatando-se que os pais doaram um bem imóvel 
para os filhos maiores quando em curso demanda judi-
cial capaz de conduzi-los ao estado de insolvência, inclu-
sive com citação válida, deve ser reconhecida a fraude de 
execução quando comprovada a inexistência de outros 
bens do casal, devendo ser presumida a ciência dos 
filhos, não sendo crível admitir que eles não soubessem 
da existência da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
07.525486-2/007 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravantes: Vicente Oliveira Costa, Maísa Almeida Costa 
- Agravado: Daniel Arnault de Sena - Interessada: Andrea 
Moreira Costa Ribeiro de Oliveira - Relator: DES. PEDRO 
BERNARDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Pedro 
Bernardes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de recurso de 
agravo de instrumento interposto por Vicente Oliveira 
Costa e outra contra decisão interlocutória (f. 451/453-
TJ) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da ação de 
cobrança em fase de cumprimento de sentença, declarou 
ineficaz a doação do imóvel e rejeitou a impugnação à 
penhora. 

Em razões de f. 02/09-TJ, sustentaram os agra-
vantes, após tecerem considerações sobre a tempestivi-
dade do recurso, a desnecessidade do preparo e de apre-
sentarem um breve resumo dos fatos, em síntese, que a 
penhora recaiu sobre bem de terceiro, conforme certidão 
de registro de imóvel; que Marcelo Henrique de Almeida, 
Bárbara Rita de Almeida Costa e Rafael Almeida Costa 
são nus-proprietários do imóvel; que a doação realizada 
aos nus-proprietários não pode ser considerada frau-
dulenta, visto que no momento em que efetivada havia 
sentença judicial extinguindo a ação de cobrança; que 
a má-fé não pode ser presumida, devendo ser compro-
vada; que a jurisprudência mais recente do STJ assentou 
que é preciso não só a citação válida do devedor, mas a 
ciência do adquirente acerca da existência da ação; que 
deve ser observada a súmula 375 do STJ; que é neces-
sário comprovar a insolvência, sendo que as consultas 
realizadas no presente caso junto ao Bacenjud e Renajud 

ocorreram em março de 2010; que foi ajuizada ação 
rescisória contra a sentença que está sendo executada; 
que há provas concretas nos autos da ação rescisória de 
que houve a exoneração da fiança prestada dentro do 
prazo previsto em contrato de locação; que a suspensão 
do ato é medida que se impõe até o julgamento da ação 
rescisória, sob pena de posteriormente vir a ser inviabili-
zado o retorno ao estado anterior. Teceram outras consi-
derações, citaram jurisprudência e, ao final, pugnaram 
pelo provimento de seu recurso. 

Desnecessário o preparo, nos termos da Lei 
1.060/50 (f. 456-TJ).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, 
conforme decisão de minha lavra às f. 461/462-TJ.

Contraminuta às f. 466/470-TJ, em evidente 
oposição à pretensão recursal. 

Mérito. 
O MM. Juiz a quo reconheceu a existência de fraude 

à execução em relação à doação do imóvel perpetrada 
pelos agravantes durante o curso da ação, declarando 
ineficaz o ato em relação ao agravado, o que motivou a 
interposição do presente recurso. 

Conforme se sabe, a responsabilidade patrimo-
nial, em regra, cinge-se aos bens presentes e futuros do 
devedor (art. 591 do CPC), sendo admitida apenas excep-
cionalmente a transgressão a tais limites, no alcance deli-
mitado pelos arts. 592 e 593 do CPC.

Não se vislumbrando nenhuma das hipóteses 
versadas no art. 592 do CPC, cumpre perquirir se há 
configuração no caso vertente de fraude à execução.

A declaração de fato no processo de execução é 
algo admitido excepcionalmente, como no caso de ocor-
rência de fraude à execução, que a doutrina e a juris-
prudência vêm entendendo ser passível de ser decla-
rada nos próprios autos da execução, sem exigência de 
processo autônomo.

Leciona Araken de Assis (Manual do processo de 
execução, p. 461): 

A declaração de existência de fraude à execução ocorre, inci-
denter tantum, no próprio processo executivo. Dependerá de 
postulação do credor. Imperioso observar o contraditório, se 
o deferimento da constrição não for urgente, a fim de impedir 
alienação ou oneração sucessiva, assinando prazo para 
manifestação do executado. Eventual controvérsia se estabe-
lecerá nos autos da execução e a cognição do órgão judi-
ciário curta e rala se restringirá aos requisitos (retro, 112) e à 
tipicidade (retro, 113) da fraude. 

O caput e os incisos do art. 593 do CPC 
assim dispõem:

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação 
ou oneração de bens:
I- quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II- quanto, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra 
o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos previstos em lei. 
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Após examinar com acuidade o processado, tenho 
que razão não assiste aos agravantes. 

Em razão do contrato de locação do qual os agra-
vantes foram fiadores, o agravado ajuizou ação de 
cobrança em face destes e da locatária, visando receber 
os valores não quitados durante o período de locação.

A ação foi extinta sem resolução do mérito em 
relação aos fiadores (f. 164/169-TJ), tendo sido inter-
posto recurso de apelação, que foi recebido no duplo 
efeito (f. 187-TJ).

Através do acórdão de f. 208/216-TJ, foi dado 
provimento ao recurso para condenar os agravantes ao 
pagamento das verbas requeridas na ação. 

Com o retorno dos autos à instância de origem, foi 
requerido o cumprimento de sentença (f. 320/321-TJ e 
f. 326/327-TJ), ocasião em que foi deferido o pedido de 
penhora on line (f. 329-TJ).

A tentativa de penhora on line restou infrutífera, o 
que motivou o pedido de bloqueio de bens em nome dos 
agravantes e da locatária, através do sistema Renajud, 
que também restou infrutífero (f. 337/339-TJ).

Em seguida, o agravado apresentou o cálculo atua-
lizado da dívida e requereu a penhora da fração de um 
bem imóvel pertencente aos agravantes e a declaração 
de ineficácia de doação de outro bem imóvel em razão 
da ocorrência de fraude a execução, com sua posterior 
penhora. 

Após a concessão de vista aos agravantes (f. 370-TJ), 
foi proferida a decisão combatida, deferindo a pretensão 
do agravado. 

Pela leitura do documento de f. 350/351-TJ, é 
possível observar que a nua propriedade de um bem 
imóvel foi doada pelos agravantes para Marcelo Henrique 
de Almeida Costa, Bárbara Rita de Almeida Costa e 
Rafael Almeida Costa, todos maiores; a escritura pública 
foi lavrada no dia 06.08.2008, tendo sido registrada no 
dia 02.09.2008. 

Através do R5 e do AV.6, foi registrado o usufruto 
em benefício dos agravantes e averbadas as cláusulas 
de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabi-
lidade, conforme definido na escritura pública de doação. 

Não há dúvida de que o bem foi doado pelos agra-
vantes após o ajuizamento da ação, inclusive após a 
distribuição do recurso de apelação neste eg. Tribunal de 
Justiça (f. 202/203-TJ).

O fato de ter sido extinta a ação sem julgamento 
de mérito não significa que ao tempo da doação inexistia 
demanda capaz de conduzir os agravantes ao estado de 
insolvência, já que o recurso de apelação interposto pelo 
agravado foi recebido no duplo efeito (f. 187-TJ), o que 
significa que a sentença não produziu nenhum efeito. 

Também não há dúvida de que os agravantes são 
proprietários apenas de uma fração ideal de um bem 
imóvel, o que é insuficiente para cobrir a dívida exigida.

No entanto, para que seja caracterizada fraude à 
execução, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça 

que é imprescindível a prova do conhecimento daquele 
que adquiriu o bem acerca da existência da demanda 
executiva, tutelando desta forma a boa-fé de terceiro. 

Tal posicionamento encontra-se sedimentado na 
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enun-
ciado ora se reproduz: “O reconhecimento da fraude à 
execução depende do registro da penhora do bem alie-
nado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Posteriormente, reconhecendo o valor da Súmula 
em destaque, o legislador acrescentou, através da Lei 
11.382/2006, o art. 615-A ao Código de Processo Civil, 
que assim dispõe:

O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução, com identifi-
cação das partes e valor da causa, para fins de averbação no 
registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros 
bens sujeitos à penhora ou arresto.

Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito proces-
sual civil. 45. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. 2) 
assim leciona:

b) quando ainda não se consumou a constrição judicial 
sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto 
ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá 
de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente 
da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou 
oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se 
a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso 
em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro 
tinha ciência da demanda em curso’ (p. 190).

No presente caso, verifica-se que a nua proprie-
dade foi doada para os filhos maiores do casal com cláu-
sula de irrevogabilidade, incomunicabilidade e impe-
nhorabilidade, tendo sido estabelecido em benefício dos 
agravantes o usufruto; observa-se, ainda, que 2 (dois) dos 
3 (três) filhos do casal residem no imóvel em discussão 
(f. 351-TJ). 

Data venia, ante o grau de parentesco, não me 
parece crível que os filhos dos agravantes não soubessem 
da ação ajuizada ao tempo da lavratura da escritura 
pública de doação. 

Diante do quadro que se apresenta, ante a crono-
logia dos fatos ocorridos, outra solução não há, devendo 
ser reconhecida a ocorrência de fraude à execução. 

No mesmo sentido: 

Apelação cível. Embargos de terceiro. Alienação de bens 
ocorrida com ação principal em curso. Citação do devedor. 
Embargante. Relação de parentesco com o réu. Presunção 
de ciência da litigiosidade do bem alienado. Venda efeti-
vada depois de intentada a ação. Fraude caracterizada. - 
Ocorrendo a alienação de bem do devedor, ao tempo em 
que contra o mesmo havia sido ajuizada demanda judicial, 
inclusive com citação válida, caracterizada estará a fraude 
à execução, independentemente de se perquirir acerca da 
boa ou má-fé do adquirente, visto que é da própria natu-
reza desse ilícito a dispensa da prova do consilium fraudis.- 
Comprovado nos autos que o bem constritado foi alienado 
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Ação de anulação de contrato de compra e venda 
- Pedido de anulação de registros - Autores -
 Herdeiro e espólio - Resultado da demanda - 

Possibilidade de gerar benefícios aos autores -
 Inexistência - Tutela de direito alheio em nome 

próprio - Vedação - Espólio - Inventário encerrado - 
Partilha homologada - Ilegitimidade ativa - 
Caracterização - Extinção do processo - 

Art. 267, inciso IV, do CPC 

Ementa: Civil e processual civil. Ação de anulação de 
contrato de compra e venda. Legitimidade processual 
afastada. 

- Aquele que busca anular compra e venda de imóvel 
sem que tenha participado do negócio ou figurado como 
parte na escritura pública não possuirá legitimidade para 
promover em juízo ação de anulação do ato jurídico. 

- Se, ao tempo do ajuizamento da ação, o processo de 
inventário já se encontrava encerrado, não mais existe a 
figura do espólio, afastando a legitimidade deste para a 
propositura de qualquer demanda.

em fraude de execução, são improcedentes os embargos de 
terceiro, com o objetivo de livrar o bem sobre o qual recaiu a 
penhora (Apelação Cível 1.0016.11.011739-3/002, Relator: 
Des. Tibúrcio Marques, 15ª Câmara Cível, julgamento em 
08.08.2013, publicação da súmula em 20.08.2013).

Ementa: Ação de execução. Fraude à execução. Pressupostos 
para a caracterização. Penhora sobre bem imóvel gravado 
com direito real de usufruto. Terceiro adquirente. Parente do 
executado e do beneficiário do usufruto do bem. Presunção 
de ciência da litiosidade do bem cedido. Fraude à execução 
caracterizada. Constrição da nua propriedade. Possibilidade. 
Nos termos da jurisprudência capitaneada pelo c. Superior 
Tribunal de Justiça, para que se tenha como de fraude de 
execução a alienação de bens de que trata o inc. II do 
art. 593 do CPC, é necessária a presença concomitante dos 
seguintes elementos: a) que a ação já tenha sido aforada; 
b) que o adquirente saiba da existência da ação - ou por já 
constar no cartório imobiliário algum registro dando conta de 
sua existência (presunção juris et de jure contra o adquirente), 
ou porque se constata, por outros meios, que do aforamento 
da ação o adquirente tinha ciência; e c) que a alienação ou 
a oneração dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insol-
vência, militando em favor do exequente a presunção juris 
tantum; - Hipótese em que o terceiro estava claramente a par 
da constrição sobre o bem, o que, juntamente com os demais 
elementos, caracteriza a fraude à execução. - Caracterizada 
a fraude à execução, torna-se nula a alienação de imóvel 
gravado com direito real de usufruto, excetuando-se, contudo, 
a possibilidade de constrição sobre a nua-propriedade. 
Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Cv 
1.0024.01.586978-7/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 
12ª Câmara Cível, julgamento em 23.01.2013, publicação 
da súmula em 04.02.2013.)

Embargos de terceiro. Alienação de bens ocorrida com ação 
de execução em curso. Citação dos devedores. Embargante. 
Relação de parentesco com o executado. Presunção de ciência 
da litigiosidade do bem alienado. Venda efetivada depois de 
intentada a ação. Fraude caracterizada. - Ocorrendo a alie-
nação de bem do devedor, ao tempo em que contra o mesmo 
havia sido ajuizada demanda judicial, inclusive com citação 
válida, caracterizada estará a fraude à execução, indepen-
dentemente de se perquirir acerca da boa ou má-fé do adqui-
rente, visto que é da própria natureza desse ilícito a dispensa 
da prova do consilium fraudis. - Comprovado nos autos que 
o bem constritado foi alienado em fraude de execução, são 
improcedentes os embargos de terceiro, com o objetivo de 
livrar o bem sobre o qual recaiu a penhora (Apelação Cível 
1.0287.10.005563-4/001, Relator: Des. Osmando Almeida, 
9ª Câmara Cível, julgamento em 16.08.2011, publicação da 
súmula em 05.09.2011).

Desse modo, como no presente caso restou compro-
vado que o bem foi doado para os filhos dos agravantes 
após o ajuizamento da ação, que não foram encontrados 
outros bens para satisfação do crédito, e que não é crível 
que os donatários não soubessem da existência da ação, 
deve ser mantida a declaração de ineficácia do negócio 
entabulado em relação ao agravado, eis que evidenciada 
a fraude contra credores. 

Registro, por fim, que o fato de o acórdão que reco-
nheceu a obrigação de os agravantes estar em discussão 
através de ação rescisória não tem o condão de impedir 

o prosseguimento do cumprimento de sentença, exceto se 
tivesse sido ou vier a ser deferida medida liminar naquela 
em sentido contrário. 

Do mesmo modo, eventual discussão sobre a 
penhora ter recaído sobre bem registrado em nome de 
terceiro - neste caso, donatários - não impede o pros-
seguimento da ação, competindo apenas a este, através 
de ação apropriada, discutir o ato e requerer as medidas 
cautelares que entender cabíveis à espécie. 

Em relação à data de realização das pesquisas 
junto ao Bacenjud e Renajud, entendo que isso não tem o 
condão de alterar o entendimento exposto; caso os agra-
vantes possuam outros bens suficientes para satisfação do 
crédito, ou mesmo descubram bens da locatária passí-
veis de penhora, nada impede que eles os indiquem e 
requeiram a substituição. 

Assim, tenho que deve ser negado provimento ao 
presente recurso. 

Com estas considerações, nego provimento ao 
recurso. 

Custas recursais, pelos agravantes. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES LUIZ ARTUR HILÁRIO e AMORIM 
SIQUEIRA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECUSO.

. . .
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

Inicialmente, no que se refere ao pedido de 
assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes, 
denota-se que Rodolfo César de Oliveira Gouveia, ao 
requerer a concessão da benesse na instância originária, 
deixou de apresentar declaração de pobreza, documento 
essencial ao deferimento do benefício, bem como não 
comprovou sua miserabilidade legal ao deixar de 
demonstrar que o pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios fosse capaz de comprometer o 
seu próprio sustento ou de sua família. Inversamente, 
praticou atos incompatíveis com o fim almejado, 
efetuando o recolhimento de custas iniciais, bem como 
recursais. 

Em situações semelhantes, a jurisprudência deste eg. 
TJMG se manifestou no sentido de que a prática de atos 
incompatíveis com a pretensão ao benefício da justiça 
gratuita, como o recolhimento de custas e despesas do 
processo, impedem o seu deferimento: 

Agravo de instrumento. Ação de outorga de escritura. Justiça 
gratuita. Pessoa física. Recolhimento das custas do processo. 
Ato incompatível. Indeferimento da benesse que se impõe. 
- O fato de terem os agravantes efetuado o pagamento 
das custas do processo originário em três oportunidades 
distintas constitui ato incompatível com a pretensão da 
gratuidade da justiça, bem como com o alegado estado de 
miserabilidade, sendo de notar que não restou demonstrada 
nos autos superveniente mudança na situação financeira dos 
postulantes que justificasse, então, o deferimento da benesse. 
(TJMG. Proc. 1.0024.11.261640-4/001. Des. Rel. Luciano 
Pinto. DJe de 04.06.2013.) 

[...] Ao efetuar o pagamento do preparo, a recorrente 
pratica ato incompatível com seu pedido de justiça gratuita, 
demonstrando que possui condições financeiras de arcar com 
as custas processuais [...]. (TJMG. Proc. 1.0188.03.011252-
1/001. Des. Rel. Moacyr Lobato. DJe de 10.09.2013.) 

Com essas considerações, indefiro o pedido de 
justiça gratuita formulado pelo apelante Rodolfo César de 
Oliveira Gouveia. 

No que se refere ao espólio de Lindolfo José de 
Gouveia, registro que o benefício já havia sido deferido 
na instância originária, sendo julgadas improcedentes 
as impugnações ofertadas contra a benesse, inexistindo 
razões suficientes que justifiquem a cessação do benefício 
concedido, pelo que deverá ser mantido. 

Remontando-se ao mérito do recurso proposto, 
a doutrina afirma que a legitimidade é a capacidade 
de estar em juízo na condição de autor ou réu de 
determinado conflito, traduzindo-se na relevância que o 
resultado da ação possa causar na esfera de direitos das 
partes envolvidas: 

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, 
como demandante ou demandado, em relação a determinado 
conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma 
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.09.553918-6/002 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: Rodolfo Cesar de 
Oliveira Gouveia e outros - Apelados: Celson Martins 
Borges e outros - Relator: DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013. - Luiz 
Artur Hilário - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - Trata-se de apelação 
contra sentença de f. 381/403, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, 
que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico 
movida por Rodolfo César de Oliveira Gouveia em face 
de Almart Administração e Participações S.A. e outros, 
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 267, VI, CPC, condenando o autor em 
custas processuais e honorários advocatícios, bem como 
extinguiu, pelos mesmos fundamentos, todas as demais 
ações distribuídas em nome do espólio de Lindolfo José 
de Gouveia, condenando este em custas processuais e 
honorários advocatícios. 

Insatisfeitos com o pronunciamento de primeira 
instância, Rodolfo César de Oliveira Gouveia e o 
espólio de Lindolfo José de Gouveia interpõem recurso 
de apelação, às f. 409/418, sustentando, em síntese, 
ser parte legítima para pleitear, em nome próprio, a 
preservação de direitos sucessórios por ser coerdeiro 
do falecido Lindolfo José de Gouveia. Assevera que o 
Sr. Lindolfo José de Gouveia participou ativamente da 
compra e venda do imóvel cuja anulação ora se busca, 
sendo cabível a respectiva baixa dos registros R-3 e R-4, 
efetivados na matrícula nº 13.477 do cartório imobiliário. 
Alega que o bem, antes de se efetivarem as referidas 
averbações, foi objeto de negociação entre o Sr. Lindolfo 
José de Gouveia e Martins Indústria e Comércio de 
Importação e Exportação Ltda., sendo que esta deixou 
de honrar com os valores pactuados, não efetuando o 
pagamento devido pela aquisição do imóvel. Afirma que 
a negociação envolvida no caso em análise representa 
fraude decorrente de simulação para o fim de prejudicar 
terceiros e que a anuência manifestada pelo Sr. Lindolfo 
na escritura pública de cessão de direitos foi viciada. 
Pugnam pela concessão da assistência judiciária gratuita. 

Apresentadas respostas às f. 430/434 e 437/439, 
rebatendo os fundamentos expostos no recurso e 
pugnando por seu desprovimento. 

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 453/458, manifestando-se pelo provimento parcial ao 
apelo. 
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do rigoroso formalismo do art. 458 do CPC. - Quem não 
figura na escritura de compra e venda, não tem interesse 
nem legitimidade para promover em juízo ação de anulação 
do negócio jurídico praticado por terceiros, carecendo-lhe 
legitimidade ativa à propositura da referida ação. (TJMG. 
Proc. 4086928-49.2000.8.13.000 (1). Des. Rel. Valdez Leite 
Machado. DJe de 28.02.2004.) 

No caso em apreço, o autor e ora apelante Rodolfo 
César de Oliveira Gouveia, herdeiro do falecido Lindolfo 
José Gouveia, move a presente ação objetivando 
desconstituir a venda do imóvel objeto da lide realizada 
por Martins Comércio Importação e Exportação 
(atualmente Almart Administração e Participações S.A.) 
para Helton Cruz Junior, assim como posterior alienação 
efetivada por este para Lauro Humberto da Silva Novais, 
buscando, com isso, anular os registros R-3 e R-4, 
respectivamente, do bem matriculado sob nº 13.477 no 
cartório imobiliário local. 

Entretanto, a pretensão buscada pelo apelante 
não é capaz de modificar sua esfera de direitos, o que 
evidencia que a parte litiga em juízo para tutelar direito 
alheio, retirando-lhe, portanto, a legitimidade para 
ocupar o polo ativo da ação.

De fato, a pretensão formulada na inicial para o fim 
de anular os registros R-3 e R-4 da cadeia de sucessão 
do imóvel matriculado sob nº 13.477 no 1º Ofício 
acaba por restabelecer o registro R-2, que, por sua vez, 
atribui a propriedade do bem à empresa apelada Martins 
Comércio Importação e Exportação Ltda. 

Sendo assim, inegável que a pretensão buscada 
não é capaz de alterar a esfera de direitos do autor 
da demanda, já que, mesmo anulando os registros 
pretendidos, o bem não integrará o patrimônio do 
recorrente. 

A anulação dos registros imobiliários (R-3 e R-4) 
beneficiará a recorrida Martins Comércio Importação e 
Exportação Ltda., porquanto prevalecerá o R-2, que lhe 
atribui a propriedade do imóvel. 

Sendo assim, eventual êxito na demanda permitiria 
integrar ao patrimônio da empresa apelada Martins 
Comércio Importação e Exportação Ltda. o bem objeto 
da lide, e não ao patrimônio do autor/apelante ou dos 
demais coerdeiros porventura existentes. 

Ademais, seguindo orientação da jurisprudência, 
o autor/apelante não participou da compra e venda 
noticiada ou figurou como parte na escritura pública, o 
que lhe afasta a legitimidade para promover em juízo 
ação de anulação do ato jurídico.

No que atinge à legitimidade processual do espólio 
de Lindolfo José de Gouveia em relação às diversas 
demandas postuladas, destaque-se que a capacidade 
processual do ente despersonalizado perdura enquanto 
existente a ação que lhe deu origem. 

A jurisprudência do TJMG afirma que a figura 
do espólio não tem legitimidade para a propositura de 

relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera 
de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre 
que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar 
o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; 
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio 
do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se 
essa condição da ação como relação de legítima adequação 
entre o sujeito e a causa. (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros. v. II, p. 306.) 

Inobstante a legitimidade processual represente 
adequação entre o sujeito e a causa, será afastada a 
capacidade de ser parte àquele que em nome próprio 
busque tutelar direito alheio.

De fato, o art. 6º da Lei Processual assegura que 
“ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando autorizado por lei”, exigindo que o 
autor da demanda demonstre que o resultado buscado 
com a ação proposta possa modificar sua esfera de 
direitos. 

Por essa razão, intentada ação judicial que vise 
anular contrato de compra e venda de imóvel, assim como 
baixa em registro imobiliário, exige-se que o proponente 
demonstre que o resultado buscado possa influenciar ou 
modificar sua esfera de direitos, sob pena de extinção da 
ação por ilegitimidade processual. 

Em situações semelhantes, a jurisprudência deste 
eg. TJMG assevera que aquele que busca anular compra 
e venda de imóvel sem que tenha participado do negócio 
ou figurado como parte na escritura pública não possuirá 
legitimidade para promover em juízo ação de anulação 
do ato jurídico: 

Anulação de escritura pública. Propriedade. Inexistência. 
Ilegitimidade ativa. - A legitimidade ativa que confere a 
capacidade postulatória decorre do interesse da parte em 
formular pretensão em juízo, que, necessariamente, deve 
emanar de uma relação jurídica entre as partes litigantes. Se 
o autor de ação cautelar de sustação dos efeitos de escritura 
pública de compra e venda não figura como vendedor, não 
sendo proprietário do imóvel litigioso, não tem legitimidade 
ativa para o pedido. Recurso não provido. (TJMG. Proc. 
1.0687.08.061489-8/001. Des.ª Rel.ª Evangelina Castilho 
Duarte. DJe de 18.11.2010.) 

Reconvenção. Pedido de anulação de negócio jurídico. 
Compra e venda de bem imóvel. Não contratante. 
Ilegitimidade ativa. - Aquele que não participou do negócio 
consistente em compra e venda de bem imóvel, por escritura 
pública, não tem legitimidade ativa para pleitear a anulação 
do negócio e do registro da escritura na matrícula do imóvel, 
sob a alegação de que um dos contratantes firmou a avença 
com vício de consentimento, sem alegar propriedade do 
imóvel objeto do contrato. Recurso não provido. (TJMG. Proc. 
1.0024.05.778983-6/001. Des. Rel. Pereira da Silva. DJe de 
27.10.2009.) 

Ação anulatória. Sentença sem relatório. Nulidade afastada. 
Escritura de compra e venda. Carência de ação. Autor que 
não figura como parte no negócio jurídico. Ilegitimidade ativa. 
- Havendo a sentença extinguido o processo sem julgamento 
do mérito, por carência de ação, inexigível a observância 
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legitimidade ao espólio para ajuizamento das ações em 
testilha. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo a sentença em seus próprios termos e 
fundamentos. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA e 
MOACYR LOBATO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

qualquer ação quando o processo de inventário já se 
encontrar encerrado, com homologação da partilha: 

Embargos de terceiro. Espólio. Inventário encerrado. 
Ilegitimidade ativa. - O espólio é parte ilegítima para postular 
em juízo, depois de encerrado o inventário, porquanto cessada 
a comunhão hereditária. (TJMG. Proc. 1.0701.09.274675-
2/001. Des. Rel. José Antônio Braga. DJe de 18.10.2010.) 

Apelação cível. Ação de cobrança. Propositura pelo 
espólio. Inventário encerrado. Ilegitimidade ativa ad 
causam reconhecida. Extinção do processo. - Se, ao tempo 
do ajuizamento da ação, o processo de inventário já se 
encontrava encerrado, com homologação da partilha, não 
mais existe a figura do espólio, que não tem legitimidade 
para a propositura de qualquer ação. (TJMG. Proc. 
1.0024.07.485597-4/001. Des. Rel. Elias Camilo. DJe de 
27.04.2010.) 

[...] Embora o espólio não apresente personalidade jurídica, 
é incontroversa sua capacidade processual e, por isso, é 
admitido em juízo, representado pelo inventariante, nos 
termos do art. 12, V, do CPC. A figura do espólio tem seu 
termo final com a partilha dos bens inventariados e, a partir 
de então, cessa sua capacidade processual. - Considerando 
que o processo de inventário dos bens deixados pelo de 
cujus já havia sido encerrado por ocasião da propositura 
desta demanda, com o trânsito em julgado da sentença 
homologatória da partilha, resta caracterizada a ilegitimidade 
do espólio do falecido para compor o polo ativo da relação 
processual. (TJMG. Proc. 1.0024.07.528515-5/001. Des. 
Rel. Lucas Pereira. DJe de 16.03.2010.) 

No caso em tela, no momento do ajuizamento das 
ações propostas pelo espólio de Lindolfo José de Gouveia 
(agosto/2010), o inventário já se havia encerrado, com 
baixa e arquivo (setembro/2004 - f. 203/205 dos autos 
064065-92.2010.8.13.0702 - apenso nº 9). 

Embora o autor/apelante informe ter peticionado 
nos autos do inventário requerendo a reativação do 
processo, as provas demonstram que houve apenas 
pedido de extração de cópias, formulado em novembro 
de 2010 (f. 206 dos autos 064065-92.2010.8.13.0702 
- apenso nº 9). 

No mesmo sentido, houve deferimento do pedido 
apenas para fins de extração de cópias (f. 214 dos 
autos 064065-92.2010.8.13.0702 - apenso nº 9), não 
podendo assegurar se houve, de fato, a reativação do 
inventário. 

Encerrado o inventário, afasta-se a legitimidade do 
espólio para o ajuizamento de qualquer medida judicial, 
transferindo-se aos sucessores do falecido eventual 
legitimidade para adotar qualquer medida judicial. 

Por fim, a alienação do bem feita pelo falecido 
Sr. Lindolfo José de Gouveia para a empresa apelada 
Martins Comércio Importação e Exportação Ltda. se deu 
em 19.02.79, conforme R-2 (f. 12), e o seu óbito em 
06.10.1997, o que representa que o referido imóvel já 
não mais se incluía no patrimônio do falecido à época 
de seu passamento, não havendo que se falar em bens 
indivisíveis sujeitos à sobrepartilha, capazes de atribuir 

Indenização - Contrato de seguro - Boletim de 
ocorrência - Presunção relativa de veracidade - 
Segurado - Embriaguez ao volante - Avanço de 
sinal vermelho - Seguradora - Ressarcimento 
do segurado em relação ao terceiro - Recusa 
de pagamento - Cláusula limitativa de risco - 

Admissibilidade - Dano moral - Não configuração

Ementa: Apelação cível. Acidente de trânsito. Boletim 
de ocorrência. Presunção de veracidade. Culpa carac-
terizada. Dano material. Ausência de impugnação 
específica. Seguro. Segurado sobre efeito de álcool. 
Recurso improvido.

- O boletim de ocorrência, lavrado por servidor público, 
goza de presunção relativa de veracidade.

- Incumbe ao réu desconstituir aludida presunção.

- A culpa pelo acidente deve ser imputada ao apelante 
se for comprovada a sua negligência ao avançar 
sinal vermelho.

- Prevalece o valor do dano material fixado na sentença 
quando este não for objeto de impugnação específica.

- Perde direito ao reembolso de seguro contra terceiro o 
segurado que dirige sob efeito de álcool.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.650314-9/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - 1os apelantes: Breno de Car-
valho e outros, Murilo Nader Carvalho - 2º Apelante: Fa-
biano Bispo da Costa - Apelados: Fabiano Bispo da Cos-
ta, Companhia de Seguros Minas Brasil - Relator: DES. 
ÁLVARES CABRAL DA SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
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conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Álvares 
Cabral da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório 
do Juízo a quo, às f. 399/400, por representar fidedigna-
mente os fatos ocorridos em primeira instância. 

Trata-se de apelação interposta contra decisão de 
f. 399/406, a qual julgou procedente o pedido autoral 
para condenar os requeridos ao pagamento de indeni-
zação relativa aos danos materiais correspondente ao 
veículo de propriedade do autor, à época do sinistro, em 
razão de sua perda total. Julgou, ainda, improcedentes o 
pedido inicial em relação aos danos morais e os pedidos 
quanto à ré, Cia. de Seguros Minas Brasil. 

Em suas razões recursais, às f. 407/417, o primeiro 
apelante alegou que a decisão deve ser reformada. Em 
síntese, sustenta que os requeridos não deram causa ao 
acidente. Que os pedidos devem ser julgados impro-
cedentes. Pela eventualidade, imputam a responsabili-
dade à seguradora. Ao final, pugnam pelo provimento 
da apelação.

Em suas razões recursais, às f. 419/428, o segundo 
apelante/autor sustenta a tese de existência de danos 
morais e sua necessária indenização. 

As apeladas, em sede de contrarrazões, impug-
naram, por óbvio, as teses do apelante (f. 430/433, 
f. 434/437 e f. 438/444). 

Esse é o breve relatório.
A meu sentir e ver, sem razão os apelantes.
Restou efetivamente comprovada, nos autos, sua 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido. Saliento que o 
primeiro requerido era o motorista na hora do sinistro e o 
segundo requerido, seu pai, é o proprietário do veículo.

Consta do boletim de ocorrência lavrado no dia 
do acidente - f. 16 - que o filho do apelante apresen-
tava sintomas de embriaguez, que tinha avançado o sinal 
vermelho, fato este não impugnado pelo apelante. O 
boletim de ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé 
pública, sendo relativa a presunção de sua veracidade, 
pelo que só podem ser desconstituídas as informações 
nele contidas por meio de prova segura, consistente, não 
produzida, nos autos, pelo apelante.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais:

Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos 
causados por acidente de trânsito. Boletim de ocorrência. 
Presunção relativa. Ultrapassagem. Falta dos cuidados 
antecedentes à manobra. Recurso não provido. O boletim 
de ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de 
presunção de veracidade, podendo ser rechaçado desde que 
presente prova robusta em sentido contrário. No caso dos 
autos, as provas testemunhais e documentais corroboram 
a versão descrita pela autoridade policial. [...] (AP. Cível 

nº 1.0702.06.289963-9/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 
em 31.05.2012, p. em 14.06.2012).

Pelo laudo pericial de f. 348, ficou demonstrado 
que a causa do acidente deve ser imputada ao primeiro 
requerido, filho do segundo requerido, que avançou 
o sinal de trânsito. A própria seguradora do apelante 
aponta seu segurado, ora requerido, como causador do 
acidente, pouco importando, para a aferição de culpa, 
na lide principal, sua embriaguez ou não.

Apurada a culpa pelo apelante/requerido, passemos 
à análise dos danos e responsabilidades.

O perito do Juízo apurou a perda total do veículo 
do autor (f. 310/316, quesito 2 e seguintes, à f. 312, e 
conclusão, à f. 316). Assim, deve ser indenizado o autor, 
nos termos da sentença recorrida. 

Em relação à lide secundária, sem razão o 
primeiro apelante.

O veículo do requerido era segurado (apólice de 
f. 283), e o segurado foi indenizado pelo evento/sinistro 
(f. 281), existindo, entretanto, nos autos, prova de que o 
autor se encontrava sob efeito de álcool, risco expressa-
mente excluído, conforme cláusula colacionada à f. 173.

Dispõem os arts. 757 e 776 do NCC:

Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legí-
timo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra 
riscos predeterminados.
[...]
Art. 776 - O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o 
prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada 
a reposição da coisa.

A seguradora se negou a pagar o ressarcimento do 
segurado em relação ao terceiro, ao argumento de estar 
caracterizada a hipótese de exclusão do risco, consis-
tente na embriaguez do condutor do veículo prevista nas 
Condições Gerais da Apólice do contrato firmado, pelo 
que tem razão.

A referida cláusula, conforme se verifica, é bem 
informada, não sendo vedada pelo Código de Defesa 
do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

1) Direito civil. Contrato de seguro. Cláusula restritiva de 
indenização. Conhecimento de sua existência pela parte 
segurada. Eficácia independente de sua inserção em apólice 
securitária. Recurso especial provido. - 1. [...]. 2. Existindo 
conhecimento da parte contratante sobre a cláusula restri-
tiva de indenização, não é possível ater-se ao formalismo e 
negar-lhe vigência, uma vez que este Superior Tribunal, ao 
analisar avenças securitárias, tem dado prevalência ao ajuste 
entre as partes aos rigores formais do contrato. 3. Recurso 
especial provido para reconhecer a limitação do risco inse-
rido nas condições gerais do seguro a fim de limitar a inde-
nização securitária naqueles termos (REsp 595.089/MG, 3ª 
Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. em 09.03.2010, 
DJ de 17.03.2010). 
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2) Recurso especial. Contrato de seguro. Transportadora. 
Cláusula limitativa de risco. Possibilidade. Acórdão. Funda-
mento não impugnado. Súmula 283/STF. - I - É possível, em 
contrato de adesão, cláusula limitativa de risco, em texto 
expresso e de fácil verificação. Artigos 54, § 4º, do Código 
de Defesa do Consumidor e 1.460 do Código Civil ante-
rior. II - Restando ausente impugnação ao fundamento do 
acórdão recorrido, incide, por analogia, o Enunciado 283 da 
Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso não conhecido 
(REsp 763648/PR, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Castro Filho, j. em 
14.06.2007, DJ de 01.10.2007). 

Com efeito, estando prevista expressamente cláu-
sula limitativa do risco, e não se cogitando ser ela abusiva, 
por encontrar-se de acordo, inclusive, com a legislação 
de trânsito, que reprime veementemente tal conduta do 
motorista, insta verificar a sua ocorrência. 

A prova é claríssima quanto à embriaguez do autor, 
atestada pela autoridade policial, sendo que a seguradora 
sequer participou da confecção do boletim de ocorrência.

Noto e anoto que foi garantido ao apelante (seu 
filho) o direito de contraprova da suposta embriaguez, e 
o mesmo se negou a fazer (f. 16), vindo a fazer o exame 
de corpo de delito apenas dez horas após o fato, quando 
ainda persistia o hálito etílico (f. 85/86), sendo evidente 
sua má-fé.

O fato de a seguradora ter indenizado o segurado 
pelo evento (seus danos patrimoniais), não significa que a 
mesma tenha que indenizar pelo ressarcimento em favor 
do terceiro, tendo em vista os fatos narrados dos autos, 
que podiam não ser de seu conhecimento no momento 
da indenização ao segurado (eventual embriaguez) e 
constituem exclusão de risco.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação cível. Civil e processual civil. Código de 
Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Ausência 
dos pressupostos. Ilegitimidade ativa afastada. Juntada de 
documentos em sede recursal. Inadmissibilidade. Embria-
guez. Causa de exclusão da obrigação de pagamento do 
valor segurado. - Consoante dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, 
para a inversão do ônus da prova, é imprescindível que fique 
evidenciada a verossimilhança das alegações ou a hipossufi-
ciência que impeça o consumidor, tecnicamente, de produzir 
prova. Desse modo, vê-se que o benefício ali previsto não 
ocorre de forma automática, porquanto fica sujeito à análise 
do magistrado acerca da existência dos requisitos autoriza-
dores. Não há falar que os autores sejam carecedores de 
ação, em virtude da ausência de ilegitimidade, porquanto 
se apresentam como possíveis titulares do direito pretendido. 
Os documentos colacionados não se enquadram no conceito 
de novo trazido pela doutrina, o que autoriza a afirmação 
de que não é inadmissível a sua juntada com a apelação 
interposta, porquanto produzidos antes da última oportuni-
dade que os apelantes tiveram para falar nos autos, antes 
da outorgada prestação jurisdicional, diante da inequívoca 
constatação de que a conduta do apelante deu ensejo ao 
agravamento dos riscos segurados, o que legitima a recusa 
da seguradora-apelada ao pagamento do prêmio estipulado 

(Apelação Cível nº 1.0024.07.595102-0/001, 13ª Câmara 
Cível do TJMG, Rel. Des. Alberto Henrique, j. em 03.04.08).

Dessa forma, sendo o segurado o condutor do 
veículo, na ocasião do acidente de trânsito, estando 
devidamente comprovado o seu estado de embriaguez, 
outra solução não há que indeferir o pedido inicial por 
exclusão do risco segurado, em razão do comportamento 
do próprio segurado que se negou a realizar a contra-
prova que lhe foi oferecida no momento do acidente, 
negando-se ao atendimento médico.

Assim, a meu sentir e ver, a sentença não merece 
qualquer reparo nesse ponto.

Segunda apelação.
Em relação ao dano moral, sustentado pelo autor/

segundo apelante, este também sem razão.
Não vislumbrei nos autos qualquer ofensa à sua 

honra ou integridade, passível de indenização por 
danos morais.

Para que se possa falar em indenização por dano 
moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua 
honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento 
de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constran-
gimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados.

A indenização de cunho moral somente é devida 
caso haja a comprovação do prejuízo causado pelo 
agente. Simples aborrecimentos e chateações não podem 
ensejar indenização por danos morais. A dor moral, que 
decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar 
de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero 
aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode 
acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, 
sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência 
do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do 
valor e da atenção devidos.

O inadimplemento contratual implica a obri-
gação de indenizar os danos patrimoniais, se efetiva-
mente comprovados; não danos morais, cujo reconheci-
mento implica mais do que os dissabores de um acidente 
de trânsito.

Com tais considerações, nego provimento aos 
recursos, mantendo, in totum, a sentença da lavra do 
eminente Juiz Dr. Marco Aurélio Ferrara Marcolino.

Custas, pelos apelantes.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GUTEMBERG DA MOTA E SILVA e VEIGA 
DE OLIVEIRA.

Súmula - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

. . .
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danos morais, atualizados desde o ajuizamento da ação, 
e acrescidos de juros moratórios à base de 1% (um por 
cento) ao mês, a contar da citação. Impôs à requerida, 
ainda, o pagamento de custas e despesas processuais, 
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% 
(dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da 
sentença. Para tanto, aduz, em apertada síntese, não se 
justificar a condenação imposta a título de indenização 
de danos morais, visto que, como afirmado pela própria 
Magistrada, a apelada experimentou, por um curto 
período de apenas três meses, meros aborrecimentos, 
além do que, à época em que analisada sua condição 
socioeconômica, a autora/recorrida não se enquadrava 
nos parâmetros municipais para a manutenção da gratui-
dade no transporte coletivo, pelo que se mostrou lícita a 
cassação do benefício.

Comprovante do preparo recursal juntado à f. 83.
Contrarrazões às f. 86/91.
Deixei de remeter os autos à Procuradoria de Justiça, 

por entender desnecessária sua intervenção no feito.
Este o relatório, passo ao voto.
Conheço do recurso, uma vez preenchidos os requi-

sitos formais necessários para sua admissão.
Cinge-se a controvérsia posta em debate a aferir a 

correção da sentença, que, no seio de uma ação ordi-
nária, condena a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte S.A. - BHTrans a promover definitivamente a 
renovação automática do cartão de passe livre da autora 
da demanda, bem como a pagar a esta uma indenização 
a título de danos morais, no valor de R$5.000,00.

E, para fazê-lo, entendeu o douto Magistrado singular, 
em resumo, que “a Portaria BHTrans nº 025/2008, em 
seu art. 26, extrapola seu poder regulamentar, inovando 
ao limitar hipótese de concessão sem amparo de qual-
quer previsão legal”, em flagrante violação à norma 
trazida pelo art. 181, IV, da Lei Orgânica do Município 
de Belo Horizonte. Fundamentou o Julgador, ainda, que 
a condenação ao pagamento de indenização a título de 
dano moral independe de comprovação, sendo, pois, 
presumidos os prejuízos de ordem moral suportados pela 
autora em decorrência do ato praticado pelo requerida.

Eis a realidade retratada nos autos e que, a meu 
ver, abre mão de reparos, pelo que não prospera a insur-
reição da apelante, senão vejamos.

Conforme previsão contida no art. 181, IV, de sua 
Lei Orgânica, o Município de Belo Horizonte garantirá ao 
portador de deficiência, nos termos da lei, sistema espe-
cial de transporte para a frequência às escolas e clínicas 
especializadas, quando impossibilitado de usar o sistema 
de transporte comum, bem como passe livre, extensivo, 
quando necessário, ao acompanhante.

Da leitura dos documentos de f. 14/18, infere-se ser 
induvidosa a condição da autora/apelada de portadora 
de deficiência, o que lhe assegura, em princípio, o direito 
à gratuidade do transporte público.

Obrigação de fazer- Indenização - Deficiente - 
Gratuidade do transporte público municipal - 

Renovação automática do cartão de passe livre - 
Admissibilidade - Benefício previsto em lei - 

Edição de portaria - Exigência de renda familiar 
igual ou inferior a um salário mínimo - Ilegalidade - 

Dano moral - Configuração - Responsabilidade 
objetiva da administração pública - Nexo causal - 

Teoria do dano direto e imediato

Ementa: Apelação. Ação ordinária. Obrigação de 
fazer c/c pedido de indenização. Concessão de passe 
livre. Cartão BHbus. Portador de deficiência. Critérios 
para concessão. Ilegalidade. Dano moral configurado. 
Procedência parcial do pedido. Sentença mantida.

- Impõe-se a manutenção da sentença que condena a 
BHTrans a promover a renovação da concessão do cartão 
BHbus a portadora de deficiência, porquanto se afigura 
ilegal a restrição de tal direito, por força de norma expe-
dida por aquele órgão, em afronta à previsão trazida pela 
Lei Orgânica do Município.

- Configurado o nexo de causalidade entre a conduta 
e o dano experimentado pela parte, é imperativa a 
condenação ao pagamento de indenização a título de 
dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.654218-8/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: BHTrans Empresa 
de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - Apelada: 
Maria Terezinha Matos Barbosa Santos - Relator: DES. 
KILDARE CARVALHO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, 28 de novembro de 2013. - Kildare 
Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. KILDARE CARVALHO - Trato de recurso 
de apelação interposto pela Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans S.A. contra a r. 
sentença de f. 71/77, prolatada nos autos da ação de 
obrigação de fazer c/c pedido de indenização que lhe 
move Maria Terezinha Matos Barbosa Santos.

Por meio da sentença, a MM. Juíza singular, julgando 
parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a 
BHTrans a promover, em definitivo, a renovação automá-
tica do cartão de passe livre da autora e, ainda, pagar-lhe 
a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por 
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danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva da 
Administração com base na doutrina do risco adminis-
trativo, não estando o prejudicado obrigado a provar 
a ocorrência de dolo ou culpa do agente causador do 
dano, bastando a existência de nexo causal entre a ação 
ou omissão e o resultado danoso.

Com efeito, para se caracterizar a responsabili-
dade da Administração Pública pelos danos causados 
a particular, devem estar devidamente configurados os 
pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam o ato 
lesivo (ação ou omissão), o dano (resultado negativo) e o 
nexo causal entre este e aquele.

Nos dizeres de Arnaldo Rizzardo:

Por último, faz-se necessária a verificação de uma relação, ou 
um liame, entre o dano e o causador, o que torna possível a 
sua imputação a um indivíduo. 
Constatada, pois, essa triangulação coordenada de 
fatores, decorre a configuração da responsabilidade civil. 
(Responsabilidade civil: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio 
de Janeiro: Forense, 2006, p. 71.)

No caso dos autos, pela análise atenta de documen-
tação, somada aos motivos acima explicitados, não há 
dúvidas quanto à ocorrência de um ato ilícito (lesivo), 
praticado pela apelante, e o dano sofrido pela autora/
recorrida, restando necessário, entretanto, aferir o nexo 
causal havido entre esses dois elementos, o qual, segundo 
Arnaldo Rizzardo, ‘é a relação verificada entre determi-
nado fato, o prejuízo e um sujeito provocador’ (op. cit., 
p. 71).

Sobre o nexo de causalidade, importante destacar 
que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do 
dano direto e imediato. Confira-se, a propósito, enten-
dimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 130764/PR, relatado pelo Ministro 
Moreira Alves:

[...]
- Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no 
artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao 
nexo de causalidade e a teoria do dano direto e imediato, 
também denominada teoria da interrupção do nexo causal.

Desse entendimento não se distancia a doutrina 
especializada, como ensina Agostinho Alvim, para quem

dentre as várias teorias sobre nexo causal, o nosso Código 
adotou a do dano direto e imediato e que, das escolas que 
explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada é a 
de que se reporta à necessariedade da causa. De acordo 
com essa teoria, rompe-se o nexo causal não só quando o 
credor ou terceiro é autor da causa próxima do novo dano, 
mas, ainda, quando a causa próxima é fato natural. (Da 
inexecução das obrigações. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980.) 

Já da leitura do documento de f. 20, colhe-se a infor-
mação de que a BHTrans editou a Portaria nº 025/2008, 
que, em seu art. 26, assim prevê:

Art. 26. Observados os critérios diagnósticos de concessão 
e as demais disposições estabelecidas neste Regulamento, 
farão jus ao Cartão BHbus Benefício Inclusão os solicitantes 
que comprovem ou declarem uma renda familiar per capita 
de até 1 (um) salário mínimo.

Pois bem, a despeito do critério estabelecido pela 
empresa recorrente para a concessão do benefício 
vindicado pela autora/recorrida, o documento de f. 14 
comprova que, quando da propositura da demanda, 
qual seja aos 10.09.2009, a requerente auferia renda 
igual ou mesmo inferior a um salário mínimo, o que, 
à época, correspondia a R$465,00, nos termos da Lei 
nº 11.944/2009.

E, como se não bastasse, a requerente/apelada já 
usufruía o aludido benefício.

Logo, correto o dispositivo da sentença que condena 
a recorrente a promover a renovação automática do 
cartão de passe livre da autora/recorrida.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu este eg. 
Tribunal, conforme ementa de acórdão proferido nos 
autos do recurso de Apelação nº 1.0024.12.036767-
7/001, publicada no DJe - edição do dia 09.05.2013. 
Confira-se:

Ementa: Apelação cível. Ação civil pública. BHTrans. 
Transporte público municipal. Passe livre para deficientes 
físicos. Preliminar de nulidade da sentença. Obrigatoriedade 
da denunciação da lide ao ente municipal. Descabimento. 
Garantia legal. Limitação por norma hierarquicamente infe-
rior. Descabimento. Sentença confirmada. - Resta despro-
vida de legalidade a Portaria BHTrans DPR nº 080/2011, que 
restringiu direito assegurado por norma específica e satisfa-
tiva, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade 
do art. 181, IV, da LOM por falta de regulamentação, ante 
sua evidente autoaplicabilidade.

No tocante à condenação ao pagamento de indeni-
zação a título de danos morais, mais uma vez sem razão 
a empresa apelante.

Sobre o direito da autora ao recebimento de 
uma indenização a título de danos morais, mais uma 
vez correto o entendimento do Julgador monocrático, 
senão vejamos.

Como se sabe, em se tratando de responsabili-
dade da Administração Pública, não se pode refugir 
à norma trazida na redação do art. 37, § 6º, do Texto 
Constitucional, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
[...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
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Nesse sentido, aliás, manifestei-me em caso análogo, 
no julgamento da Apelação Cível nº 1.0024.08.077148-
8/001.

Se não bastasse, conforme se extrai do documento 
de f. 14, à época do requerimento administrativo, a 
apelada recebia proventos de aposentadoria por inva-
lidez em valor inferior ao salário mínimo vigente à época, 
o que, de um modo ou de outro, permitiria a concessão 
do benefício.

Nesse contexto, portanto, não resta dúvida quanto 
ao constrangimento moral a que a apelada foi submetida 
ao ficar sem o referido cartão de passe livre por cerca de 
três meses, o que enseja a condenação da BHTrans ao 
pagamento de indenização por danos morais, no valor 
arbitrado pela sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso posto, acompanho o voto proferido pelo Relator 
para negar provimento ao recurso de apelação.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

No caso em apreço, tenho que, tal como dito pelo 
i. Julgador de origem, resta claro o nexo de causalidade 
entre a conduta praticada e os danos experimentados pela 
autora que, in casu, são presumidos, dispensada, pois, a 
comprovação acerca de sua ocorrência ou mesmo confi-
guração, na medida em que se viu impedida de exercer 
um direito que, por força de lei, lhe é assegurado. 

A propósito, citado por Sérgio Cavalieri Filho, 
Aguiar Dias assim assevera:

A jurisprudência contemporânea insiste cada vez mais no 
tocante ao vínculo de causalidade. Exige que a culpa tenha 
sido causa direta do prejuízo, sem o que a responsabilidade 
não ocorrerá a cargo do autor material do fato [...] (Programa 
de responsabilidade civil. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 51).

Visto isso, tenho por correto o reconhecimento da 
obrigação da recorrente em indenizar a autora/apelada, 
como forma de amenizar os prejuízos de ordem moral por 
aquela suportados. 

Feitas, pois, essas considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pela apelante.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Em juízo de revisão, 
conheço do recurso de apelação, uma vez presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia consiste no direito de a apelada ter 
revalidado o cartão de passe livre, com base no art. 181, 
IV, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, assim 
como ser indenizada por danos morais em virtude do 
tempo em que ficou sem usufruir o benefício.

O aludido dispositivo legal assim prevê:

Art. 181. O Município garantirá ao portador de deficiência, 
nos termos da lei:
[...]
IV - sistema especial de transporte para a frequência às escolas 
e clínicas especializadas, quando impossibilitado, bem como 
passe livre, extensivo, quando necessário, ao acompanhante.

A despeito de a regulamentação da matéria ter sido 
reservada à edição de lei, foi editada a Portaria nº 25/08, 
cuja dicção do art. 26 assim disciplinou:

Art. 26. Observados os critérios de diagnósticos de concessão 
e as demais disposições estabelecidas neste Regulamento, 
farão jus ao Cartão BHbus Benefício Inclusão os solicitantes 
que comprovem ou declarem uma renda familiar per capita 
de até 1 (um) salário mínimo.

Conforme se vê, o referido ato regulamentar 
restringiu o acesso dos portadores de deficiência ao bene-
fício assegurado pela Lei Orgânica, na medida em que 
condicionou o recebimento do benefício à comprovação 
de renda familiar de um salário mínimo por pessoa.

Dessa forma, é patente a ilegalidade perpetrada 
pela Administração, que restringiu o alcance da lei.

Concurso público - Militar - Exame de acuidade 
visual - Correção cirúrgica - Curso - Frequência - 

Aprovação - Eliminação - Princípio da 
razoabilidade - Ofensa

Ementa: Administrativo. Concurso público. Militar. Exame 
de acuidade visual. Correção cirúrgica. Curso. Frequência. 
Aprovação. Eliminação. Razoabilidade. Ofensa.

- Afronta o princípio da razoabilidade a eliminação de 
candidato que, após se submeter à cirurgia corretiva, 
possui acuidade visual necessária ao exercício do cargo 
militar de dentista, na hipótese em que ele tenha frequen-
tado, por força de decisão judicial, o curso de formação, 
logrando aprovação em todas as matérias, já estando, 
inclusive, em atividade.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 
1.0024.07.663355-1/003 - Comarca de Belo Horizonte 
- Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Leonardo Soares de Lima - Relator: 
DES. ANTÔNIO SÉRVULO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
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Servidor público - Apostilamento proporcional -
 Pretensão de percepção do benefício integral - 

Arredondamento - Inteligência do art. 87, § 3º, do 
Estatuto dos Servidores de Minas Gerais -

 Regra geral que se aplica ao apostilamento - 
Reconhecimento do direito à apostila integral

Ementa: Administrativo. Servidora estadual beneficiária 
de apostilamento proporcional. Pretensão de percepção 
do benefício integral. Arredondamento. Inteligência do 
art. 87, § 3º, do Estatuto dos Servidores de Minas Gerais. 
Regra geral que se aplica ao apostilamento. Reconheci-
mento do direito à apostila integral. Recurso provido. 

- A Lei Estadual nº 14.683/03, ao revogar o benefício, 
assegurou aos servidores o direito à percepção do aposti-
lamento adquirido até 29 de fevereiro de 2004. 

- Faltando tão somente 71 (setenta e um dias) para que a 
servidora alcançasse o direito à apostila integral, na data 
fixada pelo diploma legal, é devida a aplicação da regra 
do arredondamento, prevista no art. 87, § 3º, do Estatuto 
dos Servidores Estaduais, que permite seja arredondado 
a um ano, para fins de aquisição de adicional, período 
superior a 182 (cento e oitenta e dois) dias. Precedentes. 

- Se o intento da norma é justamente garantir ao particular, 
a poucos dias de implementar os requisitos para a aqui-
sição do direito, o correspondente recebimento, deve-lhe 
ser assegurada a ordem legal, porquanto a mesma razão 

midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Antônio 
Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Conheço da remessa 
oficial, bem como do recurso voluntário, porquanto 
presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade. 

O primeiro aspecto a ser salientado é que a reali-
zação do exame de acuidade visual encontra amparo na 
norma do art. 5º, incisos VII e IX, da Lei nº 5.301/69 
- Estatuto da Polícia Militar -, dispositivos que conferem 
o devido sucedâneo legal à realização de exames 
médico-laboratoriais, psicológicos e de capacitação inte-
lectual e física dos candidatos a ingressarem naquela 
referida corporação.

Deve ser salientado, ainda, que a realização de tal 
exame foi prevista no edital regulador do certame.

Infere-se dos autos que, após ser eliminado em sede 
de exame oftalmológico realizado como etapa do retro-
mencionado concurso, o autor submeteu-se a cirurgia 
corretiva, passando, posteriormente ao aludido procedi-
mento cirúrgico, a preencher os requisitos de acuidade 
visual previstos no edital regulador do certame. 

Já esposei, em algumas oportunidades, o entendi-
mento de que a cirurgia corretiva posterior à eliminação 
do candidato não se presta a socorrê-lo, ao fundamento 
de que a qualificação exigida no edital deve ser demons-
trada no instante da realização das provas.

Entretanto, o caso em tela deve ser analisado sob 
prisma sui generis. 

É que o candidato, por força de decisão judicial 
concessiva da tutela antecipada recursal - por via de 
recurso de agravo de instrumento - (f. 85/87-TJ), parti-
cipou de todo o curso de formação, já desempenhando 
as atribuições inerentes ao cargo, sem possuir qualquer 
limitação ou dificuldade, conforme noticiado à f. 209 e 
não infirmado pelo Estado.

Assim, a eliminação do candidato, neste momento, 
violaria o princípio da razoabilidade, em se considerando 
que ele atualmente conta com a acuidade visual neces-
sária ao exercício do cargo, obtida após se submeter 
à cirurgia corretiva, bem como frequentou o curso de 
formação, logrando aprovação em todas as matérias. 

A propósito:

Administrativo. Concurso público. Eliminação com base 
em exame oftalmológico. Diagnóstico constante no rol 
de condições excludentes. Ofensa ao princípio da razoa-
bilidade. Caracterização. - É legítima a exigência da acui-
dade visual para o ingresso na Polícia Militar, mas é de 
deferir-se a pretensão de candidato que, comprovadamente, 
realiza cirurgia refrativa e apresenta provas de que sua visão 
preenche os requisitos exigidos pela lei e pelo edital. (TJMG 

- Processo nº 1.0024.09.535647-3/001; Rel. Des. Wander 
Marotta; DJ 29.04.11.)

Administrativo. Concurso público. PMMG. Reprovação em 
exame de acuidade visual. Ofensa ao princípio da razoa-
bilidade. Caracterização. - Não é razoável o alijamento ex 
abrupto de candidato a concurso que já se encontre frequen-
tando o curso preparatório para ingresso na PMMG por 
força de decisão judicial, mormente se, submetendo-se nesse 
ínterim a cirurgia corretiva, logrou obter acuidade visual 
normal. (TJMG - Processo nº 1.0024.04.374488-7/005; Rel. 
Des. Belizário de Lacerda; DJ 22.01.08.) 

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

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS SELMA MARQUES e SANDRA FONSECA.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA, 
EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O 
JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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Parágrafo único. Se o período for inferior a 10 (dez) anos e 
igual ou superior a 4 (quatro) anos, o funcionário terá direito, 
a título de vantagem pecuniária, por ano de exercício, a 1/10 
(um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em 
comissão e o do cargo efetivo ocupado, que será somado ao 
vencimento do cargo efetivo.

Desde o advento da Lei Estadual nº 14.683/03, 
entretanto, foi revogado o diploma anterior, tendo sido 
garantido o direito adquirido dos servidores ao apos-
tilamento até o dia 29 de fevereiro de 2004, bene-
fício este que foi, então, transformado na nominada 
vantagem pessoal.

O novel estatuto dispôs:

Art. 1º [...]
§ 1º Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provi-
mento efetivo o direito de continuar percebendo a remune-
ração do cargo em comissão exercido, nos termos da legis-
lação vigente até a data de publicação desta Lei, quando 
dele for exonerado sem ser a pedido ou por penalidade, ou 
quando for aposentado, ficando garantida, para este fim, a 
contagem do tempo de exercício no referido cargo de provi-
mento em comissão até 29 de fevereiro de 2004.
[...] 
§ 4º A diferença entre a remuneração percebida nos termos 
do § 1º e a remuneração do cargo efetivo discriminada no 
§ 2º deste artigo passa a ter natureza de vantagem pessoal 
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atuali-
zação decorrente da revisão geral da remuneração dos servi-
dores estaduais.

No caso dos autos, informa a declaração de 
f. 175 da Diretora de Recursos Humanos da Superinten-
dência de Planejamento e Gestão e Finanças da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais que à apelante foi deferida apostila proporcional, 
calculada à razão de 9/10 (nove décimos) da diferença 
entre a remuneração do cargo efetivo de Agente da 
Administração e a remuneração do cargo de Assessor II - 
MG-12 - AD12.

Ao que se apura da certidão lavrada pela Secretaria 
Estadual de Planejamento e Gestão, acostada às f. 19/23, 
a servidora contava, em 29 de fevereiro de 2004, data 
limite para a aquisição do apostilamento, 3.579 (três mil 
quinhentos e setenta e nove) dias de trabalho, ou seja, 
faltavam-lhe tão só 71 (setenta e um) dias para alcançar 
o direito à apostila integral.

Diante do pequeno lapso faltante, postula a recor-
rente a aplicação da regra do Estatuto dos Servidores 
Estaduais que permite o arredondamento do tempo de 
serviço para o percebimento da vantagem.

Com efeito, o invocado art. 87, § 3º, da Lei Esta-
dual nº 869/52 permite que se arredonde para um inteiro 
as frações de ano, desde que correspondentes a período 
inferior a 182 (cento e oitenta e dois) dias:

Art. 87. A apuração do tempo de serviço, para efeito de 
aposentadoria, promoção e adicionais, será feita em dias.

do arredondamento para a aposentadoria e adicionais 
desafia a aplicação de idêntico direito quanto ao aposti-
lamento. Ubi eadem ratio ibi idem jus. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.744254-9/002 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Maria Teixeira da 
Silva - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relatora: DES.ª 
SANDRA FONSECA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª 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, 19 de novembro de 2013. - Sandra 
Fonseca - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SANDRA FONSECA - Cuida-se de recurso de 
apelação interposto por Maria Teixeira da Silva, visando 
à reforma da r. sentença que, nos autos da ação ordi-
nária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, julgou 
improcedente o pedido de concessão à servidora do 
apostilamento integral.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante, em 
síntese, que faz jus ao benefício do arredondamento, 
porquanto lhe faltavam apenas 71 (setenta e um) dias 
para completar 10 (dez) anos de serviço e, consequen-
temente, perceber a apostila integral prevista na Lei Esta-
dual nº 9.532/87.

Ressaltou que, ao tempo da correspondente aposen-
tadoria, já havia completado a particular o tempo neces-
sário para a aquisição do apostilamento, razão pela qual 
defendeu o direito à totalidade da vantagem legal.

Ao final, requereu o provimento do recurso para 
julgar procedente o pleito exordial.

Contrarrazões às f. 218/221.
Conheço do apelo, porquanto presentes os respec-

tivos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia encerrada neste recurso ao 

vindicado direito da apelante à percepção do benefício 
do apostilamento integral.

Como se sabe, o instituto do apostilamento foi 
previsto neste Estado de Minas Gerais pela Lei nº 9.532/87, 
que criou a benesse, garantindo ao servidor efetivo que 
tivesse ocupado cargo em comissão, por lapso mínimo 
de tempo, o percebimento da remuneração desde último, 
calculada à integralidade, ou de forma proporcional, nos 
seguintes termos:

Art. 1º Ao funcionário público que, no exercício de cargo de 
provimento em comissão, dele for afastado sem ser a pedido 
ou por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito 
de continuar percebendo a remuneração do cargo, desde 
que o seu exercício compreenda período igual ou superior a 
10 (dez) anos, consecutivos ou não.
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Assim, visando a regra legal impedir que o servidor 
perdesse o direito já em vias de aquisição por pequeno 
lapso temporal, sendo esse o mesmo motivo para asse-
gurar à recorrente o benefício da apostila integral, exsurge 
plenamente cabível a aplicação do arredondamento para 
fins de aquisição do apostilamento.

Importa consignar, na aplicação da lei, deve o 
magistrado atender aos fins sociais a que ela se dirige 
(LINDB, art. 5º), sendo certo, ainda, que, onde existe a 
mesma razão, se aplica o mesmo direito - ubi eadem 
ratio ibi idem jus, de maneira que, faltando à postulante 
o cômputo de período mínimo de tempo de serviço, é 
medida de justiça, assim como de direta e imediata apli-
cação da lei de regência, que se faça o arredondamento 
permitido pela Lei nº 869/52, ordem esta mais consen-
tânea com o intento legislativo.

A propósito, orienta a jurisprudência deste eg. 
Tribunal de Justiça:

Mandado de segurança. Apostilamento. Prazo para imple-
mentação. Arredondamento. Possibilidade. Aplicação do 
princípio da equidade e da analogia. - É possível o arredon-
damento do prazo para a obtenção de apostilamento, eis que 
a matéria guarda identidade de razão jurídica com a situação 
de concessão de adicionais, permitindo a aplicação analó-
gica da Lei Estadual nº 869/52. Segurança concedida (TJMG 
- MS 1.0000.06.438.107-2/000 - Rel. Des. Dárcio Lopardi 
Mendes - publicação: 02.02.2007).

Apostilamento. Tempo Necessário. Embargos Infringentes. 
Desprovimento. - Previsto na lei vigente arredondamento de 
tempo de serviço para efeito de apostilamento, improcede a 
rescisória contra a concessão do benefício, mormente quando 
inexistente na atual legislação qualquer outra forma de 
contagem do prazo (TJMG - AI 1.0000.00.130945-9/002 - 
Rel. Des. Amilar Campos Oliveira - publicação: 11.05.2001).

[...] Se os dias remanescentes de serviço público são supe-
riores a 182 (cento e oitenta e dois) dias, da forma como 
prescreve o § 3º do art. 87 da Lei nº 869/1952, deve-se 
proceder ao arredondamento para formar mais um ano e, 
com isso, completar mais um quinquênio em favor do servidor 
aposentado (TJMG - AC 1.0024.09.694736-1/001 - Rel. 
Des. Edilson Fernandes - publicação: 05.08.2011).

Dessarte, o direito da servidora está a exigir 
proteção judicial, já que, arredondado o período mínimo, 
como autorizado pela legislação, implementa a apelante 
a vindicada apostila integral.

Ressalve-se, por oportuno, que o apostilamento 
integral ora reconhecido à demandante deverá atender à 
regra do art. 1º da Lei nº 14.683/03.

Quanto às parcelas inadimplidas e devidas à servi-
dora, deverão ser compensadas, com correção monetária 
e juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
atendida a redação dada ao dispositivo pelo art. 5º da Lei 
nº 11.960/09, desde a sua vigência.

Sobre o tema da aplicação da novel redação do 
dispositivo, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar 
o Recurso Especial nº 1.205.946/SP, selecionado como 

§ 1º Serão computados os dias de efetivo exercício, à vista de 
documentação própria que comprove a frequência, especial-
mente livro de ponto e folha de pagamento.
§ 2º Para efeito de aposentadoria e adicionais, o número 
de dias será convertido em anos, considerados sempre estes 
como de trezentos e sessenta e cinco dias.
§ 3º Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os 
dias restantes até cento e oitenta e dois não serão compu-
tados, arredondando-se para um ano quando excederem 
esse número.

O dispositivo, é bem de ver, previu benefício aos 
particulares, outorgando-lhes o direito que estivessem 
em vias de alcançar, mesmo faltando lapso notadamente 
pequeno, garantindo-se, assim, a vantagem ao servidor.

A regra legal encerra mandamento geral, já que 
previsto como disposição preliminar sobre o cômputo 
de tempo de trabalho dos servidores estaduais, razão 
pela qual é extensível a todos os adicionais pagos pelo 
ente público.

Nessa linha, mesmo que se reconheça ausente 
disposição símile que permita o arredondamento especi-
ficamente para fins de aquisição da apostila, seja integral 
ou proporcional, nada impede que se aplique o permis-
sivo legal do Estatuto dos Servidores em referência à indi-
cada vantagem.

Isso porque, ao tempo da edição da Lei nº 869/52, 
não havia previsão legal para a concessão do apos-
tilamento, o que veio a ser regulamentado já pela Lei 
nº 9.532/87, de sorte que não poderia mesmo o legis-
lador primevo ter excluído da possibilidade de arredonda-
mento a benesse regulamentada anos depois.

Outrossim, forte no mandamento do art. 4º da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, havendo 
omissão no texto legal, resolve-se a lacuna por analogia, 
desde que a solução se revele consentânea com o 
intento legislativo.

Ora, sobre a matéria em análise, a se proceder a uma 
redução teleológica da norma em comento, consagrada 
no § 3º do art. 87 do Estatuto dos Servidores Estaduais, 
é de se concluir que o intento normativo foi de evitar que 
o servidor, a poucos dias de alcançar a vantagem legal, 
fosse prejudicado em seu direito, seja pela passagem à 
inatividade, ou mesmo por norma outra que suprimisse a 
vantagem que estava em vias de alcançar.

Nesse sentido, à semelhança do que ocorre com o 
adicional cujo implemento depende do tempo de serviço 
do servidor, a apostila, ainda que não se lhe reconheça 
natureza específica de adicional, consiste em vantagem 
que se faz devida, segundo o período de desempenho da 
função de confiança pelo servidor efetivo.

Por via de consequência, resulta inequívoco que se 
aplica ao benefício a regra do cômputo temporal arredon-
dado, o qual, restringindo-se à aquisição da vantagem 
remuneratória, de nenhum modo implica contagem de 
tempo de contribuição ficto (CF, art. 40, § 10), máxime 
porque permaneceu a servidora em atividade, já que 
aposentada apenas em março de 2005.
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Desde então, tendo sido novamente instado a 
decidir sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
o col. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Espe-
cial nº 1.270.439/PR, através de sua Primeira Seção, 
em acórdão igualmente submetido ao regramento do 
art. 543-C do Código de Processo Civil, assentou a mais 
nova orientação, pacificando que, nas condenações de 
natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública, 
devem incidir juros moratórios calculados com base no 
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, e correção monetária calculada com 
base no IPCA.

Por oportuno, transcreve-se o pertinente trecho do 
recurso representativo da controvérsia:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do 
CPC e Resolução STJ nº 08/2008. [...] Verbas remuneratórias. 
Correção monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. 
Lei 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 
Declaração de Inconstitucionalidade Parcial Por Arrastamento 
(ADIn 4.357/DF). - 12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 
redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo 
regramento para a atualização monetária e juros devidos 
pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos 
processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período 
anterior a sua vigência. 13. ‘Assim, os valores resultantes de 
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os crité-
rios de atualização (correção monetária e juros) nela discipli-
nados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período ante-
rior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos 
pela legislação então vigente’ (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 02.02.12). 14. 
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade 
parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que 
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar 
a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto. 15. A Suprema Corte 
declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remu-
neração básica da caderneta de poupança’ contida no § 12 
do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica 
de remuneração da poupança não mede a inflação acumu-
lada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro 
para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da 
Fazenda Pública. 16. Igualmente reconheceu a inconstitucio-
nalidade da expressão ‘independentemente de sua natureza’ 
quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. 
Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natu-
reza tributária, incidem os juros pela taxa Selic como compen-
sação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do 
princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora 
nas repetições de indébito tributário. 17. Como o art. 1º-F 
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, pratica-
mente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o 
Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arras-
tamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da decla-
ração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias 
deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do 
período, a ela não se aplicando os índices de remuneração 
básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 
serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 
e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a 
dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão 
as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, 
Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice 
de correção monetária adotado. Todavia, há importante refe-

representativo da controvérsia, firmou entendimento no 
sentido da imediata aplicação da legislação vigente, a 
partir de sua edição:

Processual civil e administrativo. Recurso especial. Servidor 
público. Verbas remuneratórias. Correção monetária e juros 
de mora devidos pela Fazenda Pública. Lei 11.960/09, que 
alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494/97. Natureza processual. 
Aplicação imediata aos processos em curso quando da sua 
vigência. Efeito retroativo. Impossibilidade. - 1. Cinge-se a 
controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata 
às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a 
redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os 
critérios de correção monetária e de juros de mora a serem 
observados nas ‘condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza’, quais sejam, ‘os índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 
de poupança’. 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, 
por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, 
entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, 
firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a 
qual traz novo regramento concernente à atualização mone-
tária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve 
ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, 
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. Nesse 
mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, 
ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provi-
sória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário 
da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imedia-
tamente aos feitos em curso. 4. Assim, os valores resultantes 
de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os crité-
rios de atualização (correção monetária e juros) nela discipli-
nados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período ante-
rior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos 
pela legislação então vigente. 5. No caso concreto, merece 
prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à inci-
dência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período subse-
quente a 29.06.2009, data da edição da referida lei, ante o 
princípio do tempus regit actum. 6. Recurso afetado à seção, 
por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime 
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam 
os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao 
Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia 
tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, 
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada. 8. Recurso espe-
cial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, 
a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de 
sua vigência, sem efeitos retroativos (STJ - REsp 1.205.946/SP 
- Rel. Min. Benedito Gonçalves - publicação: 02.02.2012).

É importante registrar, ainda, que, no julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF, 
o col. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconsti-
tucionalidade das expressões “índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança” e “independen-
temente de sua natureza”, ambas contidas no § 12 do 
art. 100 da Constituição da República, com a redação 
que lhe deu a Emenda Constitucional nº 62/09.

Justamente porque também o mencionado art. 5º 
da Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/97, repetiu o texto constitucional, declarou a 
Suprema Corte a inconstitucionalidade parcial, por arras-
tamento, do dispositivo infraconstitucional.
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rência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência 
aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se 
adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta 
à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito recla-
mado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício 
de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 
2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base 
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção 
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 
parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com 
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada 
do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão 
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução 
STJ nº 08/2008 (STJ - REsp 1.270439/PR - Rel. Min. Castro 
Meira - publicação: 02.08.2013).

Nesse sentido, em adoção da mais recente orien-
tação firmada pela col. Corte Especial, incidindo juros 
desde a citação, ocorrida esta ainda em 9 de maio de 
2008 (f. 113), deve o encargo ser calculado à razão de 
meio por cento ao mês, assim como a correção mone-
tária, desde quando devido cada pagamento, deve incidir 
na forma da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, 
até 29.06.2009, a partir de quando deve ser obser-
vada, quanto a ambos os encargos, a nova redação do 
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pelo art. 5º da Lei 
nº 11.960/09, calculados, então, com base no índice 
oficial de remuneração básica e juros aplicados à cader-
neta de poupança, e, quanto à correção monetária, deve 
ser calculada com base no IPCA.

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso para julgar procedente o pedido inicial e declarar 
o direito da servidora Maria Teixeira da Silva de perceber 
a apostila integral sobre a remuneração do cargo de 
Assessor II, bem como condeno o Estado de Minas Gerais 
a pagar as diferenças pretéritas decorrentes à particular, 
desde a data da respectiva aposentadoria.

Sobre os valores deverão incidir juros, desde a 
citação, na proporção de meio por cento ao mês, assim 
como correção monetária, desde quando devido cada 
pagamento, na forma da tabela da Corregedoria-Geral 
de Justiça, até 29.06.2009, a partir de quando os juros 
devem ser calculados com base no índice oficial de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança; e a correção monetária, com base no IPCA.

Como corolário, inverto os ônus de sucumbência.
Custas, isento o ente estadual.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES CORRÊA JUNIOR e EDILSON FERNANDES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Assassinato de passageiro no 
interior de ônibus - Fato estranho à atividade de 
transporte - Fortuito externo - Responsabilidade 

da concessionária do serviço de transporte 
público - Inexistência 

Ementa: Apelação cível. Assassinato de passageiro no 
interior de ônibus. Responsabilidade da empresa conces-
sionária do serviço. Inexistência. Fortuito externo.

- Não se pode reconhecer a responsabilidade da empresa 
transportadora por assassinato de passageiro por terceira 
pessoa, visto se tratar de fato inteiramente estranho à 
atividade de transporte, ou seja, do chamado “fortuito 
externo”, acobertado pelo caráter da inevitabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.987701-3/002 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelantes: Mara Deisielen 
Ferreira e outro, Hiago Victor Ferreira Figueiredo, Bryan 
Felippe Ferreira Figueiredo - Apelado: Auto Ônibus Flora-
mar - Relator: DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013. - Evandro 
Lopes da Costa Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - 
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Mara 
Deisielen Ferreira, Hiago Victor Ferreira Figueiredo e 
Bryan Felippe Ferreira Figueiredo, nos autos da ação de 
indenização por danos morais proposta em face de Auto 
Ônibus Floramar Ltda., contra a sentença de f. 175/182, 
que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento 
de que o companheiro da primeira requerente e pai dos 
demais foi assassinado no interior de ônibus de proprie-
dade da parte ré, por terceira pessoa, não tendo aquela, 
de modo algum, contribuído para o ocorrido. Destacou 
o Magistrado que se cuidou de fato completamente 
estranho ao desenvolvimento das atividades empresa-
riais relacionadas ao transporte de passageiros. Ao final, 
condenou os ora apelantes ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários de advogado, que fixou em 
R$ 1.000,00, suspendendo, porém, a sua exigibilidade, 
por força da Lei nº 1.060/50.

Dizem os apelantes que o caso é de responsabi-
lidade objetiva da concessionária de serviço público. 
Invocam o art. 37 da Constituição Federal. Invocam, 
ainda, os arts. 14 e 22 do CDC e 634 e 735 do Código 
Civil. Sustentam que não se cuidou de fato imprevisível, 
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sendo notório que os assaltos em transportes coletivos 
se tornaram muito comuns. Asseveram que nenhuma 
medida de segurança foi adotada pela parte ré. Pedem, 
assim, seja reformada a sentença, julgando-se proce-
dente o pedido inicial, com a condenação da parte ré 
aos ônus de sucumbência (f. 188/195).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, às 
f. 199/208, pedindo o não provimento do apelo.

Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade, registrando que não há preparo 
porque os apelantes estão a litigar sob o amparo da 
justiça gratuita.

Preliminares.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Mérito.
Resume-se a controvérsia dos autos em saber se a 

empresa ré, concessionária de transporte público, deve 
responder objetivamente pelos danos morais decorrentes 
do assassinato do companheiro da primeira apelante e 
pai do segundo e do terceiro recorrentes, no interior do 
coletivo de sua propriedade.

Ao meu aviso, a resposta é não.
Ocorre que não se pode atribuir ao concessionário 

de serviço de transporte a total responsabilidade por 
todo e qualquer ato criminoso que venha a ser praticado 
contra pessoas no interior dos coletivos.

A segurança pública é um dos deveres básicos 
do Estado.

Sua omissão não pode ser debitada à conta dos 
concessionários de transporte público.

Assim, especificamente em casos como o de que 
ora se cuida, ainda que se tenha tornado mais comum 
a habitualidade da ocorrência de assaltos em determi-
nadas linhas, não se pode reconhecer a responsabilidade 
da empresa transportadora.

Trata-se de fato inteiramente estranho à atividade 
de transporte, ou seja, do chamado “fortuito externo”, 
acobertado pelo caráter da inevitabilidade.

Por isso mesmo, não se aplica à hipótese dos autos 
a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver dos 
seguintes julgados:

Responsabilidade civil. Ação de indenização. Morte decor-
rente de assalto à mão armada. Viagem interestadual. 
Força maior. Configuração. - A Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que 
assalto à mão armada ocorrido dentro de veículo coletivo 
constitui excludente de responsabilidade da empresa trans-
portadora (REsp nº 435.865/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 
DJ de 12.05.2003). Recurso especial conhecido e provido 
(Processo: REsp 768855/MS, 2005/0121576-4, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, j. em 23.10.2006, Órgão Julgador: T4 - 
Quarta Turma, Publicação: DJ de 11.12.2006, p. 370).

Civil. Indenização. Transporte coletivo (ônibus). Assalto à 
mão armada seguido de morte de passageiro. Força maior. 
Exclusão da responsabilidade da transportadora. - 1. A morte 
decorrente de assalto à mão armada, dentro de ônibus, 
por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço 
de transporte (força maior), constitui-se em causa exclu-
dente da responsabilidade da empresa concessionária do 
serviço público. 2. Entendimento pacificado pela Segunda 
Seção. 3. Recurso especial conhecido e provido (Processo: 
REsp 783743/RJ, 2005/0159575-0, Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, j. em 11.12.2005, Órgão Julgador: T4 - Quarta 
Turma, Publicação: DJ de 01.02.2006, p. 571).

Responsabilidade civil. Assalto com arma de fogo no inte-
rior da plataforma de embarque da estação ferroviária. Exclu-
dente de responsabilidade. Decreto nº 2.681/12. - 1. Por 
mais segurança que tenha, a empresa de transporte ferro-
viário não tem condições de evitar assalto com arma de 
fogo, na plataforma de embarque, quando os bandidos 
estão enfrentando até mesmo as próprias forças de segu-
rança do Estado. Trata-se, sem dúvida, de assalto praticado 
com violência, cenário capaz de ilidir a presunção de culpa 
da transportadora. 2. Recurso especial conhecido e provido 
(REsp 431.091/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
Terceira Turma, DJ de 25.08.2003).

Recurso especial. Responsabilidade civil. Transporte de passa-
geiro em coletivo. Assalto. Morte. Responsabilidade do trans-
portador afastada. Precedentes. - A Segunda Seção deste 
Sodalício firmou orientação no sentido de que o assalto à 
mão armada dentro de coletivo constitui força maior a afastar 
a responsabilidade da empresa transportadora pelo evento 
danoso daí decorrente para o passageiro. - Recurso especial 
conhecido e provido (REsp 215.618/SP, Rel. Ministro Castro 
Filho, Terceira Turma, j. em 29.11.2005, DJ de 19.12.2005).

Civil. Indenização. Transporte coletivo (ônibus). Assalto à 
mão armada seguido de morte de passageiro. Força maior. 
Exclusão da responsabilidade da transportadora. - 1. A morte 
decorrente de assalto à mão armada, dentro de ônibus, por 
se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço de 
transporte (força maior), constitui-se em causa excludente 
da responsabilidade da empresa concessionária do serviço 
público. 2. Entendimento pacificado pela Segunda Seção. 3. 
Recurso especial conhecido e provido (REsp 783.743/RJ, Min. 
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 1º.02.2006).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
procuração do advogado subscritor das contrarrazões ao 
recurso especial. Temperamento da regra contida no art. 544, 
§ 1º, do CPC. Observância do princípio da instrumentalidade 
das formas. Reconsideração da decisão agravada. Trans-
porte coletivo. Assalto à mão armada. Responsabilidade da 
empresa. Excludente. Caso fortuito. Precedentes. - 1. Desne-
cessária a juntada de cópia de todas as procurações outor-
gadas pela parte agravada se ela for regularmente intimada 
para contraminutar. 2. Assalto ocorrido no interior de veículo 
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da 
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao 
contrato de transporte. Precedentes. 3. Agravo regimental 
desprovido (AgRg no Ag 1.336.152/SP, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14.06.2011, DJe de 
20.06.2011).

Responsabilidade civil. Transporte de passageiro em coletivo. 
Assalto. - O assalto à mão armada dentro de coletivo cons-
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Empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas - 
Licitude - Juros de mora - Art. 591 do Código 
Civil - Nota promissória - Alegada agiotagem - 

Prova - Meras alegações - Insuficiência - Excesso 
de execução - Art. 739-A do CPC - Memória de 

cálculo - Não apresentação - Descumprimento do 
preceito legal - Cônjuge - Intimação da penhora - 

Alegada ausência - Art. 6º do CPC - Procedimento 
próprio - Imóvel penhorado - Existência de outros 

bens - Art. 620 do CPC - Substituição -
 Possibilidade

Ementa: Embargos do devedor. Agiotagem. Prova 
robusta. Ausência. Improcedência. Juros remuneratórios. 
Limitação a 1% ao mês. Cônjuge. Ausência de intimação. 
Direito alheio. Vedação legal. Penhora. Excesso. Prova. 
Necessidade. 

- Uma vez alegada a prática de agiotagem, a prova deve 
ser contundente e inconteste para que seja acolhida, 
não sendo possível o seu reconhecimento com fulcro em 
meras aduções, por tratar-se de conduta repudiada por 
nosso ordenamento jurídico.

- O limite legal para os juros remuneratórios, 1% (um por 
cento) ao mês, decorre da expressa referência ao art. 591 
do Código Civil.

- A parte não pode defender direito alheio como próprio, 
conforme determina o art. 6º do CPC, salvo as exce-
ções legais.

- A execução deve ser realizada de forma menos gravosa 
para o devedor, contudo, tal premissa não significa que 
o mesmo se exime do pagamento do débito. Se existem 
outros bens que quitam a dívida, a penhora pode 
ser substituída.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0002.08.017852-4/001 - Co-
marca de Abaeté - Autor: Tony Alexander Barbosa Pereira 
- Apelado: José Carlos Morato - Relator: DES. ANTÔNIO 
BISPO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

titui força maior que afasta a responsabilidade da transpor-
tadora pelo evento danoso (AgRg no REsp 866.619/TO, Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 
03.12.2007, DJ de 12.12.2007).

Agravo regimental. Recurso especial. Responsabilidade civil. 
Assalto a ônibus coletivo. Morte do cobrador. Fato estranho 
à atividade de transporte. Excludente de responsabilidade. 
Precedentes da segunda seção. Recurso provido. - 1. A juris-
prudência consolidada no âmbito da Segunda Seção do STJ 
considera assalto em interior de ônibus causa excludente da 
responsabilidade de empresa transportadora por tratar-se de 
fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de trans-
porte - fortuito externo. 2. Agravo regimental provido (AgRg 
no REsp 620.259/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
Quarta Turma, julgado em 15.10.2009, DJe de 26.10.2009).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Responsabilidade 
civil. Transporte coletivo. Assalto. Caso fortuito. Súmula 83/
STJ. Decisão agravada mantida. Improvimento. - I. O enten-
dimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso 
de transporte coletivo de passageiros, ‘o transportador só 
responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o 
serviço que presta’ (REsp 468.900/RJ, Rel. Min. Ari Pargen-
dler, DJ de 31.3.2003) e que havendo ‘assalto com arma 
de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os prece-
dentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador 
(REsp 286.110/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
DJ de 1º.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice 
da Súmula 83 desta Corte. II. O Agravo não trouxe nenhum 
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a 
qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo 
Regimental improvido (AgRg no Ag 1.348.966/RJ, Rel. Min. 
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 
de 03.02.2011).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação de repa-
ração. Danos materiais e morais. Negativa de prestação 
jurisdicional. Não ocorrência. Artigos do Decreto nº 952/93 
ditos violados. Ausência de prequestionamento. Incidência da 
Súmula 211/STJ. Transporte coletivo. Assalto à mão armada. 
Força maior. Exclusão da responsabilidade do transportador. 
Aplicação da Súmula nº 83/STJ. Recurso improvido (AgRg 
no Ag 1.064.974/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 
Turma, julgado em 02.10.2008, DJe de 15.10.2008).

Como se vê, a pretensão deduzida pelos apelantes 
vai de flagrante encontro à pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registro que, no caso dos autos, nem sequer 
se tratou de assalto ao ônibus de propriedade da parte 
ré, mas de assassinato levado a efeito pelo autor do 
crime, em razão de desavenças pessoais com a vítima (cf. 
parecer do Ministério Público de f. 170/172, que, não 
sem razão, opinou pela improcedência do pedido inicial).

Desse modo, de todo impertinente o argumento 
dos apelantes de que não se cuidou de fato imprevisível, 
sendo notório que os assaltos em transportes coletivos se 
tornaram muito comuns.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA e 
LUCIANO PINTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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A realização do empréstimo é fato inconteste, uma 
vez que tanto o apelante quanto o apelado não divergem 
sobre tal questão. A forma pela qual o empréstimo foi 
realizado é que deve ser analisada.

O empréstimo em dinheiro entre pessoas físicas é 
prática permitida no nosso ordenamento jurídico, tanto o 
é que o art. 591, CC, dispõe que:

Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se 
devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capi-
talização anual.

Alegada a prática de agiotagem, a prova deve ser 
contundente e inconteste para que seja acolhida, não 
sendo possível o seu reconhecimento com fulcro em 
meras aduções, por tratar-se de conduta repudiada por 
nosso ordenamento jurídico.

Compulsando os autos, verifico que não há provas 
hábeis a caracterizar a prática de agiotagem arguida pelo 
apelante, conforme podemos perceber pelos depoimentos 
das testemunhas, depoimentos pessoais (f. 130/134) e 
pelos documentos juntados. 

Não há qualquer documento contundente nos autos 
que comprove que o empréstimo se deu com os juros 
alegados pelo apelante, razão pela qual não há como se 
declarar abusiva a nota promissória preenchida que deu 
azo à execução, por se tratar de título autônomo.

Quanto ao ônus da prova, vale citar Carnelutti, 
lembrado por Moacyr Amaral Santos: 

Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos 
que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu 
lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, 
quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem 
excetua o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou 
modificativas (Comentários ao CPC, vol. IV, 1977). 

Dessa feita, os documentos juntados às f. 23/26 em 
nada se prestam a provar que houve a cobrança ilegal de 
juros, a uma, porque prova constituída unilateralmente; 
a duas, porque nem sequer existe uma assinatura do 
apelado para que se indique um início de prova de que 
há a cobrança abusiva de juros.

Existe uma máxima no direito que informa que: 
“o que não está nos autos não está no mundo”. Essa 
expressão quer dizer que as partes têm que ser diligentes 
ao produzirem as provas do alegado, uma vez que ao 
juiz somente cabe a produção de provas quando houver 
dúvida inconteste de algum fato que deva ser mais 
bem esclarecido.

No presente caso, não se fala em inversão do ônus 
da prova, fundado no Código de Defesa do Consumidor, 
e muito menos na Medida Provisória 2172-32/2001; 
a uma, porque não se trata de relação consumerista; a 
duas, porque a inversão do ônus da prova, conforme 
determina a medida provisória em destaque, deve ser 
aplicada quando for verossímil a alegação, o que não 

conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2013. - Antônio 
Bispo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO BISPO - Tony Alexander Barbosa 
Pereira interpôs o presente recurso de apelação contra a 
decisão de f. 150/153 proferida nos autos dos embargos 
à execução.

Os embargos do devedor foram julgados impro-
cedentes sob o fundamento de que não foi provada a 
ilicitude da origem do negócio, com a manutenção 
da penhora.

Houve condenação do apelante às custas 
processuais e honorários de sucumbência fixados em 
R$1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade por estar 
sob o pálio da justiça gratuita.

Às f. 162/175, segue recurso por meio do qual o 
apelante se insurge contra a decisão de primeiro grau, 
alegando que foi devidamente comprovada a ilicitude do 
negócio. 

Afirma que o valor constante na nota promissória 
é decorrente de juros cobrados na faixa de 2% (dois por 
cento) e 2,5% (dois e meio por cento), ultrapassando o 
limite legal, devendo ser anulados referidos títulos.

Entende que a penhora realizada é excessiva, uma 
vez que o valor cobrado no título é de R$15.000,00 
(quinze mil reais) e o valor do bem está avaliado em 
R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que é nula, 
já que a esposa do apelante não foi intimada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que 
se reconheça a nulidade da nota promissória que lastreia 
a execução, extinguindo, por consequência, o processo. 
Requer a condenação do apelado às custas e honorá-
rios advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da causa.

Ausente preparo, justiça gratuita, f. 153.
Recurso recebido nos efeitos legais, f. 182.
Contrarrazões, f. 183/185.
É o relatório. 
Conheço do recurso, já que próprio e tempestivo.
Trata-se de recurso em que o apelante não se 

conforma com a improcedência dos embargos por 
entender que o Judiciário não deve ser utilizado para 
realização de cobranças de dívida de origem ilícita.

A questão cinge-se a saber se a nota promissória 
utilizada para lastrear a execução é viciada pela origem 
do negócio.

Verifico, nos autos, que a execução é fundada 
em título de crédito - nota promissória - no valor de 
R$15.000,00 (quinze mil reais), cujo vencimento se deu 
em 15 de junho de 2008, f. 21. Conforme planilha acos-
tada nos autos, o juro de mora embutido no valor da 
execução é de 1% (um por cento) ao mês, f. 22.
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corresponde à realidade no presente caso. Dessa feita, 
o apelante deveria ter se incumbido do ônus que lhe 
competia, conforme determina o art. 333, I, CPC.

No que se refere ao excesso de execução, mais 
uma vez, o apelante não cumpriu o que a lei determina, 
segundo o art. 739-A, CPC:

Os embargos do executado não terão efeito suspensivo: [...]
§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos 
embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o 
valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, 
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhe-
cimento desse fundamento. 

Assim, deveria ter apresentado planilha compro-
vando efetivamente onde se encontravam os erros para 
apuração do excesso na execução.

Notadamente à prática de crime pelo apelado, 
uma vez que é do conhecimento e certeza do apelante a 
conduta do agente, cabe ao apelante representar junto à 
autoridade policial ou ao Ministério Público tal fato, para 
que estes apurem na forma da lei a conduta ilícita do 
apelado. 

O apelante afirma que a sua esposa não foi inti-
mada da penhora realizada, porém não cabe a ele discutir 
tal irregularidade, uma vez que não pode defender direito 
alheio como próprio, conforme determina o art. 6º, CPC. 
Se houver alguma irregularidade na execução, como é o 
caso da falta de intimação, cabe à esposa do apelante 
alegá-la em procedimento próprio.

Pelo que posso constatar nos autos, a penhora foi 
realizada de forma regular. Não demonstrou o apelante 
que o imóvel é o único bem da família; ao contrário, 
afirma expressamente que possui outros bens, f. 130. 

De fato, a execução deve ser realizada de forma 
menos gravosa ao devedor, conforme preceitua o 
art. 620, CPC. Contudo, não exime o devedor de quitar 
o débito. Se o apelante tem outros bens, inclusive imóveis, 
que sirvam para saldar o débito, ele pode requerer a 
substituição do bem penhorado.

Nesses termos, mantenho a sentença.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso. 
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PAULO MENDES ÁLVARES e TIAGO PINTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Fraude à execução - Alienação de veículo - 
Existência de execução anterior - Ausência de 

comprovação do consilium fraudis

Ementa: Embargos de terceiro. Alienação de veículo. Exis-
tência de execução anterior. Fraude à execução. Ausência 

de comprovação do consilium fraudis. Sentença confir-
mada. 

- Na linha da fundamentação adotada na sentença ora 
combatida, não há prova nos autos da má-fé do embar-
gante a respeito da situação de insolvência do executado, 
sendo certo que caberia ao ora apelante comprovar essa 
má-fé.

- Vale destacar, que o apelante não cuidou de buscar se 
precaver, na forma que lhe faculta o art. 615-A do CPC, 
já que poderia, por meio de certidão do cartório de distri-
buição, averbá-la no registro competente e impedir a 
alienação do veículo penhorado. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.10.017901-2/001 - Co-
marca de Betim - Apelante: Ronaldo César de Oliveira 
- Apelado: Fernandes Raso Intermediações Ltda. - Relator: 
DES. ALBERTO HENRIQUE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO. 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013. - Alberto 
Henrique - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO HENRIQUE - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Ronaldo César de Oliveira contra 
a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Betim que, nos autos dos embargos de 
terceiro manejados por Fernandes Raso Intermediações 
Ltda., julgou procedente o pedido inicial para desconstituir 
a constrição lançada sobre o veículo descrito na inicial, 
condenando o embargado ao pagamento das custas e 
honorários de sucumbência fixados em R$1.000,00 (mil 
reais), suspensa a exigibilidade em virtude da concessão 
da assistência judiciária. 

Alega o apelante, como preliminar, a irregularidade 
da representação, já que não há, nos autos, identificação 
e qualificação do signatário da procuração acostada com 
a inicial. 

No mérito, defende que a venda do veículo ocorreu 
quatro meses depois da distribuição da ação de execução; 
que o embargante, ora apelado, não comprovou que 
tenha efetuado pesquisas a respeito da inexistência de 
execuções pendentes contra o executado, o que afasta a 
presunção de boa-fé; impugna os documentos acostados 
aos autos. Defende a ocorrência de fraude à execução.

Pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões acostadas às f. 170/174. 
É o relatório. 
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Direito do consumidor - Plano de saúde - Negativa 
de autorização de procedimento - Falta de 

previsão no rol do CONSU/ANS - Irrelevância -
 Exclusão expressa da cobertura no contrato - 
Inexistência - Interpretação mais favorável ao 

consumidor - Aplicação - Restrição geográfica da 
cobertura - Incompatibilidade com a finalidade da 

prestação dos serviços - Princípio da boa-fé -
 Inobservância

Ementa: Direito do consumidor. Ação ordinária. Apelação 
cível. Plano de saúde. Negativa de procedimento não 
listado no rol administrativo do CONSU/ANS. Contrato. 
Exclusão expressa da cobertura. Inexistência. Interpretação 
mais favorável ao consumidor. Restrição geográfica da 
cobertura. Incompatibilidade com a finalidade da pres-
tação dos serviços. Limitação afastada na espécie. Pedido 
procedente. Sentença mantida. 

- A Resolução nº 10/98 do CONSU, com as respec-
tivas atualizações posteriores da ANS, utilizada como 
referência pelas operadoras de planos de saúde, dispõe 
apenas sobre o rol mínimo de procedimentos mínimos e 
básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos, mas 
não exclui a possibilidade da cobertura de outros, nos 
termos do contrato. 

- E, se, da cláusula restritiva da cobertura constante do 
contrato de prestação de serviços, não se infere, taxativa 
e peremptoriamente, a exclusão de procedimentos não 
listados nos regulamentos administrativos do CONSU 
ou da ANS, impõe-se a interpretação mais favorável ao 
consumidor aderente (art. 47 do CDC) para concluir que 
o procedimento pretendido, embora não regulamentado, 
está encampado pela cobertura contratual. 

- A limitação da área de abrangência constante do contrato 
também não merece prosperar na espécie, considerando 
que o procedimento médico precisado, segundo se infere 
do caderno processual, somente poderia ser realizado 

Conheço do recurso por estarem presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

Preliminarmente, alega o apelante a irregularidade 
da representação por ausência de identificação do subs-
critor da procuração acostada aos autos. 

Não prospera tal preliminar, na medida em que 
a procuração foi assinada pela representante legal da 
embargante, o que é facilmente constatado a partir da 
análise do contrato social acostado aos autos.

Assim, rejeito a preliminar. 
A teor do art. 1.046 do Código de Processo Civil, 

os embargos de terceiro podem ser manejados para a 
defesa da propriedade ou posse da coisa objeto de 
apreensão judicial. 

A título de ilustração, segundo Luiz Felipe Silvera 
Difini, citando Alfredo Buzaid, 

definimos embargos de terceiro, em face de nosso direito 
processual, como sendo a ‘ação autônoma, especial e de 
procedimento sumário destinada a excluir da constrição judi-
cial bens de que terceiro tem a posse ou a posse e o domínio’ 
(Embargos de terceiro. Rio de Janeiro: AIDE, 1992, p. 21). 

Ou seja, constitui requisito a justificar a exclusão 
da medida executiva a configuração da propriedade ou 
posse do terceiro. Em outras palavras, a procedência dos 
embargos de terceiro decorre da comprovação da parte 
de sua propriedade ou posse legítima sobre o bem cons-
trito judicialmente.

No caso dos autos, pelo simples exame das provas 
produzidas, verifica-se que o embargante adquiriu o 
veículo, até então de propriedade do executado, em 
06.06.2008, a despeito da existência de execução em 
curso desde 19.02.2008.

Não se pode perder de vista que o ordenamento 
jurídico brasileiro consagrou o princípio da presunção da 
boa-fé do agente, consolidada, também, no novo Código 
Civil. 

É em virtude dessa presunção que perpassa todo o 
direito brasileiro que os tribunais só admitem a configu-
ração de fraude à execução, quando se tenha provado 
que o adquirente agiu imbuído de interesses ilegítimos, 
ciente de que contra o alienante pendia demanda judicial 
que poderia reduzi-lo à insolvência. 

Na linha da fundamentação adotada na sentença 
ora combatida, não há prova, nos autos, da má-fé do 
embargante a respeito da situação de insolvência do 
executado, sendo certo que caberia ao ora apelante 
comprovar essa má-fé.

Vale destacar que o apelante não cuidou de buscar 
se precaver, na forma que lhe faculta o art. 615-A do 
CPC, já que poderia, por meio de certidão do cartório de 
distribuição, averbá-la no registro competente e impedir a 
alienação do veículo penhorado. 

Desse modo, não comprovado o consillium fraudis, 
correta a sentença ao desconstituir a penhora incidente 
sobre o bem de propriedade do embargante. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provi-
mento ao recurso. 

Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade em 
virtude da concessão da assistência judiciária. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES LUIZ CARLOS GOMES DA MATA e JOSÉ DE 
CARVALHO BARBOSA.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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vazado em primeiro grau, está expressamente excluído da 
cobertura contratual, porque não previsto pela ANS como 
de cobertura obrigatória; que a limitação dos riscos assu-
midos no contrato, com a redução das coberturas, não é 
abusiva, não viola o Código de Defesa do Consumidor 
nem a boa-fé objetiva; que a limitação em questão 
guarda ainda amparo legal na Lei nº 9.656/98 e expres-
samente no próprio contrato; colaciona jurisprudência 
que julga ampará-la. Noutro norte, afirma que o plano 
da requerente era de abrangência geográfica regional, 
em se tratando de procedimento médico eletivo, como 
ocorria no caso.

Pede, nesses termos, seja provida a apelação e 
revertida a sentença, julgando-se totalmente improce-
dentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões nas f.192/198.
Relatados.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
Ab initio, destaca-se a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor na espécie vertente, uma vez 
enquadrar-se a requerente no conceito delineado pelo 
art. 2º da Lei nº 8.078/90, utilizando-se do serviço ofere-
cido pela ré como destinatária final. Por outro lado, a 
requerida também se enquadra no conceito de fornece-
dora de serviços, a teor do disposto no art. 3º do mesmo 
diploma legal.

Assim sendo, para solução da lide ora materia-
lizada, impõe-se a observância de todas as regras que 
visam à facilitação da defesa do consumidor em juízo, 
dentre elas e principalmente a modificação e a revisão de 
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações despro-
porcionais ou condições desarrazoadas.

No caso, escuda-se a apelante na suposta exclusão 
do procedimento objeto do pedido da cobertura contra-
tual, pelo fato de não estar previsto no rol constante dos 
regulamentos administrativos do CONSU/ANS.

Sucede que a Resolução nº 10/98 do CONSU, com 
as respectivas atualizações posteriores da ANS, utilizada 
como referência pelas operadoras de planos de saúde, 
dispõe apenas sobre o rol mínimo de procedimentos 
mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente 
cobertos, mas não exclui a possibilidade da cobertura 
de outros, se não, vejamos a atual Resolução Normativa 
nº 211/2010 da ANS, revogadora do citado regulamento 
do CONSU:

Art. 1º Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para 
cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos 
privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1º 
de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei 
nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

E, da cláusula restritiva da cobertura (item 51) cons-
tante do contrato de f. 91/105, não se infere, taxativa 
e peremptoriamente, a exclusão de procedimentos que 

em centros próprios, um deles localizado em São Paulo, 
de maneira que a restrição geográfica da cobertura se 
mostraria incompatível com a boa-fé e com a finalidade 
da prestação dos serviços contratados e cobertos, princi-
palmente por se tratar de matéria afeta à garantia funda-
mental da saúde, tal como prevista no texto constitucional 
de 1988 (art. 6º, caput, e 196 da CF/88).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.017993-5/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Unimed Juiz de Fora 
- Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. - Apelada: Rita 
de Cássia dos Reis Caputo - Relator: DES. OTÁVIO DE 
ABREU PORTES  

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª 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, 27 de novembro de 2013. - Otávio 
de Abreu Portes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Em exame 
ação ordinária articulada por Rita de Cássia Reis Caputo 
em desfavor da Unimed Juiz de Fora Cooperativa de 
Trabalho Médico Ltda., narrando em resumo que aderiu 
aos serviços de seguro-saúde oferecidos pela requerida, 
tendo esta todavia se recusado a autorizar a realização de 
procedimento cirúrgico associado a quimioterapia intra-
peritoneal hipertérmica em São Paulo, para tratamento de 
um câncer. Segundo informou, a ré desautorizou o proce-
dimento sob o fundamento de não estar ele incluído no 
rol previsto pela ANS, negativa que coloca em risco a 
própria vida da autora. 

Com fulcro nesse fato específico, requereu anteci-
pação de tutela e pediu fosse a ré condenada a custear o 
procedimento médico acima indicado.

Citada, a requerida manifestou defesa na forma de 
contestação, argumentando em resumo que o procedi-
mento pretendido não estava coberto pelo contrato, já 
que não incluído ou previsto no rol de procedimentos 
reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS, 
conforme prevê o regulamento de prestação de serviços 
mantido entre as partes. Asseverou ainda que, mesmo 
que o procedimento estivesse previsto no rol da ANS, sua 
execução estaria fora da área de cobertura do plano.

Sem necessidade de maior dilação probatória, foi 
proferida a sentença de f.163/170, que confirmou a 
tutela antecipada dantes deferida e julgou procedente o 
pedido, assegurando à autora o direito à percepção e 
continuidade do tratamento médico objeto do pedido.

Contra tal veredicto é que ora se eleva a ré, 
aduzindo em resumo que o procedimento médico que 
constitui o objeto do litígio, ao contrário do entendimento 
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Examinados detidamente os autos, não pude 
observar qualquer equívoco na sentença e nos votos do 
Relator e Revisor, que o acompanhou. 

Também acompanho os votos antecedentes. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

não são listados nos regulamentos administrativos do 
CONSU ou da ANS, impondo-se, portanto, a interpre-
tação mais favorável ao consumidor aderente (art. 47 do 
CDC), ou seja, concluindo-se que o procedimento preten-
dido, embora não regulamentado, está encampado pela 
cobertura contratual.

Vale reforçar, as cláusulas restritivas de direito, 
mormente em contratos da espécie, por certo dotados 
de finalidade especial, devem ser objetivas e suficiente-
mente elucidativas ao consumidor, sob pena de violação 
dos deveres de transparência e informação da relação 
(art. 6º, inciso III, do CDC), de maneira que não se pode 
supor excluído da cobertura aquilo que expressamente 
não o foi.

É verdade que a cláusula primeira, que dispõe 
sobre o objeto do contrato, afirma que a prestação de 
serviços se relaciona com a lista de procedimentos anexa 
à Resolução nº 10 do CONSU, mas isso, por si só, não 
permite concluir pela exclusão de tudo aquilo que não 
conste dele, haja vista se tratar de rol mínimo e obriga-
tório de cobertura, não excludente de outros oferecidos 
no mercado, como já fundamentado. 

Dito isso, infere-se ainda da leitura dos autos que 
o tratamento cirúrgico objeto do pedido (cirurgia citorre-
dutora associada a quimioterapia intraperitoneal hiper-
térmica transoperatória) é complementar ou necessário 
ao tratamento de uma neoplasia abdominal maligna 
que acometeu a recorrida, revelando “cirurgia de grande 
porte, realizada apenas em centros de referência alta-
mente especializados”, segundo informou a Dr.ª Renata 
Takahashi (f. 64).

Daí que a limitação da área de abrangência cons-
tante do contrato também não merece prosperar, conside-
rando que o procedimento médico perseguido pela recor-
rida, segundo se infere do caderno processual, somente 
poderia ser realizado em centros próprios, um deles loca-
lizado em São Paulo, de maneira que a restrição geográ-
fica da cobertura se mostraria incompatível, in casu, com 
a boa-fé e com a finalidade da prestação dos serviços 
contratados e cobertos, principalmente por se tratar de 
matéria afeta à garantia fundamental da saúde, tal como 
prevista no texto constitucional de 1988 (art. 6º, caput, e 
196 da CR/88).

Conclusão:
Nessa ordem de idéias é que nego provimento ao 

recurso. 
Custas, pela apelante.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Pedi vista 
na sessão próxima passada para, como Vogal, analisar a 
matéria posta em julgamento.

Revisão contratual - Instituição financeira - Tarifa 
de avaliação do bem - Cobrança - Ilegalidade - 

Repetição do indébito

Ementa: Ação revisional. Contrato bancário. Tarifa de 
avaliação do bem. Abusividade. Repetição do indébito. 

- O tomador do empréstimo não pode ser compelido a 
arcar com o custo do serviço que mutuante contratou 
perante outra instituição financeira e/ou terceiros, de 
modo que inexigível a cobrança das tarifas de inclusão de 
gravame eletrônico e de avaliação de bens. 

- Após o recálculo da dívida, caso seja apurado que a 
parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela 
deverá ser restituído o respectivo, de forma simples.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0672.12.018648-7/001 - 
Comarca de Sete Lagoas - Apelante: Reginaldo de 
Jesus Cardoso - Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento - Relator: DES. MARCOS 
LINCOLN 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em REJEITAR PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. - Marcos 
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCOS LINCOLN - Trata-se de apelação 
interposta por Reginaldo de Jesus Cardoso da sentença 
de f. 48/50, proferida nos autos da ação revisional de 
contrato ajuizada contra a BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes 
os pedidos da inicial e condenou o autor a pagar custas 
e honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais), 
suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50.

Nas razões recursais, o autor apelante, em síntese, 
sustentou que a cobrança da tarifa de avaliação do bem 
seria ilegal, pelo que teria direito à repetição de indébito.
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Nunciação de obra nova - Indevida utilização do 
muro de divisa - Construção de telhado - Invasão 

do terreno do nunciante - Obra concluída - 
Ausência de prejuízo para o autor - Demolição da 
obra - Improcedência - Indenização - Cabimento -

 Art. 1.304 do Código Civil

Ementa: Ação de nunciação de obra nova cumulada 
com demolição. Reforma de prédio municipal. Liminar 
indeferida. Obra concluída. Demolição desnecessária. 
Indenização cabível.

- O aproveitamento como suporte para telhado, por parte 
de um dos confinantes, de muro divisório construído pelo 
outro enseja indenização no valor de metade da cons-
trução e do terreno correspondente (CC, art. 1.304).

Contrarrazões às f. 62/66, arguindo em preliminar 
que o processo deveria ser suspenso para aguardar a 
decisão do STJ no REsp nº 1.251.331.

É o breve relatório, passo a decidir.
Preliminar de suspensão do processo.
Como relatado, nas contrarrazões, a ré apelada 

suscitou preliminar de suspensão do processo.
Examino.
Como cediço, a Ministra Isabel Gallotti, nos 

autos do Recurso Especial nº 1251331, determinou 
a suspensão imediata de todos os processos judiciais 
em tramitação no País que discutem a legitimidade da 
cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 
emissão de carnês (TEC), bem como das tarifas admi-
nistrativas para concessão e cobrança de crédito, qual-
quer que seja a denominação prevista no contrato; e, 
levando-se em conta a repercussão geral do tema, a 
prudência e a cautela me levaram a seguir tal determi-
nação, pelo menos até que a questão fosse decidida 
pelo STJ.

Todavia, o Recurso Repetitivo nº 1.251.331 foi 
julgado em 28.08.2013, pelo que não há razão para 
suspender o feito.

Além disso, a apelação discute apenas a legalidade 
ou não da tarifa de avaliação do bem, sendo certo que 
o citado encargo não foi discutido no Recurso Repetitivo 
nº 1.251.331.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar.
Mérito.
Inicialmente, cumpre destacar que à hipótese 

são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, razão pela qual deve ser flexibilizado o prin-
cípio da força obrigatória do contrato, proporcionando ao 
consumidor que se sente lesado a possibilidade de ajuizar 
a competente ação revisional, pleiteando a exclusão dos 
encargos que porventura sejam abusivos.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se 

haveria ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação 
do bem.

Sabe-se que o tomador do empréstimo não pode 
ser compelido a arcar com o custo de serviço contra-
tado pelo mutuante em outra instituição financeira e/ou 
terceiros, uma vez que não tem qualquer participação 
nessa relação. 

É que a instituição financeira, em vez de disponibi-
lizar um preposto para executar os serviços necessários à 
sua atividade, terceiriza-os e transfere o custo ao consu-
midor, o que não pode ser admitido.

Por isso, a tarifa de avaliação do bem é ilegal e 
deve ser decotada.

Não bastasse isso, não há prova nos autos de 
que os referidos serviços foram realmente prestados ao 
autor apelante.

A propósito, sobre o tema este Tribunal decidiu:

Direito bancário. Ação ordinária. Revisão contratual. 
Juros remuneratórios. Capitalização. Encargos de inadim-
plência. Cobrança abusiva. Ausência. Taxas por serviços de 
terceiro. [...] As tarifas de serviços de terceiro, avaliação de 
bens, gravame eletrônico, registro de contrato, mostram-se 
abusivas, porquanto cobradas sem a prova efetiva de sua 
prestação. Recurso provido em parte. (TJMG. 12ª Câmara 
Cível. Apelação nº 1.0024.11.042406-6/001. Rel. Des. 
Saldanha da Fonseca, DJe: 06.02.2012.)

No tocante ao pedido de repetição do indébito, 
caso seja apurado que o autor apelante fez algum paga-
mento a maior, a ele deverá ser restituído todo o valor, de 
forma simples, corrigido monetariamente pelos índices da 
tabela da CGJ, desde o respectivo desembolso, acrescido 
de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Mediante essas considerações, rejeito a preliminar 
e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e 
decotar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, deter-
minando a devolução de forma simples dos encargos que 
foram pagos além do que realmente devido, tudo corri-
gido monetariamente pelos índices da tabela da CGJ, 
desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme for 
apurado em liquidação de sentença. 

Diante do novo resultado da lide, condeno a ré 
apelante a pagar a integralidade das custas, inclu-
sive recursais, e honorários advocatícios, arbitrados em 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES WANDERLEY PAIVA e ALEXANDRE 
SANTIAGO.

Súmula - REJEITAR PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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inobservância do preceito, bem como o de condenação em 
perdas e danos (Curso de direito processual civil. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, v. 3, p. 148.)

Colhe-se do laudo pericial a conclusão seguinte:

Fora executada uma obra de ampliação e adaptação do 
prédio onde funciona o Batalhão de Polícia Militar da cidade 
de Barão de Cocais, objetivando-se também construir uma 
garagem para abrigar os veículos da Corporação. Ocorre 
que esta obra foi promovida sem acompanhamento de um 
responsável técnico, na qual edificaram, sobre o muro provi-
sório, pilares de sustentação do telhado, aberturas de vãos 
sem os devidos afastamentos, além de instalarem calhas cole-
toras que ultrapassavam os limites da divisa.
Após reclamação do autor, a obra passou por uma alteração, 
sendo parte do telhado removido e as calhas reinstaladas 
sobre o muro divisório, permanecendo ainda em desacordo 
com a legislação vigente, especificamente com o Código 
Civil, arts. 1.300; 1301 e incisos I e II; 1.304 e 1.305, onde 
está estabelecido que não se pode erguer qualquer obra que 
se sobreponha à metade da divisa, nem tão pouco tombar 
água e promover abertura de janelas e vãos sem o afasta-
mento mínimo (f. 80).

Respondendo aos quesitos do nunciante, informou 
o perito:

P - Quais as irregularidades apresentadas nas obras?
R - Estas utilizam o muro divisório para apoiar pilares de 
sustentação do telhado que, por sua vez, descarrega toda 
água pluvial em uma calha, também cobre o muro, além de 
manter abertura de vãos sobre a divisa (f. 78).
P - Quais os danos causados na propriedade do autor?
R - Danos relativos à invasão da sua metade da divisa, além 
de possíveis vazamentos da calha e restrição de privacidade, 
já que existem aberturas entre o telhado e o muro (f. 78).
P - As obras foram inteiramente concluídas?
R - Sim. Sem projeto aprovado, a garagem ocupada, resta 
concluir acabamentos que nada interferem com o nunciante 
(f. 78).

Estabelece o Código Civil:

Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu 
prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.
Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou 
varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.
§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, 
bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a 
menos de setenta e cinco centímetros.
§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas 
para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de 
largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de 
dois metros de altura de cada piso.
Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após 
a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, 
terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não 
poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no 
artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento 
das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.
Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para 
luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho 
poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contra-
muro, ainda que lhes vede a claridade.
[...]

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0054.06.022112-1/001 - 
Comarca de Barão de Cocais - Apelante: Município de 
Barão de Cocais - Apelado: Ademir Ferreira Campos - 
Relator: DES. ALYRIO RAMOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REEXAME NECESSÁRIO, FEITO DE OFÍCIO, REFORMAR 
A SENTENÇA, PREJUDICADA A APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2013.- Alyrio 
Ramos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALYRIO RAMOS - Ademir Ferreira Campos 
ajuizou ação de nunciação de obra nova contra o 
Município de Barão de Cocais, perante o Juízo de Direito 
da Comarca de Barão de Cocais.

Alegou o autor ser proprietário de imóvel residen-
cial situado na Rua Padre Teles, nº 446, vizinho a imóvel 
de propriedade do réu, ocupado pela Polícia Militar de 
Minas Gerais, no qual estavam sendo feitas obras de 
reforma e ampliação de construção, com a indevida utili-
zação do muro de divisa para erguer pilares de concreto, 
além de o telhado adentrar em seu terreno. Requereu o 
embargo da obra e a demolição das construções irregu-
lares, assim como indenização dos prejuízos sofridos.

O réu contestou a ação, alegando ter corrigido 
as irregularidades.

Procedeu-se à perícia de engenharia e à audiência 
de instrução e julgamento, após o que o magistrado 
Wellington Reis Braz proferiu sentença determinando a 
demolição das construções erigidas irregularmente no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, e condenou 
o réu a pagar ao autor indenização pelos prejuízos 
causados pela obra, conforme se apurar em execução 
de sentença. Por fim, arbitrou honorários de advogado de 
R$1.866,00 (mil oitocentos e sessenta e seis reais).

Inconformado, o Município apelou apenas quanto 
à condenação de indenizar os prejuízos causados 
pela obra, alegando a falta de comprovação de qual-
quer dano.

Sem contrarrazões.
Conheço do reexame necessário, de ofício, 

diante da omissão do Julgador primevo em proceder à 
remessa oficial.

Leciona Humberto Theodoro Júnior:

Nunciação de obra nova consiste na providência tomada em 
juízo para o fim de embargar ou impedir o prosseguimento 
de construção que prejudica imóvel de outrem. Permite a lei 
que, ao pedido nuclear dessa ação, se acrescente, se for o 
caso, o de reconstrução, modificação ou demolição da obra 
irregular, ou de cominação de pena para a eventualidade de 
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Não procede a demolitória movida por particular, objeti-
vando edificação feita em desacordo com postura municipal, 
se daí não lhe resulta prejuízo (JTA 121/109).

Se o réu agiu de boa-fé e se a demolição da obra construída 
irregularmente lhe acarretaria vultoso prejuízo, sem razoável 
vantagem para o autor, pode a pretensão demolitória ser 
convertida em perdas e danos, perdendo o autor a faixa de 
terreno invadido (RJTJESP 96/192).

Ao juiz cumpre, inobstante a carência da ação de nunciação 
de obra nova, examinar o pedido cumulado, concernente às 
perdas e danos, quer porque é evidente a autonomia desse, 
quer porque, limitada que está a sentença a pronunciar-se 
sobre o pedido do autor, deverá ser completa (RT 718/101).

Posto isso, em reexame necessário, reformo a 
sentença para julgar improcedente o pedido de demo-
lição da obra de reforma realizada pelo réu e para julgar 
procedente o pedido de indenização, correspondendo 
esta ao valor de cinquenta por cento do custo atualizado 
de construção do muro de divisa utilizado pelo réu, mais 
o valor do respectivo terreno (correspondente à metade 
da espessura do muro) (CC, art. 1.304), conforme se 
apurar em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte 
arcará com metade das despesas do processo, ressal-
vada a isenção legal do Município com relação às custas.

Arbitro honorários de advogado no valor de 
R$ 1.500,00 (CPC, art. 20, § 4º), de parte a parte, e os 
declaro compensados (CPC, art. 21).

DES. ROGÉRIO COUTINHO - De acordo com 
o Relator.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Pedi vista na 
sessão de 31 de outubro p.p. para melhor exame da 
questão trazida a julgamento. Ao fazê-lo, convenci-me 
da pertinência da fundamentação do voto do em. Relator 
para a solução do caso concreto alvitrada por S. Ex.ª, a 
quem peço licença para acompanhar.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, FEITO DE 
OFÍCIO, REFORMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADA 
A APELAÇÃO.

. . .

Art. 1.304. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação 
estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode 
nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio 
contíguo, se ela suportar a nova construção; mas terá 
de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do 
chão correspondentes.
Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode 
assentar a parede divisória até meia espessura no terreno 
contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor 
dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a 
largura e a profundidade do alicerce [...].

As apontadas irregularidades ocorreram em relação 
à cobertura de corredor lateral do imóvel utilizado pela 
PMMG, para permitir sua utilização como garagem, 
como mostra a foto de f. 51, à esquerda.

Em resumo, a perícia constatou que a obra estava 
terminada e que a referida cobertura (telhado) foi retifi-
cada, deixando de invadir o terreno do nunciante, mas, 
apesar de possuir calha, sobrepõe-se a toda a largura do 
muro de divisa e está apoiada sobre pilares que, por sua 
vez, foram igualmente erigidos sobre toda a largura do 
muro de divisa, como mostram as fotos de f. 51/52.

Não obstante, ao contrário do que entendeu o 
perito, não houve infração ao art. 1.300 do Código Civil, 
porque as águas de chuva não são despejadas sobre o 
imóvel do autor, em razão da existência de calha.

Tampouco houve infração ao art. 1.301 do Código 
Civil, porque não foi aberta janela, nem feito eirado, 
terraço ou varanda.

Em relação aos danos à propriedade do autor 
alegados pelo perito, “possíveis vazamentos da calha” 
constituem mera hipótese que não comporta indenização 
a priori, enquanto que a “restrição de privacidade” decor-
rente das “aberturas entre o telhado e o muro”, obvia-
mente, não existe. Com efeito, como se vê na fotografia 
de f. 52 (à esquerda), tais aberturas se destinam à ilumi-
nação e à ventilação e, estando acima do muro que já 
existia, em nada modificaram a situação anterior; logo, 
não prejudicaram o imóvel do nunciante.

Deflui dos autos, pois, que a obra nova estava 
concluída por ocasião da perícia; o avanço do telhado 
construído sobre o terreno do autor foi corrigido em 
parte; o réu utilizou, integralmente, o muro de divisa entre 
os imóveis das partes para sobre ele edificar.

Pois bem. A ação de nunciação de obra nova visa a 
permitir ao proprietário ou possuidor impedir que a edifi-
cação em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio, servi-
dões ou fins a que é destinado (CPC, art. 934, I) e permite 
a reconstituição, modificação ou demolição do que tiver 
sido feito em detrimento do nunciante, assim como a 
cominação de pena e condenação em perdas e danos 
(art. 936, I a III).

In casu, como se viu, não ficou demonstrado 
prejuízo algum para o prédio do autor, mas, apenas, a 
ilegal utilização da integralidade do muro divisório pelo 
réu, implicando a obrigação de indenizar (CC, art. 927). 
A propósito, colhe-se da jurisprudência o seguinte:

Reintegração de posse - Pedido de suspensão - 
Inviabilidade - Art. 923 do Código de Processo 

Civil - Inteligência - Ação de usucapião - Natureza 
petitória - Não sobreposição em face da natureza 

possessória

Ementa: Agravo regimental. Ação de reintegração de 

posse e ação de usucapião. Pedido de suspensão da 

ação de reintegração. Inviabilidade. Demanda petitória 
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Ação de revisão de benefício previdenciário - 
INSS - Auxílio-doença convertido em pensão por 

invalidez - IRSM - 39,67% - Aplicação -
 Decadência - Benefício concedido antes da 
vigência da Lei nº 9.528/97 - Ausência de 

previsão legal - Não caracterização - Prescrição 
quinquenal - Aplicação - Reajuste - Direito do 

segurado - Índice aplicado - Art. 21, § 1º, da Lei 
nº 8.880/94

Ementa: Apelação cível. Revisão de benefício previ-
denciário. INSS. Aposentadoria por invalidez prece-
dida de auxílio-doença. IRSM de fevereiro de 1994. 
Benefício concedido na origem. Cálculo. Contribuições 
que alcançam o período. Revisão devida. Juros de mora 
e correção. Lei nº 11.960/2009. Natureza processual. 
Aplicação imediata. Em reexame necessário, prover 
em parte.

- Não se reconhece a decadência do direito, pois a Lei 
nº 9.528/97 não pode atingir relação jurídica constituída 
em data anterior a sua vigência.

- Para a apuração da renda mensal inicial de benefício 
previdenciário, em se tratando de correção monetária 
de salários de contribuição, aplica-se o IRSM integral do 
mês de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67%, antes 

que não se sobrepõe à ação possessória. Inteligência do 
disposto no art. 923 do CPC. 

- As questões atinentes à posse devem prevalecer sobre 
a discussão acerca do domínio, não cabendo, por tal 
motivo, a suspensão do pleito possessório. 

- Na pendência do processo possessório, é vedado tanto 
ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento 
de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião. 
A proibição de propor-se ação de reconhecimento de 
domínio não se limita à ação reivindicatória; estende-se 
ao ajuizamento também da ação de usucapião.

AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 1.0702.11.022355-0/003 
- Comarca de Uberlândia - Agravante: Amilton Marques 
Ferreira - Agravados: Rogério Rodrigues da Silva e outro. 
- Relator: DES. MOTA E SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Mota e 
Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Trata-se inicialmente de agravo 
de instrumento interposto por Amilton Marques Ferreira, a 
fim de reverter a decisão de f. 81-TJ, proferida pelo Juiz 
a quo, Roberto Ribeiro de Paiva Júnior, que indeferiu o 
pedido de suspensão da ação de reintegração de posse.

Requer a parte agravante o provimento do recurso 
para que seja suspensa a ação de reintegração de posse 
até o julgamento da ação de usucapião, que tem como 
objeto o mesmo imóvel.

Foi negado provimento ao recurso monocratica-
mente, interpondo a parte o presente agravo regimental.

É o relatório. Passo a decidir.
No presente caso, observo que não há que se 

suspender a ação de reintegração de posse. No caso, 
deve ficar suspensa é a ação de usucapião.

Segundo o disposto no art. 923 do CPC, na 
pendência de processo possessório, é defeso, tanto ao 
autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do 
domínio: “Art. 923. Na pendência do processo posses-
sório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a 
ação de reconhecimento de domínio”.

A esse respeito:

Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao 
autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de 
domínio, nesta compreendida a ação de usucapião. A proi-
bição de propor-se ação de reconhecimento de domínio 
não se limita à ação reivindicatória; estende-se ao ajuiza-
mento também da ação de usucapião (STJ - 4ª Turma, REsp 

171.624, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 29.06.04, deram 
provimento, v.u., DJU 18.10.04, p. 279. In: NEGRÃO, 
Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual 
civil em vigor. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 915).

No mesmo sentido, é a lição do Des. Ernane Fidélis 
dos Santos: 

Há proibição legal de que, pendente processo onde se plei-
teia a posse da coisa, se instaure o juízo de reconhecimento 
de domínio (art. 923). Tal vedação, porém, em razão da inde-
pendência de um juízo sobre o outro, só se justifica naqueles 
casos em que a posse está sendo disputada com fundamento 
no domínio, quando ele é quem a informa, já que tanto a 
possessória quanto a reivindicatória objetivam a devolução 
do bem, e, nos casos de ação declaratória, a possessória não 
é nenhuma prejudicial da declaração de domínio (Manual de 
direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 3, 
p. 42).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOÃO CANCIO e GUILHERME LUCIANO 
BAETA NUNES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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bilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos juros 
e à correção monetária. 

Contrarrazões às f. 76/78.
Manifestação do representante do Ministério Público 

(f. 85) aduzindo a desnecessidade de intervenção no feito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Trata-se de ação de revisão de benefício acidentário 

proposta pelo autor ao fundamento de que a autarquia 
deixou de aplicar o IRSM referente ao mês de fevereiro de 
1994 no cálculo da renda mensal do benefício percebido.

A questão deve ser analisada em sede de reexame 
necessário, nos termos do art. 475 do CPC.

Relativamente à decadência, como vem entendendo 
esta Corte, os benefícios deferidos antes de 27.06.1997, 
momento em que entrou em vigor a Medida Provisória 
nº 1.523-9, convertida na Lei nº 9.528/97, que alterou 
o art. 103 da Lei nº 8.213/91, não estão sujeitos a prazo 
decadencial por ausência de previsão legal. 

Com efeito, sendo a decadência instituto de 
direito material e considerando que a Medida Provisória 
nº 1.523-9 não previu a retroação de seus efeitos, 
não há como atingir os benefícios concedidos antes de 
sua vigência.

Veja-se o posicionamento do STJ e deste Tribunal 
nesse sentido:

Processual civil e previdenciário. Revisão de benefício. 
Decadência. Prazo decenal. Benefício concedido ante-
riormente à alteração legislativa. MP nº 1.523-9. Lei 
nº 9.528/97. Instituto de direito material. Não aplicação. 
Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido 
de que o prazo decadencial decenal, previsto no caput do 
art. 103 da Lei nº 8.213/91, introduzido pela MP nº 1.523-9, 
de 27.6.1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, por se tratar 
de instituto de direito material, surte efeitos apenas sobre 
as relações jurídicas constituídas a partir de sua entrada 
em vigor. 2. Precedentes: AgRg no REsp 948.518/PR, Rel. 
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado TJ/RJ), 
Quinta Turma, DJe 28.02.2011; AgRg no Ag 1361946/PR, 
Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 
DJe 28.9.2011; AgRg no REsp 1271724/RS, Rel. Min. 
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.10.2011; AgRg no REsp 
1213185/PR, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 
16.8.2011. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo dissentiu do 
entendimento desta Corte, porquanto não ocorre decadência 
para revisão de benefícios previdenciários concedidos antes 
da Lei nº 9.528/97. Decadência afastada. Retorno dos autos 
para o prosseguimento da demanda. Recurso especial provido 
(STJ; REsp 1300235/CE, Recurso Especial 2011/0306418-7; 
Relator Ministro Humberto Martins (1130); Órgão Julgador 
Segunda Turma; data do julgamento: 1º.03.2012; data da 
publicação/fonte: DJe de 07.03.2012). 

Apelação cível. INSS. Benefício previdenciário. Decadência. 
Reajuste. IRSM. Fevereiro/94. Honorários advocatícios. Juros 
e correção monetária. Isenção de custas. 1. Apesar da modi-
ficação dada ao art. 103 da Lei nº 8.213/91, que estabe-
lece ser de dez anos o prazo de decadência de todo e qual-
quer direito ou ação do segurado para a revisão do ato de 
concessão do benefício, há de observar-se, porém, que, 
como se trata de direito eminentemente material, os bene-

da conversão em URV, a teor do art. 21, § 1º, da Lei 
nº 8.880/94

- Sendo a Lei nº 11.960/2009 norma de natureza 
processual, deve ser aplicada de imediato aos processos 
pendentes, em face do princípio tempus regit actum, de 
forma a não atingir situações jurídico-processuais já 
consolidadas sob o regime da lei anterior. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.12.022410-8/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Apelado: José Antônio de 
Sousa - Relator: DES. AMORIM SIQUEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR EM PARTE 
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013. - Amorim 
Siqueira - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. AMORIM SIQUEIRA - Tratam os autos de ação 
revisional ajuizada por José Antônio de Sousa em face 
do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, em que o 
autor pretende a revisão de sua renda mensal inicial apli-
cando o IRSM do mês de fevereiro de 1994.

Proferida sentença (f.44/49), o pedido foi julgado 
procedente para condenar o INSS a revisar a renda 
mensal inicial referente ao benefício previdenciário rece-
bido pelo autor, observado o de origem, aplicando a 
correção monetária relativa à competência de fevereiro 
de 1994, no percentual de 39,67%, fixando, posterior-
mente, a renda mensal inicial do benefício, pagando as 
diferenças apuradas, com correção desde a data de cada 
parcela recebida, com juros de 1% ao mês, a partir da 
citação, observando o período prescrito.

Em face da sucumbência recíproca, o INSS foi 
condenado ao pagamento de honorários de advogado, 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 
parcelas vencidas até a data da sentença. O autor, por 
sua vez, foi condenado ao pagamento de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa a título de honorários de 
advogado, suspensa a exigibilidade, nos termos da lei.

Nas razões recursais, diz que ocorreu a decadência; 
que a incidência desta sobre as relações em curso não 
acarreta ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito. Em 
função disso, pede a extinção do processo com resolução 
de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC. 
Prequestiona artigos de lei. Por cautela, alega que estão 
prescritas as supostas diferenças eventualmente devidas 
pela Previdência Social, limitando-se estas ao quinquênio 
legal anterior ao ajuizamento da ação. Pede pela aplica-
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Segundo o disposto no art. 1º da Lei nº 10.999/2004: 

Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefí-
cios previdenciários concedidos com data de início posterior 
a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário de benefício 
original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salá-
rios de contribuição anteriores a março de 1994, do percen-
tual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centé-
simos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário 
Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994.

A fim de se atualizarem os salários de contri-
buição, que não foram levados em consideração para o 
cálculo do benefício em favor do apelado, referente ao 
auxílio-doença por acidente de trabalho, benefício esse 
que, por sua vez, influiu no cálculo do benefício de sua 
aposentadoria, inegável que se devem observar os índices 
legalmente previstos para tanto, quais sejam os índices 
mencionados acima, em face da peculiaridade do caso 
concreto, ou seja, o benefício na origem não foi devida-
mente corrigido.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência recente deste 
Tribunal: 

Direito previdenciário. Regime geral de Previdência Social. 
Revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho. 
Recálculo da renda mensal inicial. IRSM de Fevereiro/94 
(39,67). Sentença reformada em parte em reexame neces-
sário. - Na atualização monetária dos salários de contri-
buição de benefício concedido após março de 1994, deve 
ser incluído o IRSM de fevereiro do mesmo ano, no percen-
tual de 39,67%, antes da conversão em URV, para fins de 
recálculo da renda mensal inicial (RMI), com correção mone-
tária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a 
partir da citação. - ‘[...] os valores resultantes de condenações 
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor 
da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização 
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto 
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então 
vigente’ (STJ, REsp nº 1.205.946/SP, Corte Especial, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, DJe de 02.02.12) (Apelação Cível/
Reexame Necessário 1.0607.09.052445-7/001, Relator 
Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, julgamento 
em 18.09.2013, publicação da súmula em 26.09.2013). 

Reexame necessário. Revisão de benefício previdenciário. 
Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de 
trabalho. Atualização do salário de contribuição pelo IRSM 
de fevereiro de 1994. Benefício concedido após 1º.03.94. 
Necessidade. Pagamento das diferenças. Cabimento. 
Prescrição quinquenal observada. Correção monetária. Juros 
de mora. - Sobre os salários de contribuição anteriores a 
março de 1994 deve incidir atualização com base no IRSM de 
fevereiro de 1994, para fins de correção do benefício previ-
denciário decorrente de auxílio-acidente, conforme determina 
a Lei nº 8.542/92. - Configurado o pagamento a menor, em 
razão da não aplicação do índice de atualização, cabível a 
complementação das diferenças cujas parcelas não foram 
atingidas pela prescrição quinquenal, prevista no art. 103, 
parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. - Sobre a diferença dos 
benefícios a ser paga pelo INSS deve incidir correção mone-
tária de acordo com a tabela da Corregedoria de Justiça 
do Estado de Minas Gerais a partir de cada pagamento 

fícios concedidos anteriormente ao novo diploma legal não 
estão sujeitos ao prazo decadencial. 2. O percentual de 
39,67% deve ser aplicado na correção dos salários de contri-
buição de fevereiro de 1994, em atendimento ao comando do 
art. 201, § 3º, da Constituição Federal, que impõe a devida 
atualização de todos os salários de contribuição considerados 
para o cálculo de benefício. 3. Os juros de mora incidem no 
percentual de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil e 
art. 161, § 1º, do CTN, a partir da citação válida, nos termos 
da Súmula 204 do STJ. 4. Quanto à correção monetária, 
deve a mesma incidir a partir do vencimento de cada parcela, 
por ser mera atualização da expressão econômica da moeda. 
5. A partir da vigência da Lei 11.960/2009, incidem correção 
e juros moratórios, de acordo com o disposto no art. 1º-F 
da Lei 9.494/97, pelos índices oficiais aplicáveis à caderneta 
de poupança. 6. Nas ações previdenciárias, os honorários 
advocatícios incidem sobre as parcelas vencidas até a data da 
prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). 7. Nos moldes da 
Lei Estadual nº 14.939/03, o INSS goza de isenção das custas 
processuais (Apelação Cível 1.0079.10.010030-8/001, 
Relator Des. Wagner Wilson, 16ª Câmara Cível, julgamento 
em 24.07.2013, publicação da súmula em 02.08.2013). 

No caso, o benefício de auxílio-doença poste-
riormente convertido em aposentadoria por invalidez 
foi concedido em 29.05.1996, não se submetendo 
à decadência.

Logo, não se reconhece a decadência do direito, 
pois a Lei nº 9.528/97 não pode atingir relação jurídica 
constituída em data anterior a sua vigência.

Rejeito a prejudicial.
Prescrição.
No que se refere à prescrição, esta somente alcança 

as diferenças devidas nos cinco anos anteriores à proposi-
tura da ação, não atingindo o direito à revisão.

Quanto ao termo a quo da prescrição, os termos 
do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91 dispõem 
que sua contagem se dá nos cinco anos anteriores à 
data do ajuizamento da ação, que, no caso, ocorreu em 
24.10.2012 (f. 02). Portanto, o termo inicial da pres-
crição fora em 24.10.2007, devendo a condenação ser 
limitada a esta data.

Do mérito. 
O cerne da questão debatida nesta lide é a apli-

cação do IRSM integral do mês de fevereiro de 1994, 
na ordem de 39,67%, antes da conversão em URV, 
a teor do art. 21, § 1º, da Lei nº 8.880/94, para a 
apuração da renda mensal inicial de benefício aciden-
tário, em se tratando de correção monetária de salários 
de contribuição.

Não se pode olvidar que sobre a matéria o INSS, 
consoante acordo perfectibilizado pela Medida Provisória 
201/04, convertida na Lei nº 10.999/2004, já reconheceu 
a existência de direito dos segurados, com a determinação 
de que seja procedida a atualização monetária do IRSM 
de fevereiro de 2004 aos salários de contribuição, inclu-
sive com o pagamento das eventuais diferenças devidas, 
não sendo necessário que o autor demonstre a existência 
de tais diferenças antes do julgamento.
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Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEDRO BERNARDES e LUIZ 
ARTUR HILÁRIO.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR 
EM PARTE A SENTENÇA.

. . .

a menor. - O débito deve ser acrescido de juros de mora 
de 1% ao mês, desde a citação, por ser a verba de caráter 
alimentar (Reexame Necessário Cível 1.0702.10.049394-
0/001, Relatora Des.ª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, 
julgamento em 09.07.2013, publicação da súmula em 
19.07.2013).

Assim, deve ser reconhecido o direito do autor à 
correção monetária de seus salários de contribuição e, 
consequentemente, de seu benefício, pelo que se mantém, 
dessa forma, a decisão de primeiro grau.

Ainda, em reexame necessário, no que se refere aos 
juros e correção, no caso, acompanho o atual posicio-
namento do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo o 
qual a alteração introduzida pela Lei nº 11.960/09 ao 
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 se aplica imediatamente às 
demandas em tramitação. 

Os valores resultantes de condenações proferidas 
contra a Fazenda Pública, aí incluído o INSS, após a 
entrada em vigor da mencionada lei, devem observar os 
critérios de atualização - correção e juros - por ela disci-
plinados, sendo que, quanto ao período anterior à refe-
rida lei, ou seja, anterior a 29.06.2009, tais encargos 
deverão seguir os parâmetros definidos na sentença.

Por fim, quanto ao arbitramento da verba hono-
rária, no equivalente a 10% (dez por cento), tenho que 
a quantia se encontra apta a remunerar o advogado da 
parte, devendo ser mantido este percentual.

Tem-se que os honorários devem ser fixados consi-
derando apenas as parcelas vencidas até a data da 
prolação da sentença.

No que tange ao prequestionamento pleiteado 
pelo apelante, há muito que este Tribunal vem decidindo 
que não se faz necessária a análise expressa de todos 
os dispositivos e argumentos trazidos pelos recorrentes. 
Mister é que o acórdão traga, de forma fundamentada, 
a resposta à controvérsia típica da lide - a questão de 
fundo discutida nos autos. Isso porque a lei não exige o 
contrário, como se pode extrair da leitura e interpretação 
dos arts. 165 e 458 do CPC.

Ante o exposto, em reexame necessário, reformo 
a sentença em parte e determino a aplicação da 
Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/1997, para que a correção monetária e os juros 
de mora observem os índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde 
sua entrada em vigor, ou seja, desde 29.06.2009 sendo 
que, antes de tal data, ou seja, da data da condenação, 
até 29.06.2009, sobre os valores devidos, deverão incidir 
correção monetária pelos índices divulgados pela tabela 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, desde o vencimento de cada parcela, bem como 
juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. 
No que tange ao pagamento dos honorários de advo-
gado, deve ser mantido o percentual de 10% (dez por 
cento), incidente sobre as parcelas vencidas até a data da 
prolação da sentença.

Ação de indenização - Venda casada - Art. 39, 
inciso I, do CDC - Telefonia móvel - Vinculação da 
adesão ao plano pós-pago à aquisição do cartão 
Oi Paggo - Caracterização - Devolução em dobro 

dos valores indevidamente cobrados - Cabimento - 
Art. 42, parágrafo único, do CDC - Danos morais - 

Inexistência - Indenização indevida

Ementa: Ação indenizatória. Telefonia móvel. Oferta de 
crédito. Venda casada configurada. Abusividade. Devo-
lução dobrada. Danos morais. Inexistência.

- A oferta de crédito associada à prestação de serviço de 
telefonia móvel denota venda casada e, bem por isso, 
caracteriza prática nociva à luz do Código de Defesa do 
Consumidor, sendo nula sua contratação.

- Dada a cobrança de valores indevidos em relação ao 
consumidor, surge para este o direito de repetição do 
indébito por valor equivalente ao dobro do que pagou em 
excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 

- A ocorrência de desavença contratual não autoriza a 
condenação em danos morais. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.023632-3/001 - Co-
marca de Juiz de Fora - Apelantes: TNL PCS S.A., Paggo 
Administradora de Crédito Ltda., Telemar Norte Leste S.A. 
e outras - Apelado: Augusto Luiz Rochet - Relator: DES. 
MOACYR LOBATO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2013. - Moacyr 
Lobato - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOACYR LOBATO - Trata-se de apelação 
interposta por Telemar Norte Leste S.A. e outras contra a 
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara 
Cível da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos da 
ação de indenização ajuizada por Augusto Luiz Rochet, 
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julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de 
declarar a nulidade da cláusula de adesão ao cartão 
de crédito denominado Oi Paggo na contratação cele-
brada entre as partes, condenando, ainda, as requeridas 
à restituição dobrada dos valores pagos em excessos, 
bem como ao pagamento indenizatório no importe de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela tabela da 
Corregedoria de Justiça e acrescida de juros moratórios 
de 1% ao mês, desde o arbitramento.

Em suas razões, as rés/apelantes sustentam que 
não houve venda cassada na contratação do crédito Oi 
Paggo, asseverando que o termo de adesão ao aludido 
contrato se apresentava em documento apartado e 
somente fora firmado com a livre e espontânea vontade 
do cliente, o que afastaria a cobrança indevida.

Ademais, enfatiza que a repetição dobrada do indé-
bito não se justifica, dada a inexistência de má-fé, desta-
cando, também, que o inadimplemento contratual ou 
cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, 
pleiteando, alternativamente, a redução do quantum 
indenizatório arbitrado na sentença. 

Devidamente intimado, o autor/apelado apresentou 
suas contrarrazões às f. 266/273.

Recurso próprio e tempestivo, estando devida-
mente preparado.

Passo a decidir.
Limita-se a controvérsia à apuração da existência 

ou não da prática de venda casada por parte das deman-
dadas e, em configurada tal conduta, a avaliação da 
necessidade de devolução em dobro dos valores pagos 
indevidamente, bem como da condenação à indenização 
por danos morais.

Inicialmente, destaca-se que as apelantes negam a 
prática de venda casada, ao argumento de que o autor 
teve pleno conhecimento da negociação e que o termo 
de adesão ao contrato de crédito Oi Paggo se apresen-
tava de maneira independente.

Ocorre que, a despeito dos argumentos recursais, 
não vislumbro na atuação das apelantes a ocorrência 
de regularidade capaz de afastar os procedimentos infir-
mados pelo autor, pois, ainda que o autor tenha cele-
brado o contrato de f. 23/28, tal documento não tem 
condão de legitimar a verdadeira conduta empresária, a 
meu juízo, consistente em venda casada, compreendida 
pela prática comercial em que o fornecedor condiciona a 
venda de um produto à aquisição de outro.

Isso porque a intenção das recorrentes se mostra 
evidenciada quando sopesado o teor do documento de 
f. 22 e 25, em que se verifica a oferta de bônus ao cartão 
Oi Paggo a quem aderisse ao plano pós-pago de tele-
fonia Oi.

A negativa de conhecimento do serviço ofertado 
externada pelo autor na peça de ingresso, aliada ao 
teor dos documentos constantes nos autos, afasta qual-
quer dúvida de que, ao ofertar o serviço de telefonia ao 
requerente, a operadora o fez condicionando essa venda 
à concomitante contratação dos serviços da Oi Paggo, 
portanto, de maneira conjugada.

Acrescente-se, por oportuno, que o preenchi-
mento do campo “Informações de serviços contratados” 
no documento firmado com a Oi é de preenchimento 
do vendedor e nele restou consignada a conjugação do 
plano telefônico com o serviço da Paggo (item “Oferta”).

Ademais, a suposta alegação de promoção afir-
mada pela pessoa jurídica só faz escancarar a conduta 
impositiva da mesma e, bem por isso, em nenhum 
momento livremente escolhida pelo consumidor.

A essa altura, convém chamar a atenção para os 
fatos tornados conhecidos pela própria ré em sua mani-
festação de que

[...] a fatura Oi - TNL PCS S.A. permanece sendo enviada 
com o detalhamento das ligações do cliente, porém, a partir 
da 2ª conta, a fatura Oi servirá apenas para fins de demons-
trativo. O cliente deverá sempre pagar a sua fatura Paggo, 
que conterá os valores dos débitos do cliente com a Oi e o 
Crédito da Oferta. Naquela fatura terá a informação de que 
a conta se encontra em débito Programado na Paggo (f. 159). 

A denominada venda casada denota prática repu-
diada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I), 
sendo certo que o art. 6º, IV, do mesmo diploma asse-
gura ao consumidor proteção contra métodos comerciais 
coercitivos e desleais, bem como contra práticas e cláu-
sulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 
e serviços, permitida sua regular modificação (art. 6º, VI, 
do CDC).

Se assim ocorre, porque caracterizada venda 
casada enquanto prática não tolerada, a outra conclusão 
não se chega senão de que a atuação da Paggo não foi 
livremente contratada pelo autor e, assim, não pode ser 
onerado com quaisquer procedimentos de cobrança ulti-
mados, pelo que deve ser mantida a decisão que deter-
minou a nulidade da contratação do cartão de crédito 
Oi Paggo.

Sobre o tema, a jurisprudência:

Ementa: Apelação. Anulatória de débito c/c cancelamento de 
registro e reparação por danos morais, c/c pedido de tutela 
antecipada. Oferta de crédito Oi Paggo. Venda casada. 
Prática abusiva. Cobrança irregular. Restrição de crédito inde-
vida. Danos morais indenizáveis. - A oferta de crédito Oi 
Paggo agregada à prestação de serviço de telefonia móvel 
denota venda casada e, por isso, caracteriza a conhecida 
venda casada, prática nociva à luz do CDC. - Afastada a lici-
tude da contratação, fica inexistente o correspondente débito 
e, com ele, a anotação restritiva de crédito - hipótese de ilícito 
indenizável. - V.v.: - Dano moral - Redução - Ausência de 
excesso - Proporcionalidade e razoabilidade - Apelação a 
que se nega provimento. - O valor da indenização por dano 
moral só deve ser reduzido pela instância revisora quando 
se mostrar excessivo diante do caso concreto, sob pena de 
se adotar uma tarifação da indenização sem os critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 
nº 1.0105.10.024575-9/001- 11ª Câmara Cível, Relator 
Des. Rogério Coutinho, data julgamento 20.03.2013.)

Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito c/c inde-
nização por danos morais e materiais. Contrato de telefonia 
móvel. Oferta de crédito. Venda casada. Cobrança indevida. 
Inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito. Danos 
morais configurados. Valor indenizatório. Fixação em quantia 
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Obrigação de fazer - Indenização - Compra e 
venda - Imóvel rural - Complementação da área - 
Resolução do contrato - Abatimento proporcional 

do preço - Inadmissibilidade - Contrato - 
Individuação do imóvel com características e 

confrontações - Venda ad corpus - Configuração - 
Danos morais e materiais - Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c 
perdas e danos, lucros cessantes e danos morais. Compra 

razoável. Redução que se mostra justa. Repetição em dobro 
do indébito cabível. - Restando comprovado nos autos que a 
venda de crédito Oi Paggo embutida na prestação de serviço 
de telefonia móvel se trata de venda casada, prática vedada 
pelo nosso ordenamento jurídico, deve ser reconhecida a 
inexistência de dívida por parte do consumidor, a ilegalidade 
da inscrição do seu nome nos cadastros de maus pagadores, 
a responsabilidade da empresa e a configuração do dano 
moral por ele suportado, o qual é presumido e decorre da 
própria negativação injusta. A indenização deve ser fixada 
segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e 
com observância das peculiaridades do caso, que na hipó-
tese apontam para a necessidade de redução do valor esta-
belecido na instância a quo, inclusive para não dar ensejo 
ao enriquecimento ilícito do consumidor apelado e, ainda, 
para melhor se amoldar aos valores normalmente adotados 
por este Tribunal. Tratando-se de cobrança não contra-
tada e ilegal, feita sem o devido conhecimento pelo consu-
midor e, portanto, de má-fé, deve ser aplicado o art. 42, 
parágrafo único, do CDC, para conceder a este último o 
direito à repetição em dobro do valor pago indevidamente. 
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.10.032594-6/001 - 18ª 
Câmara Cível, Relator Des. Arnaldo Maciel, data julgamento: 
06.03.2012.)

Dessa maneira, sendo nula a contratação e tendo 
havido cobrança indevida, mostra-se aplicável ao tema o 
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que deter-
mina a devolução em dobro dos valores indevidamente 
cobrados, mostrando-se oportunas as transcrições: 

[...] Em tendo havido cobrança de valores indevidos do 
consumidor, surge para este o direito de repetição do indé-
bito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, na 
forma do art. 42, parágrafo único, do Codecon. (TJMG - AP 
0412606-1 - (81337) - Belo Horizonte - 12ª Câmara Cível. - 
Rel. Des. Domingos Coelho - j. em 12.11.2003.) 

[...] Comprovadas cobranças indevidas por parte do esta-
belecimento bancário, é possível a repetição de indébito 
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJMG - AC 
0391527-3 - (71396) - 15ª Câmara Cível. - Rel. Des. Unias 
Silva - j. em 08.05.2003.)

Noutro giro, no tocante aos danos morais, tenho 
que assiste razão às apelantes, pois, a meu juízo, a hipó-
tese em análise amolda-se ao experimento de dissabor 
e ao inconveniente, não se detectando, nessa situação, 
nenhum constrangimento à honra do autor, pelo que 
ressonância interna não aconteceu, mostrando-se opor-
tunos os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensi-
bilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 
dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 
ambiente familiar, tais situações não são intensas e dura-
douras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indi-
víduo. (Programa de responsabilidade civil. 2. ed. Malheiros, 
ano 1998, p. 78.)

Assim, mesmo se mostrando lamentáveis os fatos 
narrados nos autos, não se pode dizer que o ressarci-
mento a danos morais merece manutenção porque o 
comportamento dos réus é incapaz de causar grande 
sofrimento à pessoa ou ocasionar-lhe danos psíquicos.

Com efeito, à míngua de outras provas capazes de 
revelar que o cumprimento ineficiente do contrato teve 
aptidão para ferir direitos da personalidade do autor, 
presume-se que o dano moral não se caracterizou.

Além do mais, desavença contratual não autoriza a 
condenação em danos morais, conforme jurisprudência: 

Civil e processual civil. Negativa de prestação jurisdicional. 
Inocorrência. Seguro-viagem. Danos morais. Descumprimento 
contratual. Inocorrência em regra. Situação excepcional não 
caracterizada. Recurso desacolhido. I - Como anotado em 
precedente (REsp 202.504-SP, DJ de 1º.10.2001), o inadim-
plemento do contrato, por si só, pode acarretar danos mate-
riais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não 
dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à 
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contra-
tuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro 
contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do 
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria 
vida em sociedade. [...] (STJ - REsp 338162 - MG - 4ª T. - 
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU de 18.02.2002 
- p. 00459.) 

O inadimplemento contratual implica a obrigação de inde-
nizar os danos patrimoniais; não danos morais, cujo reconhe-
cimento implica mais do que os dissabores de um negócio 
frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - 3ª T. - REsp 
201.414 - Rel. Ari Pargendler - DJU de 05.02.2001.) 

Por tudo isso, como meros dissabores ou aborreci-
mentos não trazem lesão a algum direito personalíssimo, 
sendo este o caso dos autos, o pleiteado dano moral não 
se encontra caracterizado.

Com o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
para excluir a indenização por danos morais no caso, 
mantendo quanto ao mais a r. sentença.

Realinho a sucumbência no sentido de condenar 
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, 
recursais e honorários advocatícios no percentual de 15% 
sobre o valor da condenação, em 50% para cada parte, 
suspensa a exigibilidade da parte autora, nos termos do 
art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AMORIM SIQUEIRA e PEDRO BERNARDES.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .



200        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

área, a resolução do contrato ou o abatimento propor-
cional do preço. 

Os apelados, devidamente intimados, apresen-
taram contrarrazões às f. 193-206, batendo-se pela 
manutenção da sentença. 

É o relatório em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Inicialmente, observo que os autores ajuizaram a 

presente ação afirmando que adquiriram dos réus imóveis 
rurais através do contrato de compra e venda de f. 13-15, 
todavia, perceberam que tomaram posse de área infe-
rior àquela efetivamente negociada. Assim, buscam a 
condenação dos réus ao pagamento de indenização por 
perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, além 
da outorga da escritura e entrega do sítio em conformi-
dade com o contrato, regularizando-se a área ou devol-
vendo-se o valor pago a maior. 

Os pedidos foram julgados parcialmente proce-
dentes, e, a meu ver, não merece reparo a decisão de 
origem. 

Isso porque, no contrato de f. 13-15, consta a 
perfeita individuação do imóvel, com suas características 
e confrontações, tudo indicando que os autores pagaram 
uma quantia global considerando o imóvel como sendo 
um corpo certo e determinado. 

Do contrato se extrai: 

1) Que os outorgantes promitentes vendedores, acima refe-
ridos e qualificados, são proprietários dos seguintes imóveis 
rurais: 50%, ou seja, 5,05,00 ha de terras (mais ou menos) 
em culturas e matas, na propriedade denominada ‘Boa 
Esperança’, Município de Maripá de Minas/MG, conforme 
transcrição de nº R-2/896, Livro 2-C, f.064, do Cartório do 
Registro de Imóveis da cidade de Guarará, desta Comarca 
de Bicas, dentro das divisas e confrontações a serem defi-
nidas em planta e memorial descritivos; e uma área de 
terreno rural, no lugar denominado ‘Sítio Boa Esperança’, no 
Município de Maripá de Minas/MG, medindo 14,52,00 ha 
(mais ou menos), dentro das divisas e confrontações trans-
critas sob o nº R-1/903, Livro 2-C, f. 072, do Cartório do 
Registro de Imóveis da cidade de Guarará, desta Comarca 
de Bicas. 
2) Possuindo assim como de fato possuem ditos imóveis, com 
todas as servidões e benfeitorias que houverem, prometem e 
obrigam-se a vender ao outorgado promissário comprador, 
pelo preço e quantia certa de R$50.000,00 (cinquenta mil 
reais), importância esta paga da seguinte forma: neste ato, 
o comprador pagará a importância de R$27.000,00 (vinte 
e sete mil reais), em moeda corrente nacional, e o restante, 
ou seja, R$23.000,00 (vinte e três mil reais), pagos em 04 
(quatro) parcelas de R$5.750,00 (cinco mil, setecentos e 
cinquenta reais) cada, representados por 04 (quatro) cheques. 

Como se vê, a venda foi feita sem que tivesse sido 
feita a medição. Além disso, não fizeram as partes, no 
pacto, referência ao valor por hectare de terra, mas, tão 
somente, pelo montante total da venda, o que corrobora 
a tese de que a intenção dos autores foi efetuar a compra 
ad corpus, ou seja, de coisa certa e discriminada.

e venda de imóvel. Alegação de entrega de área menor. 
Venda ad corpus. Complemento da área. Impossibilidade. 
Ausência de ato ilícito. Dever de indenizar não configu-
rado. Sentença mantida. Recurso não provido. 

- Restando demonstrado nos autos que a venda se deu ad 
corpus, não há que se falar em regularização da área ou 
devolução do valor pago a maior. 

- Verificando-se que a entrega do imóvel ocorreu de 
modo regular, na forma especificada no contrato, não 
resta configurada a existência de qualquer ato ilícito, o 
que afasta o dever de indenizar.

- A sentença que entendeu dessa forma deve ser mantida, 
e o recurso, não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0069.09.026390-1/001 - 
Comarca de Bicas - Apelantes: Dagnaldo Marcos da 
Fonseca e sua mulher, Rosenei Freitas Ferreira Fonseca 
- Apelados: Elaine Aparecida Machado de Souza e outros 
- Relatora: DES.ª MARIANGELA MEYER 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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, 3 de dezembro de 2013. - 
Mariangela Meyer - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIANGELA MEYER - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto contra a sentença de f. 166-177, 
de lavra do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de 
Bicas, proferida nos autos de uma ação de obrigação 
de fazer c/c perdas e danos, lucros cessantes e danos 
morais manejada por Dagnaldo Marcos da Fonseca e sua 
mulher em face de Elaine Aparecida Machado de Souza 
e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos 
iniciais, para determinar que os requeridos promovessem, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a outorga da escritura dos 
imóveis descritos no contrato de f. 13-15, sob pena de 
multa diária e solidária no importe de R$500,00, para o 
caso de descumprimento de tal decisão, limitada ao valor 
do contrato. 

Consubstanciando seu inconformismo nas razões 
de f.179-186, buscam os apelantes a reforma da 
sentença, afirmando que, embora seja admitida em 
nosso direito pátrio a venda ad corpus, uma diferença 
de 50% nas medidas constantes no contrato particular de 
compra e venda é inadmissível, prejudicando claramente 
os compradores do bem. Ressaltam que arrendaram um 
pedaço de terra para deixar seu gado, que não pôde 
ficar na área adquirida, em razão da metragem inferior. 
Garantiram que têm o direito de exigir o complemento da 
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O conhecimento dos atos materiais que se está prati-
cando não exige, necessariamente, a consciência subje-
tiva da ilicitude do ato.

O segundo elemento é o dano ou prejuízo, que 
traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou 
moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispen-
sável para a configuração da responsabilidade.

Nesse sentido, é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, 
citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua 
obra Novo curso de responsabilidade civil:

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade 
civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em 
ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver respon-
sabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade 
sem dano (Novo curso de responsabilidade civil. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 40).

O último elemento essencial da responsabilidade 
civil é o nexo de causalidade; trata-se de um elo etioló-
gico, um liame que une a conduta do agente ao dano, o 
que nos leva a concluir que somente se responsabilizará 
alguém cujo comportamento positivo ou negativo tenha 
dado causa ao prejuízo, pois, sem a relação de causali-
dade, não existe a obrigação de indenizar.

Ocorre que, na hipótese, restou demonstrado que 
a venda se deu ad corpus, ou seja, o imóvel foi entregue 
aos apelantes de modo regular, na forma especificada 
no contrato. Assim sendo, não restou configurada a exis-
tência qualquer ato ilícito. 

Logo, não havendo prova convincente a sustentar 
as circunstâncias fáticas descritas pelos apelantes, sobre-
tudo no que concerne à ilicitude do ato e danos daí 
advindos, ônus que lhes cabia e do qual não lograram 
se desincumbir a contento, nos termos do art. 333, I, do 
CPC, não há como prosperar o pleito reparatório.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano mate-
rial e moral. Ausência de comprovação. Improcedência. - 
Não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela ré, 
nem dos danos sofridos, não há como considerar presente 
o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados 
pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 
Apelo desprovido. (TJMG, Apelação Cível nº 70016513012, 
Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 
j. em 07.05.2008, grifo meu.) 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo a sentença de primeiro grau. 

Custas recursais, pelos apelantes, suspensas nos 
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA e 
ÁLVARES CABRAL DA SILVA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Acerca da venda ad corpus, lição de Sílvio de 
Salvo Venosa:

Na venda ad corpus, presume-se que o comprador adquire o 
imóvel conhecendo-o em sua extensão e dimensão. Não pode 
reclamar complemento de área ou desconto. Presume-se que 
pagou preço global pelo que viu e conheceu (in Direito civil - 
direitos reais. Atlas, 2003, p. 62). 

Nesse passo, constata-se que não foi elemento 
essencial da formação do preço a extensão das terras, 
estando comprovado que os compradores tinham ciência 
das limitações do imóvel que estavam adquirindo, ainda 
que não soubessem sua extensão territorial exata.

O que se vê dos autos é que as partes, de fato, cele-
braram o contrato fixando o preço em relação ao imóvel 
em si, e não a sua extensão.

Sobre o tema, esclarece o insigne Orlando Gomes:

A venda ad corpus é a que se faz sem determinação da área, 
do imóvel, ou estipulação do preço por medida de extensão. 
O bem é vendido como corpo certo, individualizado por suas 
características e confrontações, e, também, por sua denomi-
nação, quando rural. Note-se que a referência a dimensões 
não descaracteriza a venda ad corpus, se não tem função 
de condicionar o preço. Na venda ad mensuram a determi-
nação da área do imóvel constitui elemento determinante na 
fixação do preço, explícita ou implicitamente (in Contratos. 
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1994, p. 235).

Portanto, verifica-se que os imóveis foram entregues 
em conformidade com o contrato, não havendo que se 
falar em regularização da área ou devolução do valor 
pago a maior. 

A propósito, a jurisprudência: 

Ementa: Apelação cível. Ação ex empto. Venda ad corpus. 
Prova. - Tendo sido demonstrado pela prova - contrato - que 
a venda se deu ad corpus, imperativo reconhecer a impro-
cedência do apelo que pretendia indenização por área 
faltante. Não pode ser conhecido o recurso adesivo que visa 
tão somente ao recrudescimento da verba honorária, pois 
inexiste sucumbência na lide. Apelação do autor improvida 
e não conhecida a adesiva (TJRS, AC nº 70036314011, 19ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. em 28.09.2010). 

Quanto aos danos morais e materiais alegados, 
melhor sorte não assiste aos apelantes. 

Ora, para que surja o dever de indenizar, a quase 
totalidade da doutrina pátria aponta como necessária 
a existência de três elementos básicos, quais sejam: a 
conduta humana, o dano ou prejuízo e o nexo causal 
entre os dois primeiros.

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a 
conduta humana, que pode ser positiva ou negativa e tem 
por núcleo uma ação voluntária, que resulte da liberdade 
de escolha do agente, com discernimento necessário 
para ter consciência daquilo que faz. E, nesse sentido, 
seria inadmissível imputar ao agente a prática de um ato 
involuntário. Cumpre ressaltar, que a voluntariedade da 
conduta humana não traduz necessariamente a intenção 
de causar o dano, mas a consciência daquilo que se faz. 
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Em razões apresentadas às f. 263/270, o apelante 
alega que: a) o art. 1.700 do Código Civil estabelece 
a transmissibilidade da obrigação de prestar alimentos, 
havendo respaldo para o prosseguimento da ação em 
face dos herdeiros, mormente porque a medida liminar 
fora deferida em seu benefício; b) “o requerimento admi-
nistrativo de pensão junto ao órgão pagador do falecido, 
é devido em situações de que a verba alimentar plei-
teada é posterior ao óbito, o que inocorreu na situação 
avençada” (sic); c) a prestação de alimentos deve, conti-
nuamente, ser ajustada à situação fática dos envolvidos, 
observando-se sempre o binômio necessidade-possibili-
dade.

Contrarrazões às f. 273/297 e 304/309, nas quais 
as recorridas L.L.S.O. e M.L.G.R.F. pleiteiam o recebi-
mento do recurso apelatório apenas em seu efeito devo-
lutivo, “para se revogar, in totum, a decisão que fixou 
alimentos provisórios em favor do recorrente”.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, 
manifestou-se o douto Procurador, Dr. João Batista da 
Silva, pelo desprovimento do recurso (f. 315/319).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Observo, de início, que o pedido de recebi-
mento da apelação apenas em seu efeito devolutivo se 
mostra desnecessário para a providência pleiteada pelas 
apeladas, no sentido de que seja revogada a decisão que 
fixou alimentos provisórios em favor do recorrente.

Cediço que a concessão de providências liminares 
se baseia em juízo de mera verossimilhança, não exau-
rindo a tutela jurisdicional, tendo por finalidade apenas 
ajustar, em caráter temporário, a situação das partes 
envolvidas na lide até a prolação da sentença.

O decisum que concede a tutela antecipada tem 
o condão de gerar efeitos meramente endoprocessuais, 
ou seja, no curso do procedimento jurisdicional. Assim, 
extinto o processo, a decisão concessiva da medida de 
urgência deixa automaticamente de produzir quais-
quer efeitos.

O recebimento do apelo em seu duplo efeito 
(art. 520, caput, do CPC), lado outro, não restaura a 
medida liminar anteriormente concedida (REsp 145676/
SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, 
julgado em 21.06.2005, DJ de 19.09.2005, p. 327), 
mostrando-se prescindível, portanto, para que a decisão 
que fixou os alimentos provisórios deixe de produzir efeitos, 
a concessão apenas do efeito devolutivo a este recurso.

Pois bem.
A presente ação de alimentos foi ajuizada pelo 

ora recorrente em face de seu genitor, W.F.O.F., em 
23.10.2007 (f. 02/08), vindo o pedido de fixação de 
alimentos provisórios a ser deferido em 31.10.2007, 
no valor de 150% do salário mínimo (f. 27). Contra o 
decisum, o alimentante interpôs agravo retido (f. 34/36).

Apresentada contestação (f. 55/60), designou-se 
audiência de instrução e julgamento para o dia 

Ação de alimentos - Falecimento do réu no curso 
do processo - Prosseguimento do feito em face 
dos herdeiros - Impossibilidade - Ausência de 
obrigação alimentar efetivada anteriormente 

ao óbito do requerido - Art. 1.700 do CC/2002 - 
Inaplicabilidade - Ilegitimidade passiva do espólio -

 Superveniente falta de interesse de agir

Ementa: Apelação cível. Ação de alimentos. Falecimento 
do réu. Extinção do processo sem julgamento do 
mérito. Prosseguimento do feito em face dos herdeiros. 
Impossibilidade. Ausência de obrigação alimentar cons-
tituída antes da morte do requerido. Inaplicabilidade do 
art. 1.700 do CC/02. Superveniente falta de interesse de 
agir configurada.

- Ante o caráter personalíssimo dos alimentos, o 
art. 1.700 do CC/02 só é aplicável aos casos em que a 
obrigação alimentar tenha sido determinada por acordo 
ou sentença judicial proferida antes da morte do alimen-
tante. Precedentes do STJ.

- Falecimento do réu no curso do processo, antes da 
prolação de sentença. Inexistência de obrigação pré-cons-
tituída a justificar a continuidade da ação de alimentos 
em face dos herdeiros.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0396.07.033206-1/001 - 
Comarca de Mantena - Apelante: R.M.G.F., representa-
do pela mãe - Apelados: L.L.S.O. e outro, herdeiros de 
W.F.O.F., Espólio de W.F.O.F., representado pelo inventa-
riante, M.L.G.R.F., R.A.F., L.B.A.F., B.B.P. - Relatora: DES.ª 
ÁUREA BRASIL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª 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, 31 de outubro de 2013. - Áurea 
Brasil - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ÁUREA BRASIL - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por R.M.G.F., representado por sua 
genitora, em face da r. sentença de f. 260/261, profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito Túlio Márcio Lemos Mota 
Naves, da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais 
da Comarca de Mantena, que, nos autos da ação de 
alimentos, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, 
nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, ante o faleci-
mento do réu.
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Nesse sentido, pondera Milton Paulo de 
Carvalho Filho:

Muito embora a lei não tenha feito nenhuma ressalva, o 
artigo só poderá ser invocado se o dever de prestar alimentos 
já foi determinado por acordo ou sentença judicial, antes da 
morte do devedor (cf. VELOSO, Zeno. Código Civil comen-
tado - direito de família. São Paulo: Atlas, 2003. v. XVIII) 
[...]. (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 
Coordenador Cezar Peluso. 5 ed. Barueri, São Paulo: Manole, 
2011, p. 1.990).

O STJ, por sua vez, também tem entendido que o 
disposto no art. 1.700 do CC/02 somente pode ser apli-
cado quando há obrigação alimentar pré-constituída, 
já que, diante do caráter personalíssimo da obrigação 
alimentar, não seria possível sua transmissão em abstrato. 
A propósito:

Ação de alimentos. Recurso especial. Exame de matéria cons-
titucional. Inviabilidade. Omissão. Inexistência. Ação de 
alimentos proposta por menor, em face do espólio de seu 
genitor. Inexistência de acordo ou sentença fixando alimentos 
por ocasião do falecimento do autor da herança. Ilegitimidade 
passiva do espólio. 1. Embora seja dever de todo magistrado 
velar pela Constituição Federal, para que se evite supressão 
de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, 
em sede de recurso especial, de matéria constitucional. 2. Os 
alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que 
tange à obrigação alimentar, não há falar em transmissão do 
dever jurídico (em abstrato) de prestá-los. 3. Assim, embora 
a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos do 
art. 23 da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que, caso 
exista obrigação alimentar preestabelecida por acordo ou 
sentença - por ocasião do falecimento do autor da herança -, 
possa ser ajuizada ação de alimentos em face do espólio, de 
modo que o alimentando não fique à mercê do encerramento 
do inventário para que perceba as verbas alimentares, não há 
cogitar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, 
em razão do seu caráter personalíssimo e, portanto, intrans-
missível. Precedentes. 4. De todo modo, em sendo o autor 
da herança servidor público ou militar, no que tange à verba 
alimentar superveniente ao óbito, o procedimento adequado 
para o recebimento, por seu dependente, consiste no reque-
rimento administrativo de pensão ao órgão pagador do de 
cujus. 5. Recurso especial não provido (REsp 1130742/DF - 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Quarta Turma - julgado em 
04.12.2012 - DJe de 17.12.2012).

Direito civil. Ação de alimentos. Espólio. Transmissão do 
dever jurídico de alimentar. Impossibilidade. 1. Inexistindo 
condenação prévia do autor da herança, não há por que 
falar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, 
em razão do seu caráter personalíssimo e, portanto, intrans-
missível. 2. Recurso especial provido (REsp 775.180/MT - Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha - Quarta Turma - julgado 
em 15.12.2009 - DJe de 02.02.2010).

Outrossim, importante destacar que a transmissão 
do dever de prestar alimentos se limita às forças da 
herança. Nesse sentido, Cahali esclarece que:

[...] a obrigação de pagamento da pensão alimentícia devida 
aos parentes ou cônjuge do falecido não se dimensiona na 
‘proporção das necessidades do reclamante e dos recursos 

14.01.2009 (f. 130), a qual não chegou a se realizar, 
diante do falecimento do pai do menor (f. 138/140).

O apelante pugnou, então, pela substituição do 
polo passivo da demanda, com a citação da inventariante 
(f. 146 e 149).

Embora inicialmente tenha sido ordenado o pros-
seguimento do feito, citando-se os herdeiros de W.F.O.F. 
(f. 189, 209 e 252), o Julgador de origem houve por bem 
extinguir o feito, sem resolução de mérito, acatando a 
tese defendida pelos herdeiros e pelo Ministério Público 
(f. 190/203, 214/215, 236/239 e 257/259), da super-
veniente falta de interesse de agir do requerente, em 
razão do falecimento do réu - contra o que o apelante 
se insurge.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se a 
obrigação alimentar, na espécie, seria transmissível aos 
herdeiros, na forma do art. 1.700 do CC/02 - o que 
patentearia o interesse de agir do recorrente, e, conse-
quentemente, a continuidade da ação.

Os alimentos apresentam como propriedade 
fundamental o seu caráter personalíssimo, o que, 
segundo Cahali,

visando preservar a vida do indivíduo, considera-se direito 
pessoal no sentido de que a sua titularidade não passa a 
outrem, seja por negócio jurídico, seja por fato jurídico (Dos 
alimentos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 49-50).

Associando tal característica ao que dispunha o 
art. 402 do CC/16 (“a obrigação de prestar alimentos 
não se transmite aos herdeiros do devedor”), tradicional-
mente elencava-se como outra qualidade da obrigação 
alimentar a sua intransmissibilidade absoluta, ou seja, 
com a morte do alimentante, o dever de prestar alimentos 
se extinguia automaticamente.

A regra da intransmissibilidade, contudo, sofreu 
mitigações com a edição da Lei 6.515/77 (Lei do 
Divórcio), a qual prevê, em seu art. 23, que a obrigação 
alimentar se transmite aos herdeiros do devedor, na forma 
do art. 1.796 do antigo Código Civil.

Tal regramento foi praticamente reproduzido no 
art. 1.700 do Código Civil de 2002, ao dispor que “a 
obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros 
do devedor, na forma do art. 1.694”. O art. 1.694 do 
CC/02, por sua vez, estabelece que

podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de 
modo compatível com a sua condição social, inclusive para 
atender às necessidades de sua educação.

Conquanto a truncada redação do art. 1.700 do 
CC/02 suscite questionamentos acerca do alcance da 
transmissibilidade dos alimentos, é certo que o referido 
dispositivo deve ser interpretado com máxima cautela e 
restrição, em consonância com o regime das obrigações 
alimentares e do direito sucessório.
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presente ação de alimentos, deve a petição inicial ser inde-
ferida e o processo extinto, a teor do inciso I do art. 267 
e inciso II do art. 295 do Código de Processo Civil. 3. De 
ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva (Apelação Cível 
1.0024.08.177468-9/002 - Relatora: Des.ª Teresa Cristina 
da Cunha Peixoto - 8ª Câmara Cível - julgamento em 
08.03.2012 - publicação da súmula em 16.03.2012).

Ante todo o exposto, nego provimento ao apelo, 
mantendo a r. sentença.

Custas recursais, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES LUÍS CARLOS GAMBOGI e BARROS 
LEVENHAGEN. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

da pessoa obrigada’ (art. 1.694, § 1º, a que faz remissão 
o art. 1.700), mas encontra seu limite natural na força da 
herança e do quinhão hereditário que coube aos sucessores 
(op. cit., p. 80).

Denota-se, a partir de tais considerações, que a 
intenção do legislador ao estabelecer a transmissibilidade 
da obrigação alimentar foi, principalmente, oferecer um 
suporte ao alimentado, que poderá receber do espólio ou 
dos herdeiros o montante necessário à sua subsistência, 
até o encerramento do inventário.

In casu, o genitor do autor veio a falecer no curso 
do processo, sem que houvesse sido prolatada sentença 
constitutiva do dever prestar alimentos. Desse modo, 
embora deferido o pensionamento provisório, não há 
uma obrigação pré-constituída a justificar a continuidade 
da ação de alimentos em face dos herdeiros.

Observa-se, ademais, que o recorrente não está 
desamparado financeiramente. Em razão do cargo 
público federal ocupado pelo réu, o autor vem recebendo 
pensão por morte, de cerca de R$ 350,00 (f. 298).

Por fim, cumpre ressaltar que não há óbice para 
que, nos termos do art. 1.694 do CC/02, o recorrente 
pleiteie, por direito próprio e mediante demanda autô-
noma, o recebimento de alimentos aos herdeiros de seu 
genitor que forem seus parentes.

Patente, por conseguinte, no caso sub examine, 
a intransmissibilidade aos herdeiros da obrigação de 
prestar alimentos ao apelante.

As condições da ação são requisitos necessários 
à resolução do mérito da lide e, havendo superveniente 
ausência de qualquer delas, deve o magistrado proferir 
decisão terminativa.

Além disso, incumbe ao julgador tomar em conside-
ração os fatos supervenientes no momento da prolação 
da decisão, nos termos do art. 462 do CPC:

Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato cons-
titutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julga-
mento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de 
ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir 
a sentença.

Correto, portanto, o reconhecimento da ausência 
superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 267, 
VI, do Código de Processo Civil.

Mutatis mutandis, cito julgado deste TJMG:

Apelação cível. Ação de alimentos. Falecimento do alimen-
tante. Obrigação personalíssima. Ilegitimidade passiva do 
espólio. Extinção do processo sem a apreciação do mérito. 
1. A obrigação de prestar alimentos, em razão de seu caráter 
personalíssimo, é transmissível ao espólio apenas no caso do 
reconhecimento da dívida até a data do óbito do de cujus, e 
nos limites do valor da herança, sendo que, desaparecendo 
direitos e obrigações com a morte do sujeito, eventual direito 
aos alimentos deve ser pleiteado em face dos herdeiros, em 
razão de nova relação e vínculo familiar, desde que demons-
trados os requisitos legais para a obrigação alimentícia. 
2. Sendo manifesta a ilegitimidade passiva do espólio na 

Indenização - Transporte gratuito - Culpa grave ou 
dolo - Litigância de má-fé

Ementa: Apelação. Ação de indenização. Acidente auto-
mobilístico. Transporte gratuito. Responsabilidade civil. 
Culpa grave ou dolo. Ausência de comprovação. Dever 
de indenizar afastado. Litigância de má-fé. Inocorrência.

- No transporte de simples cortesia, realizado desinte-
ressadamente pelo transportador, este responde apenas 
por danos causados ao transportado quando incorrer em 
dolo ou culpa grave, restando descaracterizado o contrato 
típico de transporte. Incidência da Súmula nº 145 do STJ.

- Compete à parte autora o ônus de provar os fatos cons-
titutivos de seu direito, à luz do que preceitua a regra do 
art. 333, I, do CPC. Não tendo o autor se desincumbido 
de seu ônus de demonstrar dolo ou culpa grave do réu, o 
pedido há de ser julgado improcedente.

- Não restando demonstrado que a parte atuou com 
deslealdade processual, de modo a incorrer nas condutas 
elencadas no art. 17, CPC, injustificável a sua conde-
nação por litigância de má-fé.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0699.04.033552-2/002 - Co-
marca de Ubá - Apelante: José Carlos Jorge de Car-
valho - Apelado: Viação Salutaris Turismo S.A., Cia. de 
Seguros Minas Brasil S.A. - Relator: DES. VALDEZ LEITE 
MACHADO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Belo Horizonte, 11 de novembro de 2013. - Valdez 
Leite Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença de 
f. 569-573, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Ubá, que, nos autos da ação 
de indenização por acidente de trânsito, ajuizada por 
José Carlos Jorge de Carvalho contra Viação Salutaris 
Turismo S.A., julgou improcedentes os pedidos formu-
lados na inicial, condenando o autor aos ônus da sucum-
bência, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 
justiça gratuita.

Inconformado, o réu interpôs o recurso de apelação 
de f. 576-582, buscando a reforma da r. sentença, 
sustentando que suportou graves danos em decorrência 
do acidente automobilístico noticiado na inicial, uma vez 
que teve a destruição parcial do nariz, impondo-lhe um 
período de internação por 12 dias, conforme prova nos 
autos. Alega que se submeteu a três intervenções cirúr-
gicas, resultando-lhe na perda completa do olfato e 
comprometimento da fala.

Destaca que noticiadas sequelas o impediram de 
progressão na carreira profissional, razão pela qual 
entende fazer jus ao recebimento da verba correspondente 
à promoção obstaculizada pelos mencionados danos.

Acrescenta que, ao contrário do que entendeu 
a Magistrada singular, a hipótese dos autos não exige 
a comprovação de culpa grave ou dolo do motorista 
causador do acidente, porquanto a presença de militares 
nos ônibus de transporte de passageiros resulta em maior 
segurança para o transportador, não caracterizando a 
“carona” que exige a prova cabal dos requisitos apon-
tados pela Julgadora. Assevera que é membro do Corpo 
de Bombeiros, cujos profissionais são treinados para 
combater e reagir em situações adversas, minorando as 
consequências de desastres.

Conclui que a requerida se beneficiou com o trans-
porte do apelante, na condição de policial militar, não 
constituindo o transporte desinteressado, ainda que 
ausente de remuneração em favor do transportador, 
porquanto constatada a vantagem indireta, afirma.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo 
a reconhecer a procedência do pedido para condenar a 
apelada à reparação dos danos descritos na inicial.

Intimadas, a apelada e a denunciada ofertaram suas 
peças de contrarrazões às f. 584-587 e 589-590, respec-
tivamente, oportunidade em que a requerida pugnou pela 
condenação do apelante às penas de litigância de má-fé, 
por invocar tese segundo sua conveniência, contrariando 
o relato inicial.

É o relatório, em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade dos 

recursos, deles eu conheço.

Pois bem. Restou incontroverso, nos autos, ter sido 
o autor vítima de acidente de trânsito, em 9 de março 
de 2001, quando era conduzido por ônibus de proprie-
dade da ré, momento em que  ocorreu o sinistro envol-
vendo três veículos. Referido fato não é impugnado pela 
ré, estando ainda corroborado pelo boletim de ocor-
rência de f. 11-23.

De igual modo, é incontroverso que o apelante tran-
sitava sem promover a respectiva remuneração do trans-
porte ofertado pela ré, não obstante aquele sustente a 
tese recursal que o fato de ser Bombeiro Militar resulta na 
vantagem indireta do transportador, na medida em que 
lhe confere maior segurança na prestação dos serviços.

Em que pese a tese defendida pelo apelante, tal não 
se sustenta, visto que não se pode presumir que a presença 
do policial no ônibus tenha a finalidade de garantir a 
segurança, mormente em favor do transportador.

De fato, a presença do policial militar, estando 
fardado, induz o cidadão comum à impressão de estar 
em condição de maior segurança e protegido da conduta 
de terceiros de má-fé; todavia, tal ocorre em qualquer 
local em que se encontre a autoridade militar, dentro ou 
fora de ônibus. 

Aliás, a sensação de segurança por parte de terceiros 
em relação à autoridade policial, em regra, decorre natu-
ralmente da profissão do policial, do qual se espera a 
efetiva disponibilidade para zelar pela segurança e ordem 
pública, como ocorre em muitos casos, até quando ele 
não se encontra em serviço, em caso de profissionais que 
se esmeram no ofício da segurança pública.

Logo, o fato de o apelante ter sido conduzido pela 
requerida, ainda que uniformizado de policial, seja este 
vinculado a qualquer corporação da Polícia Militar, sem 
que lhe fosse exigida qualquer contraprestação, não 
afasta o caráter de gratuidade dos serviços prestados.

Ademais, não há, nos autos, comprovação de que 
a presença do apelante no ônibus da apelada ocorreu 
na modalidade de escolta militar ou outro motivo que 
exigisse a segurança policial da recorrida ou de seus 
passageiros, circunstância que poderia afastar o caráter 
de benevolência.

In casu, incontestavelmente, restou configurado 
o transporte gratuito, no qual o transportador somente 
responde perante o transportado se tiver agido com dolo 
ou culpa grave, nos termos da Súmula nº 145 do STJ: 

No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transpor-
tador só será civilmente responsável por danos causados ao 
transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. 

A propósito, colaciono o seguinte precedente: 

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Transporte de 
simples cortesia ou benévolo em carroceria aberta, sem 
proteção. Culpa grave (modalidade culpa consciente) confi-
gurada. Valor da condenação. Redução. Impossibilidade. 
Incidência da Súmula 284/STF. - 1. Em se tratando de trans-
porte desinteressado, de simples cortesia, só haverá possi-
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bilidade de condenação do transportador se comprovada 
a existência de dolo ou culpa grave (Súmula 145/STJ). [...] 
(STJ; REsp 685791/MG Recurso Especial 2004/0119848-8, 
Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convo-
cado do TJ/RS) (8155), Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, 
data do julgamento: 18.02.2010, data da publicação/fonte: 
DJe de 10.03.2010). 

Desse modo, por se tratar de fato constitutivo do 
direito da parte autora, incumbia a ela comprovar a exis-
tência de culpa grave ou dolo do condutor do ônibus da 
ré para dar causa à indenização pretendida. 

Nesse aspecto, do relato do boletim de ocorrência 
extrai-se o seguinte:

[...] Segundo levantamentos feitos no local e declarações 
do condutor do V1 (ônibus), transitava pela MGT-265 no 
sentido Tocantins/Rio Pomba, quando na altura do KM 105 o 
condutor do V2, sem observar as normas de segurança, deso-
bedeceu ao sinal de parada obrigatória, adentrando a pista 
de rolamento, momento em que o condutor do V1 acionou 
os freios, não conseguindo parar seu veículo, vindo a abal-
roar a lateral esquerda do V2, fazendo com que o mesmo 
fosse chocar-se em um terceiro veículo (V3) [...] (descrição 
conforme o original - f. 22).

O croqui constante do noticiado BO, f. 22, 
evidencia a posição dos veículos tal como a descrição 
acima, dando conta de que, de fato, o ônibus foi inter-
ceptado, na rodovia, por veículo que se deslocava da 
pista com sinal de parada obrigatória.

Assim, tem-se que, da prova ora descrita, não se 
pode aferir a responsabilidade do condutor do ônibus 
pelo sinistro que resultou nos danos suportados pelo 
autor; ao contrário disso, faz presunção relativa de veraci-
dade em relação à possível responsabilidade do condutor 
de outro veículo (V2), que supostamente invadiu a rodovia 
sem observar a placa de parada obrigatória.

Aliado a isso, vejo que não foi produzida qualquer 
outra prova com a finalidade demonstrar que o condutor 
do veículo da ré, ora apelada, de fato agiu com impru-
dência na direção do automotor, de modo a comprovar a 
existência da culpa grave por ele praticada, ônus do qual 
não se desincumbiu o autor de comprovar, a teor do que 
preceitua o art. 333, I, CPC.

Segundo leciona a doutrina, culpa grave é:

A culpa grave consiste em não prever o que todos preveem, 
omitir os cuidados mais elementares ou descuidar da dili-
gência mais evidente. Por exemplo, dirigir um veículo em 
estado de embriaguez alcoólica ou em velocidade excessiva, 
ingressar em cruzamento sinalizado com o semáforo fechado 
etc. Equipara-se ao dolo, nos seus efeitos (culpa lata dolus 
equiparatur). [...] a decorrente de uma violação mais séria 
do dever de diligência que se exige do homem mediano. É a 
que resulta e uma negligência extrema (GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Direito civil brasileiro, v. 4., p. 319).

Desse modo, no presente caso, não constato qual-
quer ilícito praticado por parte do condutor da ré, de 
modo a configurar eventual culpa grave decorrente da 

ausência do dever de diligência na condução veículo, 
circunstância que inviabiliza a atribuição de responsabi-
lidade à ré e, por consequência, o reconhecimento do 
dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

Apelação cível. Acidente automobilístico. Transporte gratuito. 
Culpa grave ou dolo não comprovados. Súmula 145 do STJ. 
Obrigação de indenizar. Ausência. Sentença mantida. - No 
transporte desinteressado, ou de simples cortesia, o trans-
portador responderá pelos prejuízos resultantes de acidente 
de trânsito tão somente quando comprovada a culpa grave 
ou dolo, cumprindo ao autor a prova do fato constitutivo, 
sem a qual inexiste responsabilidade apta a acarretar o 
dever de indenizar, consoante a Súmula 145 do STJ (TJMG, 
1.0525.05.077945-9/001(1), Numeração Única: 0779459-
77.2005.8.13.0525, Relator: Des. Afrânio Vilela, data do 
julgamento: 19.11.2008, data da publicação: 03.12.2008). 

Indenização. Transporte gracioso. Ausência de prova do dolo 
ou culpa grave. Improcedência do pedido inicial. - Confi-
gurado o transporte gracioso, ou gratuito, no qual o moto-
rista do automóvel não cobra do passageiro qualquer remu-
neração para conduzi-lo, o transportador gratuito somente 
responde perante o gratuitamente transportado, se tiver agido 
com dolo ou culpa grave. O art. 333 do CPC estabelece 
que cada litigante tem o dever de demonstrar os pressupostos 
fáticos do direito que pretenda ver aplicado pelo julgador, 
na solução do litígio. Deixando a parte ativa de observar os 
ditames da norma acima mencionada, resta improcedente 
o pedido, visto que não demonstrado o seu direito (TJMG, 
2.0000.00.495922-6/000(1), Numeração Única: 4959226-
06.2000.8.13.0000, Relator: Des. Pedro Bernardes, data do 
julgamento: 18.07.2006, data da publicação: 02.09.2006). 

Assim, ausentes os elementos formadores da 
convicção deste Julgador, não há como acolher o pedido 
formulado na inicial.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por liti-
gância de má-fé, não vejo razão para condenar o autor 
às penas do art. 18 do CPC, como aduzido pelo reque-
rido em sede de contrarrazões, visto que, a despeito dos 
motivos alegados, entendo inexistir aqui qualquer das 
hipóteses enumeradas no art. 17 do CPC, de modo a 
caracterizar a litigância de má-fé. Ademais, não demons-
trou o recorrido que o recorrente, de alguma forma, em 
decorrência de sua atuação no processo, agiu com dolo 
processual, causando-lhe um efetivo prejuízo.

Aliás, a tese defendida pelo apelante no presente 
recurso, embora não se coadune com os termos descritos 
na inicial, evidencia o intuito da parte de combater os 
efetivos fundamentos adotados pela Julgadora de 1º 
grau nas razões de decidir, conduta que entendo se 
inserir perfeitamente no exercício da ampla defesa, e o 
dever da parte de combater de modo pontual a moti-
vação do julgamento proferido, não configurando, pois, 
a má-fé processual.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, ressalvado o 

disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
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Em razões recursais de f. 02-09/TJ, a agravante 
alega que, há quinze anos, faz tratamento contínuo no 
Hospital Universitário de Juiz de Fora para engravidar; 
que já foi submetida a vários procedimentos, e, até o 
presente momento, não obteve êxito; que foi encami-
nhada para o procedimento de fertilização in vitro e que 
já foi submetida a todos os exames preparatórios neces-
sários para o procedimento; que foram encaminhados 
para o Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Minas Gerais, e encontra-se na fila de espera por mais de 
6 (seis) anos.

Ressalta que a presente situação está causando 
problemas de ordem psicológica; que atualmente apre-
senta quadro depressivo; que não possui condições finan-
ceiras para arcar com o tratamento, que custa em média 
R$15.000,00 (quinze mil reais).

Com esses argumentos, requer a concessão do 
efeito ativo, bem como o provimento do agravo de instru-
mento. 

Ausente preparo, uma vez que a agravante litiga 
sob o pálio da justiça gratuita. 

O recurso foi recebido, tão somente, em seu efeito 
devolutivo às f. 71-73/TJ.

O agravado, devidamente intimado, não apre-
sentou contraminuta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 
desprovimento do recurso às f. 79-80/TJ.

Assim, presentes os demais pressupostos de admis-
sibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, verifica-se que a agravante 
ajuizou, em julho, ação de obrigação de fazer, objeti-
vando, em sede de antecipação de tutela, a determinação 
para que o réu, ora agravando, custeasse o procedimento 
de fertilização in vitro. 

Por sua vez, ao prolatar a decisão de f. 64-65/TJ, 
a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de antecipação de 
tutela antecipada, sob o fundamento de que não estão 
presentes os requisitos norteadores para a concessão da 
medida, ensejando a interposição do presente recurso. 

Deve-se salientar que, de acordo com o art. 273, 
caput, do Código de Processo Civil, para o deferimento 
da antecipação de tutela, necessária se faz a existência 
de prova inequívoca dos fatos a convencer da verossimi-
lhança das alegações e fundado receio de dano irrepa-
rável ou de difícil reparação, in verbis: 

O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total 
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique caracte-
rizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu. 

Acerca da “prova inequívoca” e do “dano irrepa-
rável”, pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior e 
Sérgio Sahione Fadel, respectivamente: 

Tutela antecipada - Requisitos - Ausência - 
Fertilização in vitro - Procedimento complexo e 
aleatório - Imediata reprodução não garantida - 

Resultado incerto

Ementa. Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. 
Requisitos ausentes. Fertilização in vitro. Procedimento 
complexo. Resultado incerto.

- Para o deferimento da antecipação de tutela, neces-
sária se faz a existência de prova inequívoca dos fatos a 
convencer da verossimilhança das alegações e fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
(art. 273 do CPC). 

- O procedimento de fertilização in vitro é uma técnica de 
reprodução medicamente assistida, sendo este um proce-
dimento complexo e aleatório, ou seja, não possui a 
garantia de que com a sua realização haverá a imediata 
reprodução, sendo que, em alguns casos, é necessária a 
realização de vários procedimentos. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0145.
13.034507-0/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravantes: 
Juscélia Maria de Oliveira e outro - Agravado: Município 
de Juiz de Fora - Relator: DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª 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, 24 de outubro de 2013. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Jucélia Maria de 
Oliveira e José Cássio Scheffer contra decisão de f. 64-65/
TJ, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Empresarial de 
Registros Públicos, Fazenda Pública e Autarquia Municipal 
da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos ação de obri-
gação de fazer, indeferiu a antecipação de tutela, sob o 
fundamento de que, “não obstante ser a autora porta-
dora de quadro de infertilidade, não vislumbra nos autos 
o risco de dano grave e irreparável à sua saúde de forma 
a justificar a urgência do tratamento” (sic f. 65/TJ).

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE e 
ROGÉRIO MEDEIROS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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À luz de tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo incólume o decisum objurgado. 

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS HELOÍSA COMBAT e ANA PAULA CAIXETA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Por prova inequívoca deve entender-se a que, por sua 
clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento 
de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o 
litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante 
[...]. (Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2007, v. I, p. 420.) 

E:

Irreparável será o dano quando o autor, privado da possibi-
lidade de exercer, em si mesmo, o direito ou manifestar sua 
capacidade jurídica, será inevitavelmente lesado, provocando 
que, mais tarde, não possa o juiz prover em seu favor, porque 
o direito se extinguiu pelo decurso do tempo ou pela perda da 
oportunidade de fazê-lo valer. 
Em outras palavras, o dano será irreparável para os feitos do 
item I do art. 273 do CPC, mesmo quando, privado o autor 
do bem da vida objetivado no pedido inicial, puder o juiz, em 
substituição, conceder-lhe recomposição patrimonial equi-
valente. [...]. (Antecipação da tutela no processo civil. 2. ed. 
Editora Dialética, 2002, p. 31.) 

Importante esclarecer que os fundamentos apresen-
tados por aquele que pretende a tutela antecipada devem 
ser relevantes e apoiados em prova idônea. 

No entanto, da análise acurada da questão, tenho 
que a decisão agravada deve prevalecer, uma vez que 
os requisitos ensejadores da liminar requerida não foram 
devidamente preenchidos, senão vejamos.

In casu, verifica-se que a autora, ora agravante, obje-
tiva com a presente demanda o custeamento do procedi-
mento de fertilização in vitro no valor de R$15.000,00 
(quinze mil reais).

Todavia, a princípio, não vejo a urgência da reali-
zação do procedimento supracitado. 

Isso porque o procedimento de fertilização in vitro é 
uma técnica de reprodução medicamente assistida, sendo 
este um procedimento complexo e aleatório, ou seja, não 
possui a garantia de que, com a sua realização, haverá 
a imediata reprodução, sendo que, em alguns casos, é 
necessária a realização de vários procedimentos. 

Logo, não há como compelir o Município de Juiz 
de Fora, ora agravado, que custeie um procedimento no 
importe de R$15.000,00 (quinze mil) reais, que depen-
derá de um resultado incerto, não havendo falar em 
ofensa à garantia constitucional à saúde da agravante.

Nesse sentido, trago à baila o julgado deste eg. 
Tribunal de Justiça:

Mandado de segurança. Garantia constitucional à saúde 
dos cidadãos necessitados. Dever do Estado. Fertilização in 
vitro. Procedimento complexo. Ausência de prova pré-cons-
tituída. Denegação da ordem. - Não restando evidenciada 
qualquer ofensa à vida ou à saúde da impetrante e, sendo 
a fertilização in vitro um procedimento complexo que pode 
requerer diversas tentativas, imperioso que a matéria seja 
definitivamente solucionada nas vias ordinárias, oportunidade 
em que poderá se verificar a melhor combinação de remé-
dios para o sucesso do tratamento. (Mandado de Segurança 
1.0000.07.462395-0/000, Relator: Des. Edilson Fernandes, 
3º Grupo de Câmaras Cíveis, julgamento em 20.08.2008, 
publicação da súmula em 03.10.2008.) 

Pacote de viagem - Reembolso decorrente de 
cancelamento - Seguro para não comparecimento 
no embarque - Recusa - Alegação de exceção de 
cobertura - Ausência de previsibilidade contratual -

 Rejeição - Agência de viagem - Ilegitimidade 
ativa - Afastamento - Responsabilidade 

configurada

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária de cobrança. 
Reembolso decorrente de cancelamento de pacote de 
viagem. Seguro para não comparecimento no embarque. 
Agência de viagens responsável pela contratação. 
Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Recusa 
de pagamento com base em exceção de cobertura não 
prevista no contrato. Invalidade. Recurso a que se nega 
provimento. 

- Sendo a agência de viagem responsável pela contra-
tação do seguro, também é parte legítima para figurar no 
polo passivo do presente feito, em que se discute o direito 
da autora à indenização securitária decorrente do cance-
lamento do pacote de viagem contratado. 

- É inválida a recusa de pagamento de seguro para reem-
bolso de cancelamento de viagem fundamentada em 
exceção de cobertura não prevista no contrato.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.10.035505-0/001 - 
Comarca de Contagem - Apelante: Sun Sea International 
Viagens Turismo Ltda. - Apelada: Ida Torres - Litisconsorte: 
Via BR Turismo & Eventos Ltda. - Relator: DES. JOSÉ DE 
CARVALHO BARBOSA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013. - José de 
Carvalho Barbosa - Relator. 
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Notas taquigráficas

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Sun Sea International 
Viagens Turismo Ltda., nos autos da ação de cobrança 
movida por Ida Torres em face da ora apelante e de Via 
BR Turismo e Eventos S.A., perante o Juízo da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Contagem, tendo em vista a 
sentença de f. 126/131, que julgou procedente o pedido 
inicial, condenando as rés ao pagamento da importância 
de R$11.445,19 à autora, corrigida monetariamente e 
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, bem como ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatí-
cios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de f. 134/152, suscita a 
ré/apelante preliminar de ilegitimidade passiva, alegando 
que atuou somente como intermediária do contrato 
firmado entre a autora e a fornecedora do serviço de 
cruzeiro marítimo, assim não podendo lhe ser impu-
tada responsabilidade alguma pela negativa do pedido 
da autora de restituição do valor pago, em razão de sua 
desistência da viagem.

Também sustenta que não pode ser solidaria-
mente responsabilizada, enfatizando que “não há que se 
confundir a intermediação de reservas perante prestadores 
de serviço de turismo com os efetivos serviços prestados, 
dentre eles o de seguro”, destacando que “a falha noti-
ciada nos autos decorre do serviço de seguro contratado 
pela apelante”, daí asseverando ser a responsabilidade 
exclusiva da seguradora World Plus Travel Assurance.

No mérito, defende a tese de inexistência de dever 
de ressarcimento do valor pago pela autora, por não 
se enquadrar nas hipóteses de reembolso previstas no 
contrato, ainda salientando ser também correta a nega-
tiva de reembolso, tendo em vista que somente seria 
cabível em caso de internação hospitalar.

Contrarrazões às f. 155/158.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Preliminar - ilegitimidade passiva.
Suscita a apelante preliminar de ilegitimidade 

passiva, sustentando que, tendo somente intermediado a 
compra do pacote de viagem efetuada pela autora, não é 
responsável pelo reembolso decorrente do cancelamento 
da viagem.

Tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, no contrato de “contrato de inter-

mediação de serviços turísticos” celebrado pela autora 
com a agência de viagens, ora apelante, existe cláu-
sula de cobertura de “seguro para não comparecimento 
no embarque”, cuja indenização é objeto da presente 
demanda, o que estende a responsabilidade pelo paga-
mento do reembolso também à agência de viagens ré/
apelante. 

Rejeito a preliminar.
Mérito recursal.

Infere-se dos autos que a autora, mediante contrato 
celebrado com a agência de viagens Sun Sea International 
Viagens Turismo Ltda., adquiriu pacote de viagem para 
quatro pessoas, destinado à realização de um cruzeiro 
marítimo, com previsão de saída de Santos-SP em 27 de 
dezembro de 2008.

Alega a autora/apelada, em sua peça inicial, que, 
na véspera da viagem, seu filho, que iria acompanhá-la, 
“começou a apresentar distúrbios mentais, com diagnós-
tico de F 29 da CID 10”, o que a impossibilitou de realizar 
a referida viagem.

Afirma que, diante dos problemas de saúde que 
acometeram seu filho, comunicou à ré/apelante sua 
impossibilidade de viajar, solicitando o cancelamento do 
contrato e o reembolso do valor pago, tendo em vista 
que contratou “seguro para não comparecimento no 
embarque”, ocorrendo, no entanto, recusa da segura-
dora quanto ao pretendido reembolso.

Verifica-se que mencionada recusa (f. 20/22) foi 
fundamentada na ausência de cobertura do seguro nos 
casos de doenças mentais, conforme previsto no item 
9.1.16 das “Normas e Condições Gerais da Prestação 
de Serviços de Seguro e Assistência de Pessoas World Plus 
Travel Assurance”.

No entanto, não consta tal exceção do “contrato 
de intermediação de serviços turísticos” celebrado pela 
autora/apelada (f. 11/13) ou mesmo das condições gerais 
do seguro marítimo colacionado à f. 14, sendo certo que 
referido contrato assegura a cobertura de seguro para 
o não comparecimento no embarque nas hipóteses de 
“internação hospitalar na data do embarque comprovada 
do segurado e/ou parentes de 1º grau”.

Desse modo, diante da inexistência de cláusula 
expressa no contrato celebrado com a autora/apelada, 
não é válida a recusa de cobertura de seguro sob refe-
rido fundamento.

Também não se presta, para tanto, o argumento 
de que somente seria possível o reembolso decor-
rente do cancelamento da viagem se houvesse inter-
nação hospitalar.

Os relatórios médicos de f. 23/27, provas que não 
foram impugnadas nos presentes autos, atestam que o 
filho da autora recebeu atendimento médico de urgência, 
no dia 26 de dezembro de 2008, apresentando “quadro 
clínico sugestivo de F29 CID-10”, tendo a médica respon-
sável pelo atendimento recomendado “tratamento inten-
sivo, acompanhado todo o tempo de familiares ou enfer-
magem” (sic).

Percebe-se, ainda, por meio dos referidos relató-
rios, que, nos dias subsequentes, o paciente teve contínuo 
acompanhamento médico, o que se revela suficiente para 
motivar o cancelamento da viagem e também o reem-
bolso dos valores pagos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.
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Alienação parental - Guarda de menor - 
Antecipação de tutela

Ementa: Agravo de instrumento. Direito de família. Pedido 
incidental de declaração de ato de alienação parental 
com aplicação de medidas de urgência e de efetividade. 
Verossimilhança das alegações. Inversão da guarda. 
Requisitos. Demonstração. Recurso não provido.

- A antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do 
CPC, é medida excepcional, só podendo ser deferida 
diante da comprovação da verossimilhança das alega-
ções e do fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - 
Resumidamente, verifica-se inconformismo da segunda 
ré, por via de recurso de apelação, nos autos da ação 
de cobrança movida por Ida Torres, em decorrência de 
condenação solidária, perante o Juízo da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Contagem, tendo em vista a sentença 
de f. 126/131, que julgou procedente o pedido inicial, 
condenando a apelante, bem como a Via BR Turismo e 
Eventos Ltda. ao pagamento referente à restituição de 
R$11.445,19 (onze mil quatrocentos e quarenta e cinco 
mil e dezenove centavos), conforme relatou o ilustre 
Desembargador José de Carvalho Barbosa.

A ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimi-
dade passiva, ao argumento de que não é justo que ela 
responda solidariamente pelos danos causados à autora, 
visto que, no contrato, apenas atuou como intermediária 
entre a autora e a fornecedora do serviço transatlântico, 
motivo pelo qual não há que se falar em reembolso.

Ao compulsarmos os autos, também entendemos, 
assim como o Relator, que razão não assiste à apelante 
quanto à arguida preliminar de ilegitimidade passiva, 
motivo pelo qual deve ser rejeitada, tendo em vista a 
expressa cláusula contratual pactuada entre os litigantes, 
que prevê indenização no caso de impossibilidade 
de embarque.

No mérito recursal, creio que a questão é simples, 
primeiro porque do contrato consta cláusula de seguro 
pelo “não comparecimento ao embarque”, ora desres-
peitada pela seguradora, quando notificada antecipada-
mente, a fim de que procedesse ao reembolso dos valores, 
referente ao pacote de viagem para 4 (quatro pessoas), 
em decorrência de fatos supervenientes, que impediram a 
autora/apelada de viajar com o filho, motivo este ense-
jador da presente ação ordinária.

Assim, data venia a exposição do apelante, pedimos 
licença ao ilustre colega Desembargador, para desta-
carmos parte do voto Relator:

Verifica-se que mencionada recusa (f. 20/22) foi funda-
mentada na ausência de cobertura do seguro nos casos 
de doenças mentais, conforme previsto no item 9.1.16 das 
Normas e Condições Gerais da Prestação de Serviços de 
Seguro e Assistência de Pessoas World Plus Travel Assurance.
[...] os relatórios médicos de f. 23/27, provas que não foram 
impugnadas nos presentes autos, atestam que o filho da 
autora recebeu atendimento médico de urgência, no dia 26 
de dezembro de 2008, apresentando ‘quadro clínico suges-
tivo de F29 CID-10’, tendo a médica responsável pelo aten-
dimento recomendado ‘tratamento intensivo, acompanhado 
todo o tempo de familiares ou enfermagem’ (sic).
Percebe-se, ainda, por meio dos referidos relatórios, que, 
nos dias subsequentes, o paciente teve contínuo acompa-
nhamento médico, o que se revela suficiente para motivar 
o cancelamento da viagem e também o reembolso dos 
valores pagos.

Vejamos a jurisprudência a respeito da temática:

Ação indenizatória. Compra de passagens aéreas. Embarque 
impedido. Inexecução do serviço contratado. Aplicação do 

CDC. Agência de viagem. Empresa de transporte aéreo. 
Responsabilidade solidária. [...] - A lei prevê, expressamente, 
a responsabilidade solidária da operadora de turismo, como 
prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou repre-
sentantes autônomos (art. 34 do CDC). - Os fornecedores 
de toda a cadeia criada para criar e colocar no mercado 
a venda de passagens aéreas a consumidores são consi-
derados solidariamente responsáveis, sem exceção e obje-
tivamente (AC 2.0000.00.500180-3/000, Rel. Des. Nilo 
Lacerda, 17.12.2005).

Desta forma, inquestionavelmente, na qualidade 
de agência de turismo, atuando como intermediária na 
venda de passagens marítimas (viagem de cruzeiro), a 
empresa recebe comissão, em que pese a prestação do 
transporte propriamente dito ficar a cargo da empresa 
responsável pelo transatlântico, conforme contratado.

Oportunamente, este Tribunal de Justiça já 
teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido, 
conforme se pode constatar do seguinte precedente, de 
nosso antecessor:

Na forma disposta pelo art. 34 do CDC, a intermediária na 
venda do pacote turístico é corresponsável pelos dissabores 
experimentados pelo descumprimento de obrigações daquele 
que responde, lá fora, pelas providências, não se perdendo 
de vista que, à luz do contido no art. 14, § 3º, II, do CDC, 
ambas as pessoas jurídicas somente restarão irresponsabili-
zadas pelos danos se comprovarem o fato operoso e insupe-
rável, por elas, de terceiro. Não acontecendo isso, respondem 
solidariamente, conforme dito na sentença (AC nº 317.489-6, 
Rel. Juiz Francisco Kupidlowski, j. em 19.12.2002).

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto 
do douto Desembargador Relator, para também rejeitar a 
preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento 
ao recurso. 

DES.a CLÁUDIA MAIA - De acordo com o Relator.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Afirma que a menor padece de doenças episódicas 
e vem sendo muito bem cuidada pela avó materna, fato 
este reconhecido pelo próprio Parquet.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo 
eminente Desembargador Duarte de Paula (plantonista).

À f. 198-TJ, foi mantida a decisão proferida em sede 
de plantão.

A douta Juíza da causa prestou informações às 
f. 200/201 e 202-TJ, comunicando o cumprimento do 
disposto no art. 526 do CPC e que a medida liminar não 
se cumpriu, “porquanto, de forma furtiva, mais uma vez 
se colocando acima da lei e de todos, a agravante ‘ludi-
briou’ a Justiça e tomou paradeiro ignorado no dia 18 
de julho próximo passado, conforme noticiou o genitor, 
então guardião, nos autos, em petição cuja cópia também 
anexamos”.

Contraminuta (f. 402/427-TJ).
Aberta vista, a douta Procuradoria de Justiça, em 

parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dr.ª 
Aída Lisboa Marinho, ratificou as razões externadas pelo 
Ministério Público Estadual (f. 564/567-TJ).

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Mérito.
Versam os autos sobre ação declaratória de alie-

nação parental movida pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais em desfavor de M.P.M. e outra.

A MM. Juíza da causa deferiu a liminar, invertendo a 
guarda provisória em prol do genitor da menor.

Primeiramente, registra-se que o caso não é novo 
neste eg. Tribunal de Justiça, sendo certo que nos autos 
do Agravo de Instrumento nº 1.0145.11.002916-5/001, 
a Turma Julgadora acordou em manter a menor K.M.F. no 
convívio de sua avó materna M.P.M., até ulterior decisão 
de mérito na ação principal.

Contudo, conforme ressaltado pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, são verossímeis os 
indícios de alienação parental por parte da avó materna, 
de modo a dificultar o contato da criança com seu genitor.

Peço vênia para transcrever excertos contidos no 
aludido laudo:

Percebeu-se que a guardiã vem buscando imprimir na criança 
o mesmo sentimento em relação ao país onde a mãe vive, 
tanto a mãe quanto a guardiã vêm utilizando estratagemas 
materiais (brinquedos e objetos diversos) e simbólicos (fala 
e histórias) de modo a introjetar na criança o imaginário de 
que sua vida no Canadá seria muito melhor que no Brasil. Tal 
esforço ainda enfrenta alguma resistência na criança.
[...] No que concerne à relação da criança com sua guardiã, 
restou evidenciado que a mesma oferece apoio mate-
rial, educacional e afetivo à menor. No entanto, notou-se 
que a relação avó/guardiã-neta transfigurou-se para uma 
relação mãe-filha. A princípio, tal fato pode não ensejar 
risco ao desenvolvimento da menor; no entanto, ocorre que 
a avó vem, inclusive, suplantando a figura da mãe biológica, 
tornando-se simbolicamente a mãe real. A criança, inclusive, 

- Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.318/2010, considera-
-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida 
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente sob a sua autori-
dade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou 
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção 
de vínculos com este, cujos indícios restaram suficiente-
mente demonstrados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0145.
13.036495-6/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravan-
tes: M.P.M., M.P.M. e outro - Agravado: Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais, J.C.M.F. - Relator: DES. 
WASHINGTON FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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, 10 de dezembro de 2013. - 
Washington Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de 
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de 
f. 155/160-TJ, que, nos autos do pedido incidental de 
declaração de ato de alienação parental, com aplicação 
de medidas de urgência e de efetividade, requerida pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor 
de M.P.M. e outra, concedeu a liminar vindicada, para 
determinar a inversão da guarda provisória, atribuindo-a 
a J.C.M.F., fixando-se multa de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) por dia de atraso no cumprimento da liminar.

Em síntese, alegam as agravantes que a decisão 
que atribuiu a guarda da menor ao genitor foi baseada, 
apenas, no laudo apresentado pelo psicólogo do Minis-
tério Público, sem qualquer visita residencial à casa 
onde se encontra a menor, bem como em violação a 
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 
nº 1.0145.11.002916-5/001, que manteve a menor 
sob a guarda da avó materna, até decisão de mérito na 
ação principal.

Sustentam que não existem elementos de prova 
capazes de justificar o desrespeito à decisão colegiada, já 
que os laudos oficiais são firmes em demonstrar que não 
há qualquer indício de que a genitora ou a avó materna 
pratiquem alienação parental, afirmando que a decisão 
se mostra ilegal, injusta e irresponsável, pois causará 
enorme dano psicológico à criança, ressaltando que o 
laudo não é absolutamente conclusivo.

Argumenta que a declaração de alienação parental 
é ato que exige máxima dilação probatória.
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vínculos patológicos e promove vivências contraditórias 
em relação aos genitores.

Esses conflitos podem aparecer na criança sob a 
forma de ansiedade, medo, insegurança, isolamento, 
tristeza, depressão, hostilidade, desorganização mental, 
dificuldade escolar, baixa tolerância à frustração, irritabili-
dade, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento 
de desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao 
álcool e às drogas; em casos mais extremos, a ideias ou 
comportamentos suicidas.

A síndrome, uma vez instalada, enseja que o menor, 
quando adulto, padeça até mesmo de grave complexo 
de culpa em relação a genitor alienado. Por outro lado, 
o genitor alienante passa a ter papel de principal e único 
modelo para a criança, que, no futuro, tenderá a repetir 
o mesmo comportamento.

Por essas razões, instalar a alienação parental em 
uma criança é considerado um comportamento abusivo 
e reprovável. Afeta também o genitor alienado, além dos 
demais familiares e amigos, privando a criança do neces-
sário e salutar convívio com todo um núcleo afetivo do 
qual faz parte e ao qual deveria permanecer integrada.

Por sua vez, imperioso destacar que a decisão a 
respeito da guarda de menor, mesmo quando exarada 
em sentença de mérito, não transita em julgado sob o 
aspecto substancial ou material, ocorrendo eventual trân-
sito em julgado apenas sob o aspecto meramente formal.

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento. Ação de alimentos cumulada com 
pedido de guarda e regulamentação de visitas. Cautelar 
incidental. Ação de modificação de guarda já interposta. 
Manutenção da medida cautelar. - A decisão relacionada à 
guarda de menor não transita em julgado em termos mate-
riais (somente no aspecto formal), ou seja, não produz coisa 
julgada material, podendo, portanto, ser revista a qualquer 
tempo, desde que haja motivo relevante e que sejam aten-
didos os interesses do menor. A medida cautelar visa garantir 
a efetividade da jurisdição, a futura certificação e execução 
do direito alegado pela parte, sendo requisitos essenciais da 
medida a relevância dos fundamentos, bem como a possibi-
lidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Presentes 
os requisitos, deve ser deferida a cautelar. Recurso desprovido 
(Agravo de Instrumento 1.0024.08.993873-2/001 - Rel.ª 
Des.ª Heloísa Combat - 7ª Câmara Cível - julgamento em 
16.09.2008 - publicação da súmula em 17.10.2008).

Dimas Messias de Carvalho afirma que “a guarda 
é sempre provisória, podendo ser revogada a qualquer 
tempo (art. 35 do ECA), e será deferida para proteção da 
criança” (Direito de família. Ed. reformada à luz do novo 
Código Civil. Alfenas: Arte Gráfica, 2005, p. 261).

Por fim, não me passa despercebido que a MM. Juíza 
da causa, nas informações de f. 200/201-TJ, destacou 
expressamente que a medida liminar de inversão de 
guarda provisória não se cumpriu, “porquanto, de forma 
furtiva, mais uma vez se colocando acima da lei e de 
todos, a agravante ‘ludibriou’ a Justiça e tomou paradeiro 
ignorado no dia 18 de julho próximo passado, conforme 

se remete à avó como mãe; e a avó, por sua vez, aceita tal 
nomenclatura e sente-se feliz com a situação.
O risco verificado na situação narrada refere-se justamente 
ao fato de a avó estar, ainda que de forma inconsciente, se 
esforçando em suprir as demandas dirigidas normalmente à 
mãe e ao pai. A representação da criança em relação à mãe 
biológica (o que pensa e sente sobre ela) encontra-se esvae-
cida, a criança pouco teve a dizer sobre ela. Ao descrever os 
membros de sua família, ‘esqueceu-se de citar a mãe bioló-
gica!’ Em relação ao pai, a criança externou que cativa senti-
mentos de afeto e carinho, no entanto K. expressou tais senti-
mentos com autocensura, como se o pai fosse assunto a ser 
evitado, senão proibido.
[...] K. deseja estar próxima do pai, no entanto a guardiã vem 
enveredando esforços no sentido de que esse desejo diminua, 
senão desapareça.
[...] Outrossim, a conduta da atual guardiã vem se desenvol-
vendo no sentido de programar a menor em tela para que 
deseje conviver em companhia da mãe no Canadá, criando 
na criança a sensação de que o convívio com o pai e demais 
familiares do requerente poderá repercutir negativamente na 
vida da menor. Por todo o exposto, é possível afirmar que 
há indícios da prática de alienação parental provocada pela 
guardiã em face do requerente (f. 548/551-TJ).

Dispõe a Lei nº 12.318/2010 sobre o tema 
que, verbis:

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interfe-
rência na formação psicológica da criança ou do adolescente 
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou 
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua auto-
ridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou 
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este.
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação 
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou cons-
tatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio 
de terceiros:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do 
genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convi-
vência familiar;
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive esco-
lares, médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência 
deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, 
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

A toda evidência, a síndrome de alienação parental 
é uma condição capaz de produzir diversas consequên-
cias nefastas, tanto em relação ao cônjuge alienado 
quanto ao próprio alienador, mas certamente seus efeitos 
mais dramáticos recaem sobre os filhos.

Sem tratamento adequado, pode produzir sequelas 
capazes de perdurar para o resto da vida, pois implica 
comportamentos abusivos contra a criança. Instaura 
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noticiou o genitor, então guardião, nos autos, em petição 
cuja cópia também anexamos”, inclusive tendo sido 
oficiado tais fatos à Polícia Federal do Brasil nos autos 
principais, conforme decisão de f. 558-TJ.

Assim, diante dos indícios verossímeis de alienação 
parental, a confirmação da decisão agravada é medida 
que se impõe.

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anterior-
mente deferido e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES BELIZÁRIO DE LACERDA e PEIXOTO HENRI-
QUES. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução fiscal - IPTU - Taxas - Imóveis diversos - 
Certidão de dívida ativa - Englobamento de 

lotes - Índice Cadastral Único - Menção no título 
executivo - Nulidade absoluta - Inocorrência

Ementa: Direito tributário. Direito processual civil. 
Apelação. Execução fiscal. IPTU e taxas. CDA. 
Englobamento de lotes. Índice Cadastral Único. 
Nulidade absoluta. Não ocorrência. Sentença cassada. 
Recurso provido.

- Não há como falar em nulidade da certidão de dívida 
ativa em razão de englobamento de agrupamento de 
lotes, quando se constata que, em razão de recadas-
tramento, tais imóveis foram agrupados em um único 
número de índice cadastral, o qual foi mencionado no 
título executivo. 

- Eventual reconhecimento de ilegalidade no procedimento 
administrativo de recadastramento de imóveis depende 
de provocação da parte eventualmente prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.02.037370-4/001 
- Comarca de Contagem - Apelante: Município de 
Contagem - Apelada: Massa Falida de Encol S.A. 
Engenharia Comércio e Indústria, rep. pelo síndico 
Olvanir Andrade de Carvalho - Relator: DES. MOREIRA 
DINIZ 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2013. - Moreira 
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelação 
contra sentença do MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda 
Pública municipal, da Comarca de Contagem, que, 
de ofício, extinguiu a execução fiscal promovida pelo 
Município de Contagem contra Encol S.A. Engenharia, 
Comércio e Indústria.

A sentença entendeu que a CDA que instrui a inicial 
é nula ante a cobrança do valor da imposição tributária 
de imóveis diversos, sob a mesma rubrica. 

O apelante alega que houve o englobamento de 
vários lotes em apenas um índice cadastral; e que o 
englobamento de lotes não afronta o direito de defesa do 
executado, tampouco tem “o condão de tornar ilíquido 
o título executivo extrajudicial, haja vista a individuali-
zação de cada cobrança” (f. 53). Pugna pelo provimento 
do recurso, para cassar a sentença e seja determinado o 
prosseguimento da execução fiscal.

A leitura da CDA de f. 03 permite constatar que, 
embora haja inconsistência no número dos lotes que 
geraram o crédito executado, verifica-se que foi mencio-
nado no título executivo o índice cadastral do imóvel. 
Além disso, houve a substituição da CDA (f. 12), sendo 
certo que, no novo título executivo, foi expressamente 
mencionado tratar-se do imóvel de Índice Cadastral 
nº 06.078.0392.004-6, composto pelos lotes de nos 01 
a 29.

Por outro lado, conforme se verifica no documento 
de f. 49, os lotes que deram origem ao crédito executado 
foram agrupados em um único índice cadastral.

Assim, embora existam vários lotes, os mesmos 
foram agrupados em um único número, motivo pelo 
qual a incidência das taxas e do IPTU não foi desmem-
brada. Logo, a princípio, não há nulidade na forma de 
exigência do crédito, mesmo porque não se sabe a razão 
de tal agrupamento.

De qualquer forma, a questão sobre a eventual 
irregularidade do agrupamento dos lotes - que não se 
confunde com nulidade absoluta, somente pode ser 
enfrentada em ação própria e desde que a parte even-
tualmente prejudicada deduza a questão, o que não é o 
caso. 

Além disso, ante a menção do número do índice 
cadastral do imóvel, resta claro que o executado pode 
exercer seu direito de ampla defesa. 

Enfim, não há nulidade absoluta no título executivo, 
motivo pelo qual não há razão para a extinção da 
execução fiscal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação 
para cassar a sentença e determino o retorno dos 
autos à comarca de origem para prosseguimento da 
execução fiscal.

Custas, pela apelada.
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exequente não pode renunciar a crédito alimentar devido 
ao filho menor, visto que se trata de direito indisponível. 
Ressalta que o que se admite é a desistência de parte 
da execução, conforme previsão no art. 569 do CPC. 
Observa que, nos termos dos arts. 841 e 1707 do CC/02, 
é vedado renunciar ao direito de alimentos, sendo o 
respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação 
ou penhora. Alega que parece claro que o interesse da 
criança não será resguardado com a extinção da ação 
por motivo de quitação integral da dívida, quando na 
verdade existe crédito remanescente em seu favor. 

O exequente, devidamente intimado, ofertou 
contrarrazões, batendo-se, em resumo, pelo provimento 
do recurso, tendo em vista a existência de saldo 
remanescente e a impossibilidade de renúncia deste 
(f. 86/89).

O executado, devidamente intimado, não ofertou 
contrarrazões (certidão de f. 90).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de 
f. 72/74, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

O cerne da controvérsia estabelecida no presente 
recurso cinge-se à análise da possibilidade de extinção 
da ação de execução de alimentos sem que o débito 
seja integralmente quitado, tendo em vista a renúncia ao 
valor remanescente pela representante do alimentante, 
menor incapaz.

Ao que se colhe, em 19 de outubro de 2012, o 
executado peticionou nos autos, informando que a 
dívida, que se referia ao período de abril a outubro de 
2012, estava sendo integralmente quitada, motivo pelo 
qual requeria a imediata expedição do seu alvará de 
soltura, bem como a extinção da ação, após ouvido o 
representante do Ministério Público (f. 49/50).

O Ministério Público informou nos autos que 
o embargante incluiu no cálculo apenas as parcelas 
vencidas a partir de 07.04.12, não fazendo esclarecimento 
quanto à quitação das parcelas vencidas em período 
anterior. Nessa oportunidade, manifestou-se pela soltura 
e suspensão da prisão civil do executado e pela intimação 
do exequente para prestar esclarecimentos e apresentar, 
caso fosse do seu interesse, a planilha atualizada do 
débito (f. 55/57).

Devidamente intimado, o executado informou que 
reconhece o pagamento das prestações executadas, 
conforme comprovado na f. 54, solicitando a extinção do 
processo mediante cumprimento da obrigação (f. 61).

O Ministério Público opinou pela intimação do 
exequente para manifestar-se sobre a inexistência de 
quitação integral da dívida e, em sendo formalizado o 
pedido de desistência parcial, pela extinção da execução 
nesses moldes (f. 70/71).

O MM. Juiz de 1ª instância proferiu sentença de 
extinção da ação, pela quitação integral do débito, sendo 
esta a decisão recorrida.

Execução de alimentos - Quitação integral 
do débito - Inexistência - Renúncia a crédito 

alimentar devido a filho menor - Impossibilidade -
 Direito indisponível da exequente - Extinção da 
execução - Art. 794, inciso I, do CPC - Nulidade 
- Crédito remanescente - Interesse da criança - 

Garantia - Prosseguimento da execução

Ementa: Apelação. Execução de alimentos. Quitação 
integral do débito alimentar. Inexistência. Renúncia parcial 
do crédito. Prejuízos ao menor. Constatação. Nulidade 
da decisão.

- É nula a sentença que julga extinta ação sem que haja 
quitação integral do débito exequendo, em razão da 
renúncia de parcela considerável do crédito alimentar, 
por revelar-se prejudicial ao alimentado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.038372-7/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: B.R.O. - Interessado: 
M.R.P., representado pela mãe, C.S.P. - Relator: DES. 
AFRÂNIO VILELA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª 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 outubro de 2013. - Afrânio 
Vilela - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, apelação 
interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais contra a sentença de f. 72/73 que, nos autos 
de ação de execução de alimentos ajuizada por M.R.P, 
devidamente assistido, em face de B.R.O., julgou extinta a 
execução com fundamento no art. 794, I, do CPC.

Nas razões recursais (f. 77/83), o Ministério 
Público afirma que, em que pese o exequente informar a 
satisfação da obrigação, depreende-se dos comprovantes 
de pagamento e planilhas apresentadas que não houve 
o pagamento integral da dívida, uma vez que não restou 
comprovada a quitação das prestações vencidas a contar 
de abril de 2011. Assevera que a representante legal do 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DUARTE DE PAULA e DÁRCIO 
LOPARDI MENDES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Correios para o endereço do devedor. Possibilidade. 
Mora comprovada. Extinção do feito. Impossibilidade.

- Nas hipóteses de contrato de arrendamento mercantil 
(leasing), a mora decorre do simples vencimento do prazo 
para pagamento e poderá ser comprovada por qualquer 
meio, inclusive pela notificação particular do credor, judi-
cial ou extrajudicialmente, ou através do tabelião ou ainda 
do protesto, exigindo-se somente que seja entregue no 
endereço do devedor, não se exigindo que seja recebida 
pessoalmente por ele. Assim, tendo a autora comprovado 
a mora, por meio de notificação particular extrajudicial 
entregue pelos Correios, o que lhe é facultado, impõe-se 
a cassação da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.049902-0/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: BFB Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil - Apelado: Rodrigo Ferreira 
Fernandes - Relator: DES. LUCIANO PINTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E CASSAR 
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - Luciano 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUCIANO PINTO - BFB Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil ajuizou ação de reintegração 
de posse em desfavor de Rodrigo Ferreira Fernandes, 
narrando que celebraram contrato de arrenda-
mento mercantil.

Disse que o requerido está em mora desde a parcela 
com vencimento em 07.04.2010, totalizando um débito 
no montante de R$15.755,46 (quinze mil setecentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Assinalou que, diante do descumprimento de 
obrigação, a posse do requerido sobre o veículo 
tornou-se ilegal.

Requereu a liminar de reintegração e, ao final, a 
procedência do pedido, com a convalidação da liminar e 
a definitiva reintegração do bem em sua posse.

Juntou procuração e documentos às f. 06/19.
À f. 27, a autora foi intimada para comprovar a 

mora do devedor no prazo de 15 dias, sob pena de inde-
ferimento da inicial.

Às f. 34/35, a autora juntou instrumento de protesto.
Sobreveio a sentença (f. 36), que julgou extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, 
inciso I, do CPC, ao fundamento de que a autora não 
comprovou a mora pessoal do requerido.

A sentença não pode ser mantida, tendo em vista o 
patente prejuízo ao exequente dela advindo.

Em que pese a ausência de juntada da planilha de 
cálculos atualizada inviabilize reconhecer que o valor da 
dívida executada, em junho de 2012, perfazia o montante 
de R$3.776,58 (três mil setecentos e setenta e seis reais 
e cinquenta e oito centavos), referente às prestações 
alimentícias e respectivas diferenças no período de abril 
de 2011 a junho de 2012, tem-se que o executado 
pagou apenas R$1.803,11 (mil oitocentos e três reais e 
onze centavos), referentes ao período de abril a outubro 
de 2012.

Assim, a afirmação do exequente de que houve a 
quitação integral do débito implica renúncia a parcela do 
crédito alimentício que integra o patrimônio da menor, 
verba esta insuscetível de ser tomada como objeto de 
negociação, ex vi do disposto no art. 1.707 do Código 
Civil: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado 
renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 
insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

Em corroboração, o art. 841 do mesmo codex 
estabelece: “só quanto aos direitos patrimoniais de 
caráter privado se permite a transação”.

Embora a pacificação dos conflitos constitua o norte 
das decisões judiciais, o seu alcance não pode ser feito na 
contramão do ordenamento jurídico pátrio, muito menos 
com escopo exclusivo de premiar o devedor contumaz.

Dessarte, é nula a sentença que julga extinta ação 
sem que haja quitação integral do débito exequendo, em 
razão da renúncia de parcela considerável do crédito 
alimentar, por revelar-se prejudicial ao alimentado.

Isso posto, dou provimento ao recurso para 
declarar a nulidade da decisão que extinguiu a execução, 
determinando, por conseguinte, o prosseguimento do 
feito com a intimação do executado para comprovar o 
adimplemento da integralidade do débito, sob pena de 
restabelecimento da ordem de prisão.

Sem custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARCELO RODRIGUES e CAETANO 
LEVI LOPES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Arrendamento mercantil - Mora - Prova - 
Notificação particular do credor - Entrega no 

endereço do devedor - Suficiência - Reintegração 
de posse - Liminar - Deferimento

Ementa: Apelação cível. Ação de reintegração de posse. 

Notificação expedida pelo próprio credor e enviada pelos 
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do julgamento: 24.01.2013 - Data da publicação da súmula: 
1º.02.2013).

Apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 
mercantil. Prova da notificação do arrendatário. Existência e 
validade. Regular constituição da mora. Presença dos pres-
supostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 
Sentença cassada. Recurso provido. 1 - A ação de reinte-
gração de posse por inadimplemento de contrato de arrenda-
mento mercantil exige a prova da prévia notificação do arren-
datário. 2 - É válida, para a finalidade de constituição em 
mora, a notificação realizada pelo próprio credor, nos casos 
relativos a contratos de arrendamento mercantil (Apelação 
Cível 1.0702.12.043353-8/001 - Relator: Des. Leite Praça - 
17ª Câmara Cível - Data do julgamento: 19.09.2013 - Data 
da publicação da súmula: 1º.10.2013).

No caso em tela, observa-se que a notificação extra-
judicial (f. 15/16) foi remetida ao endereço fornecido pelo 
réu/apelado quando da celebração do contrato, qual 
seja: Rua Paris, nº 710, Uberlândia/MG, CEP: 38405082 
(f. 11 e 16).

Assinalo que, ao contrário do que entendeu a 
sentença, para a comprovação da mora, basta que a 
notificação extrajudicial seja entregue no endereço do 
devedor, não se exigindo que seja recebida pessoalmente 
por ele.

A propósito:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Reintegração de 
posse. Arrendamento mercantil. Comprovação da mora. 
Entrega da notificação. Endereço do devedor. - É válida, para 
efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da noti-
ficação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura 
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 
Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no Ag 1284958/
MS - Rel. Ministro Sidnei Beneti - Terceira Turma - Data do 
julgamento: 27.04.2010 - DJe de 27.05.2010).

Não bastasse isso, é de ver que a apelante juntou 
(f. 35) o instrumento de protesto.

Dentro desse contexto, observo que a apelante 
comprovou a mora adequadamente, por meio de noti-
ficação particular extrajudicial entregue pelos Correios e, 
também, pelo protesto, o que lhe é facultado, impondo-se 
a cassação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, casso 
a sentença e, tendo sido constituída a mora do devedor, 
defiro a liminar de reintegração de posse do bem descrito 
na inicial, que será cumprida quando do retorno dos 
autos, devendo prosseguir o feito.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MÁRCIA DE PAOLI BALBINO e LEITE 
PRAÇA.  

Súmula - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA 
CASSADA.

. . .

A autora interpôs embargos de declaração às 
f. 38/39, que não foram acolhidos à f. 41.

Inconformada, a requerente manejou apelação 
(f. 44/49), alegando que, para fins de reintegração de 
posse, em contrato de arrendamento mercantil, a mora 
do devedor ocorre do simples vencimento do prazo para 
pagamento, podendo ser comprovada por intermédio de 
carta registrada expedida através do Cartório de Títulos e 
Documentos, ou pelo protesto, ficando a escolha a cargo 
do credor.

Afirmou que houve a regular constituição em moda 
do devedor através da notificação extrajudicial e, após, 
pelo protesto.

Transcreveu jurisprudência que entende favorecê-la.
Pugnou pelo provimento do recurso, para cassar 

a sentença.
Não houve contrarrazões, porque ainda não se 

completou a relação processual.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Vejo que assiste razão à apelante.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram 

contrato de arrendamento mercantil (f. 11/12).
De certo, a mora, em caso de arrendamento 

mercantil (leasing), decorre do simples vencimento do 
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por 
qualquer meio, inclusive pela notificação particular do 
credor, judicial ou extrajudicialmente, ou através do tabe-
lião ou ainda do protesto, exigindo-se somente que seja 
entregue no endereço do devedor.

Isso porque a Lei nº 6.099/74 não exige que a noti-
ficação se faça através do tabelião, ao contrário do que 
trata o Decreto-lei nº 911/69.

E, ainda, a Resolução nº 2.309/96 do Bacen 
também não exige forma da notificação.

Dessa feita, a modalidade da notificação, in casu, 
é da escolha do credor, porque a lei específica e a reso-
lução mencionada não exigem forma da notificação para 
a prova do esbulho.

No mesmo sentido, já decidiu esta Turma:

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Arrendamento 
mercantil. Notificação pessoal do devedor. Desnecessidade. 
Notificação extrajudicial dirigida ao seu endereço. Suficiência. 
Notificação por Cartório. Dispensável. Manter sentença. - A 
notificação do devedor em mora, nos casos de contratos de 
arrendamento mercantil, não precisa ser pessoal nem ser feito 
por Cartório, de tal sorte que pode ser efetivada mediante 
carta registrada, expedida para o seu endereço, constante 
do contrato. - Havendo contrato de arrendamento mercantil 
inadimplido pelo arrendatário, caracterizando-se o esbulho a 
menos de ano e dia, e tendo este sido constituído em mora, 
tem o arrendador o direito à liminar de reintegração de posse, 
pois a posse do arrendatário tornou-se precária, justificando, 
assim, a ação possessória e o pedido liminar de reintegração 
(Apelação Cível 1.0439.12.011017-6/001 - Relator: Des. 
Evandro Lopes da Costa Teixeira - 17ª Câmara Cível - Data 
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Habilitação para adoção - Cerceamento de defesa -
 Alegação - Provas dos autos suficientes para 

formação do convencimento do juiz - Rejeição -
 Estudos social e psicológico desfavoráveis - 

Ausência de motivos legítimos - Interesse 
em atender anseios do próprio casal e não 

do adotando - Desejo de adoção inadequado 
e inconsistente - Requisitos básicos não 

preenchidos

Ementa: Apelação cível. Habilitação para adoção. 
Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Pedido 
julgado improcedente com base em estudo social e psico-
lógico. Ausência de motivos legítimos. Sentença consen-
tânea com as provas dos autos. Recurso não provido.

- Entendendo o juízo que as provas constantes dos autos 
são suficientes para formar o seu convencimento moti-
vado e tendo o trâmite processual ocorrido de forma 
adequada, não há que se falar em cerceamento de 
defesa, especialmente quando se verifica que a irresig-
nação ocorreu em razão de os laudos terem concluído 
contrariamente aos interesses dos apelantes.

- Segundo o art. 43 do ECA, a adoção será deferida 
quando apresentar reais vantagens para o adotando e 
fundar-se em motivos legítimos. Se as exigências legais 
não foram preenchidas, havendo demonstração de que 
o casal não preenche os requisitos básicos, não deve ser 
acolhido o pedido de habilitação para adoção.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.042715-3/002 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: O.B., I.F.F. e outros - 
Relatora: DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA 
DA COSTA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 8 de outubro de 2013. - Hilda 
Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA 
DA COSTA - Trata-se de apelação interposta por I.F.F. 
e O.B., inconformados com a r. sentença de f. 94-95, 
prolatada nos autos da ação de habilitação de adoção 
por eles proposta, que julgou improcedente o pedido de 
inscrição para adoção, por considerar que os requerentes 
não possuem condições de adotar.

Inconformados, os autores alegam, preliminar-
mente, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que 
o laudo psicossocial é passível de erro, razão pela qual 
requereram a nomeação de outros profissionais da área 
para realizar um novo parecer psicossocial.

Sustentam, ainda, não ter havido oportunidade 
para produção de prova testemunhal, o que também lhes 
teria prejudicado a defesa.

No mérito, refutam as afirmações feitas no laudo 
psicossocial e reafirmam que a vontade de adotar surgiu 
do desejo do casal de constituir uma família juntos, tendo 
condições para tal.

Esclarecem que a idade da Sr.ª I.F.F. impossibilita a 
concretização desse desejo por meio de filhos naturais, 
motivo pelo qual recorrem à adoção, o que se trata de 
louvável escolha.

Aduzem que as condições sociais demonstradas nos 
laudos se mostraram suficientes, surgindo dúvidas apenas 
quanto aos motivos do casal.

Esclarecem que o desejo por adotar uma criança de 
até um ano de idade apenas se manifesta por motivos de 
sua inserção no seio da família.

Defendem não prevalecer a afirmação da psicóloga 
de que o desejo de adotar “repousa em um ideal para 
si mesmo e não em uma busca de doação de um lar 
para uma criança”, já que a adoção não resulta apenas 
em benefícios para a criança, mas também em satisfação 
afetiva para o casal que deseja ter filhos. 

Pugnam, por fim, pelo conhecimento e provimento 
do recurso, com o consequente deferimento do pedido de 
inscrição para adoção.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
emitiu parecer de f. 107-110, afirmando a intempes-
tividade do apelo, o que foi reconhecido pela d. Juíza 
sentenciante, que não conheceu do recurso, sob o funda-
mento de não se ter respeitado o prazo de 10 dias previsto 
no ECA.

Interposto agravo de instrumento de f. 118-125, ao 
qual foi deferido efeito suspensivo (f. 128-130), sendo 
que o acórdão, de f. 135-140, determinou o recebimento 
do recurso de apelação.

Remetidos os autos a este eg. Tribunal, abriu-se 
vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que deixou 
de emitir parecer por adotar, inteiramente, a manifes-
tação do Órgão Ministerial atuante perante a primeira 
instância, f. 107-110, que opinou pela rejeição da preli-
minar de cerceamento de defesa e pelo não provimento 
do recurso.

É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à 

análise do recurso aviado.
Da preliminar de cerceamento de defesa.
Os apelantes sustentam ter havido cerceio em seu 

direito de defesa, afirmando que todas as manifestações 
acerca dos laudos elaborados pelos técnicos judiciais 
foram apresentadas em tempo hábil, não havendo razões 
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para a alegação ministerial de que os laudos não teriam 
sido impugnados.

Ainda, afirmam que requereram a nomeação de 
outro profissional da área para novo estudo psicológico, 
bem como que não lhes fora oportunizada a produção de 
prova testemunhal.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos 
apelantes, não lhes assiste razão, não se verificando, na 
hipótese, o alegado cerceamento de defesa.

Na realidade, o que se afere é que a conclusão 
do laudo foi contrária aos interesses dos apelantes, razão 
pela qual tentam invalidar o trâmite processual, sem 
fundamento jurídico para tal.

Verifico que, de acordo com o despacho de f. 71, 
os apelantes foram intimados a se manifestar sobre o 
que entendiam de direito e acerca, inclusive, de even-
tual impugnação dos laudos técnicos realizados, sendo 
que sua resposta de f. 74-76 se limitou a afirmar que os 
laudos eram contraditórios e não relatavam a verdade 
dos fatos. Não houve qualquer pedido de realização de 
novo parecer, no momento oportuno, tampouco de oitiva 
de testemunhas.

Apenas à f. 87, vêm os apelantes requerer novo 
parecer psicológico; registro que, novamente, não plei-
teiam a oitiva de testemunhas.

E, nada obstante o acima exposto, cumpre asse-
verar que o Código de Processo Civil, em seu art. 130, 
estabelece que:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, deter-
minar as provas necessárias à instrução do processo, indefe-
rindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, entendendo a MM. Juíza de Direito 
que as provas constantes dos autos são suficientes para 
formar o seu convencimento motivado, sendo desneces-
sárias quaisquer outras provas, não há que se falar em 
cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a 
oitiva de testemunhas, tampouco a realização de novo 
exame psicológico.

Registro, por fim, que os estudos social e psicológico 
realizados nos autos se mostram suficientes ao deslinde 
da controvérsia e que não houve qualquer violação às 
garantias processuais constitucionalmente previstas.

Com tais considerações, rejeito a preliminar aven-
tada nas razões recursais e passo, agora, a analisar o 
meritum causae.

Do mérito.
Cuidam os autos de pedido de inscrição em 

cadastro de pretendentes a adoção, ajuizado por I.F.F., 
com 56 anos, e seu companheiro O.B., com 32 anos. O 
pedido foi julgado improcedente, e os requerentes plei-
teiam a reforma da r. sentença, alegando possuírem todas 
as condições para adotar.

Observo que, às f. 65-66, foi realizado estudo 
social, conduzido por assistente social judicial, tendo sido 
também realizado o estudo psicológico, de f. 67-68, por 
psicóloga judicial, sendo que as assessoras técnicas do 
Juízo novamente se manifestaram nos autos, às f. 82 e 83.

Da leitura dos estudos psicológico e social reali-
zados, podem-se extrair os seguintes trechos que 
importam para a solução da questão:

No aspecto social, não foi percebido nenhum fator que possa 
ser contrário à inscrição requerida; entretanto, vale ressaltar 
que a motivação de I. indica uma necessidade maior de 
agradar seu companheiro do que propriamente de ser mãe. 
Neste sentido, parece estar realizada com seus filhos e netos. 
Entendemos que uma adoção, devido aos fatores emocionais 
que a envolvem, deve atender de forma saudável as necessi-
dades do adotando e não resolver questões conjugais (f. 66).

Percebeu-se no casal uma forte idealização pelo 
recém-nascido, não havendo abertura para a possibilidade 
de adoção de uma criança mais velha. Diante deste fato, 
observa-se que o desejo do casal repousa em um ideal para 
si mesmo e não em uma busca de doação de um lar para 
uma criança, havendo, desta forma, um aspecto imaturo 
neste desejo, que não condiz com a necessidade de uma 
criança (f. 68).

A requerente mostra-se incomodada com as consequências 
das diferenças de idade entre ela e O. [...] Contudo, como já 
tem sua família completa, não lhe interessaria a adoção não 
fosse para ‘dar’ um filho ao marido. [...] Considera-se que a 
idealização pelo recém-nascido corresponde a um aspecto 
imaturo neste desejo, pois outra faixa etária não atenderia 
seus ideais de maternidade e paternidade, sendo percebido 
que o casal não reflete sobre o crescimento da criança e 
outros desdobramentos da adoção em si (f. 82).

[...] percebe-se que o desejo de adoção se mostra inade-
quado e inconsistente (f. 83).

Efetivamente, a assistente social não constatou 
condição social contrária à inscrição requerida. Contudo, 
vislumbro que a Sr.ª I.F.F. relatou “não poder ter mais 
filhos e que seu companheiro deseja ser pai”, tendo afir-
mado que, “se não fosse por O., não iria adotar” (f. 66).

Entendo que, ao contrário do afirmado, os laudos 
não se mostram divergentes e são suficientes a funda-
mentar o entendimento ministerial, bem como o espo-
sado pela Magistrada primeva, acerca de não haver 
motivos legítimos para tanto.

A adoção deve obedecer aos preceitos da Lei 
8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
visa proteger e resguardar os direitos das crianças. Deve 
também obedecer a certos procedimentos e formalidades 
que irão assegurar ao Juízo a conveniência ou não de se 
deferir a adoção pleiteada. 

Segundo o art. 43 do ECA, a adoção será deferida 
quando apresentar reais vantagens para o adotando e 
fundar-se em motivos legítimos. 

Assim, ainda que pesarosamente, entendo que, no 
caso em tela, as exigências legais não foram preenchidas, 
havendo demonstração suficiente de que o casal apelante 
não preenche os requisitos básicos, mostrando-se, 
portanto, inapto a adotar.

Ressalto, por fim, que a presente decisão não faz 
coisa julgada, pelo que podem os apelantes formular 
novo pedido de habilitação à adoção, após maior 
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translativo junto ao cartório competente. Inocorrência. 
Reconhecimento da propriedade de fato do mero possuidor 
da coisa. Impossibilidade. Permanência da propriedade 
do bem na esfera jurídica do alienante. Ilegitimidade do 
impetrante para pretender excluir o bem do arrolamento 
realizado pelo Fisco estadual. Recurso desprovido.

- O impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o 
titular do direito individual ou coletivo, líquido e certo, 
para o qual pede proteção pelo mandado de segurança.

- A propriedade de bem imóvel, por meio de título 
translativo, somente se transfere mediante o seu registro no 
Cartório de Imóveis competente, de modo que, enquanto 
não houver o registro, o alienante continua a ser havido 
como dono do imóvel, nos termos do art. 1.245, caput e 
§ 1º, do CC.

- Não pode o adquirente possuidor do imóvel, ao 
argumento de ser o seu proprietário de fato, valer-se da 
via do writ para pedir a sua exclusão do levantamento 
realizado pelo Fisco estadual sobre o acervo patrimonial 
do terceiro alienante, único e verdadeiro dono do bem, 
até que o título translativo celebrado pelas partes seja 
efetivamente registrado junto ao cartório competente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.048498-8/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Leonardo Cordeiro 
- Apelado: Estado de Minas Gerais - Autoridade coatora: 
Superintendente Regional da Fazenda Estadual de Juiz 
Fora - Relator: DES. BITENCOURT MARCONDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013. - 
Bitencourt Marcondes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de 
recurso de apelação interposto à sentença proferida 
pelo Dr. Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães, Juiz de 
Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias 
da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos do mandado 
de segurança preventivo impetrado por Leonardo 
Cordeiro contra ato a ser praticado pelo Superintendente 
Regional da Fazenda do Estado de Minas Gerais/Juiz de 
Fora, denegou a segurança pleiteada.

Na sentença (f. 77/82), o Juiz de primeiro grau 
entendeu que a via do writ não pode ser utilizada como 
sucedâneo recursal contra futura e incerta constrição 
judicial que recaia sobre o bem imóvel objeto do contrato 
de compra e venda celebrado entre o impetrante e a 
empresa J&M Jeans Ltda.

Imóvel - Aquisição - Ausência de registro em 
cartório da transferência da propriedade - 

Art. 1.245 do CC - Necessidade de se demarcar 
e averbar área de reserva legal - Proprietário/

vendedor - Existência de débitos tributários com 
o Fisco - Arrolamento da propriedade - Comprador 
- Mero possuidor - Ausência de legitimidade ativa 

para pleitear a exclusão - Segurança denegada

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança. 
Transferência da propriedade de imóvel. Registro do título 

reflexão da questão e assim que se mostrarem efetiva-
mente preparados para tal.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de cercea-
mento de defesa e nego provimento ao recurso, mantendo 
íntegra a r. sentença.

Sem custas recursais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

DES. AFRÂNIO VILELA - Acompanho o voto da 
eminente Relatora, Desembargadora Hilda Teixeira da 
Costa, pelos fundamentos que passo a aduzir.

Trata-se de ação de habilitação para adoção, na 
qual os requerentes pugnam pela reforma da r. decisão 
que julgou improcedente o pedido de inscrição para 
adoção, já que considerasse o Juiz a quo que os autores 
não apresentam motivos legítimos e não possuem 
condição de adotar.

Consoante se depreende do caderno probatório 
dos autos, dos estudos social e psicológico realizados, 
extrai-se que 

o desejo do casal repousa em um ideal para si mesmo, assim 
como foi descrito no parecer anterior. Isto significa que a 
adoção virá a atender aos anseios do próprio casal e não da 
criança. Considera-se que a idealização pelo recém-nascido 
corresponde a um aspecto imaturo neste desejo, pois outra 
faixa etária não atenderia seus ideais de maternidade e pater-
nidade, sendo percebido que o casal não reflete sobre o cres-
cimento da criança e outros desdobramentos da adoção 
em si.

Lamentavelmente, conclui-se que o casal não 
preenche os requisitos básicos para adoção, conforme 
avaliado pelos estudos citados.

Isso posto, acompanho a eminente Relatora, para 
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar 
provimento ao recurso. 

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Dutra/MG, alega ter sido concluída a alienação do bem, 
revelando-se acertados consensualmente o preço e o 
objeto do negócio. Como consequência da transação, 
o adquirente ingressou na posse do imóvel, passando 
a dispor de todas as faculdades inerentes ao domínio 
do bem.

Embora tenha adquirido o imóvel descrito acima, 
o impetrante aduz que não pôde transferir para si 
a propriedade do bem junto ao cartório de registro 
competente, em virtude da necessidade de demarcar e 
averbar área de reserva legal, conforme a disciplina do 
Código Florestal, o que já estaria sendo providenciado 
pelo proprietário “da totalidade da terra onde se situa o 
imóvel” (f. 4). 

Sucede que, ao ver do impetrante, essa condição 
para transferência do título imobiliário não pode ser 
suficiente para descaracterizar o fato de o bem haver 
ingressado em seu patrimônio jurídico, tendo em vista que 
“já atua com animus domini na área de terras adquirida” 
(f. 04).

Seguindo sua narrativa, salienta que, “gozando do 
estado de proprietário do imóvel mencionado, [...] vê 
ameaçado o seu patrimônio em razão de ato da Secretaria 
de Estado de Fazenda de Minas Gerais” (f. 4), já que, 
em virtude da alienante do bem J&M Jeans Ltda. possuir 
débitos tributários com o Fisco Estadual, o imóvel que lhe 
foi alienado, equívoca e ilegalmente, teria sido arrolado 
juntamente com o acervo patrimonial da empresa, como 
forma de acautelar a satisfação do crédito estatal.

Em suma, o impetrante entende que o seu direito 
de propriedade com relação ao imóvel descrito na inicial 
encontra-se ameaçado por ato da autoridade coatora, 
uma vez que, “sem ter qualquer envolvimento com a 
dívida tributária da alienante, não pode [...] ter arrolado 
um bem que se encontra em sua esfera patrimonial” (f. 5).

Ora, como se sabe, a propriedade de bem imóvel, 
por meio de título translativo, somente se transfere mediante 
o seu registro no Cartório de Imóveis competente, de 
modo que, enquanto não houver o registro, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel, nos termos 
do art. 1.245, caput e § 1º, do CC.

No caso em tela, tendo em vista que o título 
translativo celebrado entre o impetrante e a empresa J&M 
Jeans Ltda. não pôde ser registrado junto ao Cartório 
de Imóveis em virtude de pendências no que diz respeito 
à demarcação e instituição de reserva legal, conforme 
impõe a disciplina do Código Florestal, a questão é que a 
propriedade do bem permanece no patrimônio jurídico da 
empresa J&M Jeans Ltda., de modo que somente ela teria 
legitimidade para pleitear sua exclusão do arrolamento 
realizado pelo Fisco estadual.

Em outras palavras, tendo em vista que o 
impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular 
do direito individual ou coletivo, líquido e certo, para o 
qual pede proteção pelo mandado de segurança, não 
pode o adquirente possuidor do bem, ao argumento 

Ademais, salientou que o fato de o bem em questão 
encontrar-se arrolado pelo Fisco estadual em razão de 
débitos tributários da pessoa jurídica contratante não 
impossibilita o adquirente de se valer dos atributos 
do domínio em sua plenitude e, portanto, não pode 
ser considerado como uma limitação ao seu direito 
de propriedade.

Com tais fundamentos, denegou a segurança 
pleiteada e condenou o impetrante ao pagamento das 
custas processuais.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de 
apelação (f. 84/88), aduzindo, em síntese, que:

a) em que pese o arrolamento, sob o prisma jurídico, 
não constitua óbice ao exercício das faculdades inerentes 
ao domínio, não se deve ignorar que, do ponto de vista 
fático, esse instituto afeta sobremaneira a possibilidade de 
alienação do bem arrolado;

b) o patrimônio do impetrante, pessoa alheia à 
obrigação tributária, não pode ser alcançado para 
satisfazer os débitos da pessoa jurídica de quem adquiriu 
o imóvel descrito na inicial, razão pela qual eventual 
constrição para a garantia do crédito do Fisco estadual, 
de plano, há de ser compreendida como ilegal e abusiva 
ao direito de propriedade do adquirente.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que, 
reformando-se a sentença, seja a autoridade coatora 
compelida a se abster de arrolar o imóvel descrito na 
inicial, bem como de emanar qualquer ato limitador ou 
restritivo do direito de propriedade do impetrante sobre 
o bem.

O Estado de Minas Gerais, em contrapartida, 
apresentou contrarrazões (f. 89/91), pugnando pelo 
desprovimento do recurso.

Às f. 99/103, parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça, manifestando-se pela confirmação da sentença, 
por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso de apelação.

Versam os autos sobre mandado de segurança 
preventivo impetrado por Leonardo Cordeiro, visando 
a compelir o Superintendente Regional da Fazenda 
do Estado de Minas Gerais/Juiz de Fora a se abster de 
arrolar o imóvel descrito na inicial, como medida para 
acautelar a satisfação de crédito tributário que o Fisco 
estadual possui em virtude de relação obrigacional com 
terceiro, bem como de emanar qualquer ato limitador ou 
restritivo de seu direito de propriedade.

Na peça pórtica, o impetrante sustenta ser 
proprietário da área rural de 1.050 m2 (mil e cinquenta 
metros quadrados), situada na Colônia Santa Maria, 
Distrito de Santana do Campestre, Município de Astolfo 
Dutra/MG, adquirida em 15 de setembro de 2011, por 
meio da escritura pública de compra e venda firmada 
com a pessoa jurídica J&M Jeans Ltda. (f. 09/10).

Por meio desse documento, registrado no Cartório 
de Paz e Registro Civil e Notas da Cidade de Astolfo 
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de ser o seu proprietário de fato, pedir a sua exclusão 
do levantamento realizado pelo Fisco estadual sobre o 
acervo patrimonial da empresa alienante J&M Jeans 
Ltda., única e verdadeira proprietária do imóvel, até que o 
título translativo celebrado pelas partes seja efetivamente 
registrado junto ao cartório competente.

Por fim, ressalte-se que o ora impetrante, em 
razão de sua posição de possuidor, poderá se valer de 
via impugnativa própria no caso de seu direito vir a ser 
lesado por eventual constrição judicial que recair sobre o 
bem imóvel descrito na inicial.

Dessa forma, tendo em vista que o impetrante 
não guarda pertinência subjetiva para com a lide, em 
razão do princípio da substitutividade recursal, denego 
a segurança, mas com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei 
nº 12.016/2009, c/c o art. 267, inciso VI, do Código de 
Processo Civil.

Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais pelo impetrante, ora apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALYRIO RAMOS e ROGÉRIO COUTINHO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Responsabilidade civil objetiva - Indenização - 
Prisão indevida - Manutenção em cárcere por 

homonímia - Dano moral puro - Ocorrência - Dano 
material - Contratação de advogado para defesa 

no processo criminal - Juros moratórios -
 Correção monetária - Lei Federal 11.960/09 -
 Honorários advocatícios - Art. 20 do CPC - 

Sucumbência recíproca - Art. 21 do CPC

Ementa: Apelações cíveis. Indenização. Prisão inde-
vida. Homônimo. Responsabilidade civil objetiva. Dano 
moral puro. Quantum. Dano material demonstrado. 
Contratação de serviços de advocacia para defesa no 
processo criminal. Juros moratórios e correção mone-
tária. Lei Federal nº 11.960/09. Honorários advocatícios. 
Art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Sucumbência recíproca. 
Distribuição proporcional. Art. 21, caput, do CPC.

- O Estado responde objetivamente, nos termos do art. 37, 
§ 6º, da CR/88, pelos danos decorrentes de atos judiciá-
rios, como na hipótese de indevida identificação, prisão e 
manutenção em cárcere por homonímia.

- A demonstração do dano nos casos de prisão indevida é 
in re ipsa, dado que a repercussão inerente ao ato lesivo 
enseja o denominado dano moral puro.

- O valor da indenização deve significar exemplo e 
punição para o causador do dano, mas, por outro lado, 
não deve ser fonte de enriquecimento do lesado, servindo 
apenas como compensação pela dor sofrida. Há de 
ser valorizada, ademais, a convicção do juiz que, mais 
próximo das provas produzidas, pode sopesar a razoa-
bilidade e proporcionalidade do montante a ser fixado.

- Demonstrado o dispêndio de valores com a contratação 
de serviços de advocacia para a defesa do autor no ante-
rior processo criminal, devido também o ressarcimento 
respectivo a título de danos materiais.

- A correção monetária e os juros de mora, nas condena-
ções impostas à Fazenda Pública, devem observar a modi-
ficação do texto do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97 
pela Lei Federal nº 11.960/09, notadamente quando a 
demanda é proposta após 30.06.2009, data de vigência 
deste último diploma legal.

- Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios 
devem ser fixados de forma a melhor atender aos crité-
rios estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de 
Processo Civil.

- A teor do disposto no art. 21, caput, do CPC, recíproca 
a sucumbência, os honorários e despesas serão propor-
cionalmente distribuídos. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.056007-6/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Alexandro Alves Gomes - Relator: DES. 
VERSIANI PENNA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO 
AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2013. - Versiani 
Penna - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VERSIANI PENNA - Relatório.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por 

Alexandro Alves Gomes em face do Estado de Minas 
Gerais, em que pleiteia danos morais correspondentes, 
no mínimo, a 500 (quinhentos) salários mínimos e danos 
materiais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Narra que, no dia 19.04.2011, compareceu ao 
posto Psiu de Uberlândia para solicitar uma certidão 
de antecedentes criminais, quando fora surpreendido 
com um mandado de prisão expedido pela Comarca de 
Itabira e sumariamente preso, sendo levado ao Presídio 
Jacy de Assis.
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Alega que nunca cometeu qualquer crime na locali-
dade de Itabira ou em qualquer outra e esclarece que, na 
ocasião do delito, morava e trabalha na cidade de Recife 
- PE. Esclarece que foi acusado como incurso no crime 
de tentativa de homicídio contra a vítima Maria Alice 
Coelho, mas, em 19.07.2011, constatou-se o equívoco, 
visto tratar-se de homonímia.

Sustenta que, ainda no posto Psiu, foi submetido a 
situação extremamente constrangedora e vexatória, além 
de ter permanecido indevidamente preso por aproxima-
damente 90 dias, sofrendo transtornos psicológicos irre-
paráveis. 

Em defesa, o Estado de Minas Gerais aduz que a 
prisão do autor, motivada por ordem judicial, foi neces-
sária e adotada com todas as cautelas pelo policiamento 
militar, no estrito cumprimento do dever legal. Assevera 
que a identificação de acusado nas hipóteses de homo-
nímia não configura erro grosseiro, mas totalmente 
escusável, cuja apuração deve ocorrer mediante investi-
gação criminal, como ocorreu na espécie. Discorre sobre 
o poder-dever de autotutela da Administração e invoca 
o caso fortuito, visto que o batismo com o mesmo nome 
e sobrenomes de foragido da Justiça foge à responsa-
bilidade do Poder Público. Ad cautelam, afirma que 
inexiste prova do dano moral e que o requerente não 
comprovou a ocorrência de quaisquer constrangimentos 
ou maus-tratos durante o período em que foi condu-
zido e estivera na delegacia. Em atenção ao princípio da 
eventualidade, pede a isenção de custas com fulcro na 
Lei Estadual nº 14.939/03, a aplicação da Lei Federal 
nº 11.960/09, arbitramento de honorários advocatícios 
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC e a compensação da 
sucumbência recíproca. 

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento 
da importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a 
título de danos morais, corrigida monetariamente e acres-
cida de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. 
Considerando a sucumbência recíproca, arbitrou honorá-
rios advocatícios em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), à proporção de 85% pelo requerido e 15% pelo 
autor, condenando, ainda, o requerente ao pagamento 
de 85% das custas processuais, suspensa, contudo, a 
exigibilidade nos termos da gratuidade judiciária.

Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpõe 
recurso de apelação e pugna pela reforma da sentença 
ao argumento, em síntese, de que o autor não produziu 
qualquer prova demonstrativa do dano moral, como 
abalo à sua imagem ou sofrimento psíquico-emocional. 
Em atenção ao princípio da eventualidade, pede a 
redução do quantum arbitrado e requer a incidência de 
juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 
Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 
nº 11.960/09. 

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. 

Por sua vez, o autor também interpõe apelação e 
pugna pela majoração dos danos morais em razão da 
gravidade e extensão dos fatos, além do arbitramento de 
danos materiais no valor total de R$6.000,00 (seis mil 
reais), conforme recibo de f. 36, bem como o pagamento 
de honorários advocatícios na íntegra pelo réu, majo-
rados ao percentual de 10% do valor da condenação. 

É o relatório.
Cuida-se de recursos de apelação da sentença 

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia - MG, 
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para 
condenar o Estado de Minas Gerais a pagar Alexandro 
Alves Gomes a importância de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais) a título de danos morais, corrigida monetaria-
mente e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, 
a partir da citação. Considerando a sucumbência recí-
proca, arbitrou honorários advocatícios em R$2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), à proporção de 85% pelo 
requerido e 15% pelo autor, condenando, ainda, o reque-
rente ao pagamento de 85% das custas processuais, 
suspensa, contudo, a exigibilidade nos termos da gratui-
dade judiciária.

Admissibilidade. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço dos recursos de apelação e passo ao julgamento 
conjunto de ambos, uma vez que interpostos na mesma 
linha de irresignação; dispensada a remessa oficial com 
fulcro no art. 475, § 2º, do CPC. 

Não existem preliminares a serem dirimidas. 
Mérito. 
O cerne da questão trazida a este Juízo revisor é 

a responsabilização do Estado pela prisão indevida do 
segundo apelante por aproximadamente 90 dias, em razão 
da expedição de mandado de prisão para homônimo.

Inicialmente, cabe elucidar que, conforme ensina-
mento de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de 
direito administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2005), as expressões atos judiciais e atos 
judiciários suscitam algumas dúvidas quanto ao seu 
sentido. Sendo empregada a primeira expressão, como 
regra, para indicar os atos jurisdicionais do juiz (aqueles 
relativos ao exercício específico da função do juiz). E atos 
judiciários, expressão reservada aos atos administrativos 
de apoio praticados no Judiciário. 

Como todo Poder de Estado, o Judiciário edita 
inúmeros atos administrativos além daqueles que corres-
pondem efetivamente à sua função típica. E, no que 
concerne a esses atos administrativos (ou atos judiciários), 
incide normalmente sobre eles a responsabilização civil 
objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos 
para sua configuração.

Já com relação aos atos jurisdicionais, o Estado 
somente responderá objetivamente por perdas e danos 
causadas pelo magistrado, quando, no exercício de suas 
funções, proceder com dolo ou fraude (conduta dolosa), 
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ou recusar, omitir, além de retardar, sem justo motivo, 
providência que deva ordenar de ofício, ou a reque-
rimento da parte, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 133 do CPC. Nesses casos, será neces-
sária a prova da conduta dolosa do magistrado (FREITAS, 
Sérgio Henrique Zandona. Responsabilidade patrimonial 
do Estado. In: MOTTA, Carlos Pinto Coelho (Org.). Curso 
prático de direito administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, cap. 5, p. 239).

No caso em apreço, verifica-se que o segundo 
apelante se insurge contra ato judiciário (tipicamente 
administrativo) de agentes estatais, qual seja a condução 
e permanência indevidas em prisão decorrente da expe-
dição de mandado de prisão em desfavor de homônimo.

Vejamos a ordem incontroversa dos fatos, segundo 
documentos constantes dos autos:

- A denúncia de f. 19/21 foi oferecida contra Alexandro 
Alves Gomes, qualificado como ‘brasileiro, solteiro, auxi-
liar de serviços gerais, Identidade nº 10.696.536, CPF 
nº 977.000.534-72, nascido em 23 de julho de 1974 na 
cidade de Picuí - MG, filho de Irene Batista Alves Gomes e 
Antônio Gomes Sobrinho, atualmente residente na Avenida 
João de Barros, nº 1912, Bairro Encruzilhada, CEP 52.021-
970, telefone nº (81) 3244-9885, na cidade de Recife - PE.
- Em cumprimento ao mandado de prisão preventiva 
(f. 28-verso), foi preso no Psiu, posto de identificação de 
Uberlândia, e levado a carceragem do Primeiro Distrito 
Policial de Uberlândia, como se vê do boletim de ocorrência 
de f. 22/24.

Nessa hipótese, isto é, de prisão equivocada em 
decorrência de homonímia, estamos diante dos chamados 
“atos judiciários” que, repita-se, se revestem não pela 
natureza jurisdicional, própria dos atos relacionados à 
decisão do magistrado, mas de conteúdo simplesmente 
administrativo, o que conduz à responsabilização do 
Estado, nos moldes tratados pela regra do § 6º do art. 37 
da Constituição da República.

Há precedentes deste eg. Tribunal Mineiro, a saber:

Ação de indenização. Responsabilidade civil objetiva. Prisão 
ilegal. Homônimo. Danos morais. Honorários advocatícios. 
- Presentes os elementos constitutivos da responsabilidade 
civil objetiva a teor do art. 37, § 6º, da CR/88, forçoso reco-
nhecer o dever indenizatório do Estado de Minas Gerais. Por 
fim, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma 
a melhor atender aos critérios do § 4º do art. 20 do Código 
de Processo Civil. Recurso conhecido e provido em parte 
(Número do processo: 1.0024.07.441546-4/001(1) - Rel.ª 
Des.ª Albergaria Costa - Data do julgamento: 20.08.2009 - 
Data da publicação: 02.10.2009) (g.n.).

Indenização por dano moral - Prisão ilegal - Falha adminis-
trativa - Responsabilidade objetiva do Estado. - Tendo sido 
o autor preso ilegalmente, em razão de falha administrativa, 
o Estado responde objetivamente pela reparação do dano 
a ele causado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal (Número do processo: 1.0024.04.535603-7/001(1) 
- Relator: Des. Jarbas Ladeira - Data do julgamento: 
06.03.2007 - Data da publicação: 23.03.2007) (g.n.).

Nesse sentido, no que concerne à responsabilidade 
extracontratual do Estado, como bem ensina Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 548), é 
a “obrigação de reparar danos causados a terceiros em 
decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, 
materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos 
agentes públicos”.

E, como a Administração Pública responde obje-
tivamente pelos atos ou omissões praticados por seus 
agentes, para a sua responsabilização é necessária 
apenas a demonstração do nexo de causalidade entre 
o ato ou omissão e o evento danoso, como decorre da 
dicção contida no art. 37, § 6º, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte:
[...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa.

Por sinal, ensina o professor José Cretella Júnior:

O que importa ter sempre em mente é que, para haver conde-
nação, é necessário que o autor prove que de fato se deu a 
lesão de um direito, que essa lesão acarretou um dano certo, 
e não eventual, presente, e não futuro; finalmente, que, entre 
a prestação ou desempenho do serviço público, o ato ou 
omissão do serviço público, que ocasionou o dano, e este, se 
verifique uma relação direta de causalidade, um laço direto de 
causa e efeito, isto é, o nexo causal (Curso de direito adminis-
trativo. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 72) (g.n). 

Do exame das provas, vê-se que o segundo 
apelante, à época dos fatos narrados na denúncia, traba-
lhava no Restaurante Portal da Picanha em Recife, no 
Estado de Pernambuco, sendo inconteste o dano sofrido 
em razão da prisão ilegítima e indevida permanência em 
cárcere por aproximadamente 90 dias. Estamos diante, in 
casu, do chamado dano moral puro, cuja configuração 
decorre do próprio ato lesivo.

Ora, como bem pontuado pelo d. Juízo singular, “o 
dano moral ficou mais do que caracterizado, não sendo 
razoável que consideremos como mero dissabor o fato 
de alguém permanecer preso indevidamente por mais de 
noventa dias” (f. 107).

Assim, é patente a configuração do nexo de causa-
lidade entre a conduta estatal (expedição de mandado de 
prisão e condução ao cárcere) e o evento danoso (identi-
ficação de inocente em razão de homonímia).

Demonstrada a existência do dano moral, é preciso 
analisar a sua extensão.

Com efeito, a indenização por danos morais deve 
ser arbitrada com base no princípio do livre convenci-
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mento do julgador, com a observância das circunstân-
cias concretas.

Mister acrescentar, nesse ponto, que há de ser valo-
rizada a convicção do magistrado sentenciante, que, 
mais próximo das provas produzidas, pôde sopesá-las de 
modo a fixar valor de indenização que signifique exemplo 
e punição para o causador do dano, mas, por outro lado, 
não seja fonte de enriquecimento do lesado, servindo 
apenas como compensação pela dor sofrida. 

Sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira destaca 
que dois são os aspectos a serem observados:

a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode 
ofender em vão a esfera jurídica alheia [...] ; 
b) de outro lado proporcionar à vítima uma compensação 
pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 
soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de 
reparação da afronta [...] (Instituições de direito civil. 16. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 242).

E, a meu sentir, o d. Magistrado pautou-se pelo 
princípio da razoabilidade e pela peculiaridade do caso, 
tendo fixado valor justo e proporcional (R$50.000,00 - 
cinquenta mil reais), que deve permanecer inalterado, 
principalmente, se se considerar a privação indevida da 
liberdade do requerente por mais de 90 dias.

A propósito, vale conferir julgado desta eg. Casa 
em situação similar:

Apelação. Ação de indenização. Prisão indevida. Homônimo. 
Danos morais. Configuração. Estado. Responsabilidade obje-
tiva. Art. 37, § 6º. Constituição da República. Dever de inde-
nizar. Circunstâncias do caso concreto. Quantum indeniza-
tório. Adequação. Honorários advocatícios. Fixação. Art. 
20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Observância. 
Sentença mantida. - À luz da norma trazida pelo art. 37, 
§ 6º, da Constituição da República, impõe-se ao Estado o 
dever de indenizar o cidadão por dano moral decorrente de 
prisão indevida. Na reparação do dano moral, as circunstân-
cias do caso devem ser levadas em conta, visando evitar o 
enriquecimento ilícito das partes, bem como a reiteração da 
prática pelo ofensor. Na fixação dos honorários em desfavor 
da Fazenda Pública, deve o magistrado se ater aos comandos 
insertos no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 
Primeiro e segundo recursos não providos (Número do 
processo: 1.0105.08.282078-5/001(1) - Rel. Des. Kildare 
Carvalho - Data do julgamento: 17.05.2012 - Data da publi-
cação: 25.05.2012) (g.n.).

Aliás, na jurisprudência sobre os parâmetros 
adotados em situações semelhantes, para a fixação do 
montante indenizatório, necessário transcrever o voto da 
então Des.ª Maria Elza, hoje aposentada:

Com efeito, a temática referente à fixação do valor para repa-
rabilidade do dano moral sempre foi ponto polêmico e contro-
vertido tanto em doutrina como em jurisprudência, sendo que 
o motivo disso reside no fato de que os critérios empregados 
para a delimitação do quantum a ser pago detém enorme 
carga de subjetividade.
Tentando solucionar tal dificuldade a doutrina tem ‘deli-
neado parâmetros para a efetiva determinação do quantum, 
nos sistemas a que denominaremos abertos, ou seja, que 

deixam ao juiz a atribuição. Opõem-se-lhes os sistemas tari-
fados, em que os valores são pré-determinados na lei ou 
na jurisprudência’ (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil 
por danos morais: a questão da fixação do valor. Tribuna 
da Magistratura, caderno de doutrina, p. 33 a 37, julho de 
1996).
Em nosso ordenamento jurídico, o sistema adotado é o 
aberto, aquele em que a incumbência do valor indenizatório 
fica submetida ao prudente arbítrio do Juiz, pois não se pode 
esquecer que as poucas leis que tratam da matéria têm uma 
abrangência muito limitada, não abarcando, pois, todas as 
situações que dão azo a uma indenização por dano moral.  
Por outro lado, o critério empregado pela jurisprudência não 
é unívoco, pois inúmeros são os parâmetros utilizados por 
nossos Tribunais Pátrios.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior, em sua artigo inti-
tulado, Responsabilidade civil. Danos morais e patrimoniais. 
Acidente no trabalho. Ato de preposto. RT, v. 731, p. 91/104, 
set. 1996), sustenta que:
‘Cabe assim ao prudente arbítrio dos juízes e à força criativa 
da doutrina e jurisprudência a instituição de critérios e parâme-
tros que haverão de presidir as indenizações por dano moral, 
a fim de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne 
expressão de puro arbítrio, já que tal se transformaria numa 
quebra total de princípios básicos do Estado Democrático de 
Direito, tais como, por exemplo, o princípio da legalidade e 
da isonomia’.
Ainda, a respeito, segundo Aguiar Dias:
‘Deve seguir um processo idôneo que busque para o ofen-
dido um equivalente adequado. Para tanto, lembra a lição de 
Lacoste, segundo a qual não se pretende que a indenização 
fundada na dor moral seja sem limite. Aliás, a reparação 
será sempre, sem nenhuma dúvida, inferior ao prejuízo expe-
rimentado, mas de outra parte, quem atribuísse demasiada 
importância a esta reparação de ordem inferior se mostraria 
mais preocupado com a ideia de lucro do que mesmo com a 
injúria às suas afeições; pareceria especular sobre sua dor e 
seria evidentemente chocante a condenação cuja cifra favo-
recesse tal coisa’ (Da responsabilidade civil. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1994, v. II, p. 740, nota 63).
Nesse sentido, também, o posicionamento do ilustre civilista 
Caio Mário da Silva Pereira, in verbis:
‘A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho 
patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em 
certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os inte-
grantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 
compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, 
atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as 
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão 
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão 
pequena que se torne inexpressiva’ (Responsabilidade civil. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, nº 45, p. 67).

Confira-se como restou ementado o referido
julgado:

Direito constitucional e administrativo. Ação indenizatória. 
Prisão preventiva. Ilegalidade. Responsabilidade civil do 
Estado. Mácula à dignidade da pessoa humana. Erro judi-
ciário. Comprovação. Dano moral. Configuração. Critério 
de fixação. Majoração. Arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º, ambos 
da Constituição Federal. - A prisão preventiva indevida 
do autor somente ocorreu em razão de falha do Estado de 
Minas Gerais na correta identificação da sua pessoa, que, 
ao menos, foi identificada em relação ao delito, em tese, por 
ele cometido. Tal fato grave dá ensejo à reparação por dano 
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Cobrança - Vereador - Subsídios superiores ao 
devido - Restituição - Legalidade - Moralidade 

administrativa - Enriquecimento ilícito

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Vereador do 
Município de Ouro Preto. Subsídios superiores ao devido. 
Apuração feita pelo Tribunal de Contas. Restituição 
devida. Irrelevância do elemento culpa ou dolo quanto ao 
dever de restituição. Princípios da legalidade e da mora-
lidade administrativa. Vedação ao enriquecimento ilícito.

- Restando comprovado que o falecido edil recebeu subsí-
dios superiores aos que lhe eram devidos no ano de 1992, 
posto não desacreditado o conteúdo de certidão emitida 
pela eg. Corte de Contas mineira, o ressarcimento ao 
erário municipal pelo seu espólio é medida que se impõe, 
em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade 
administrativa, sendo irrelevante para o êxito da cobrança 
a demonstração de culpa ou de dolo no recebimento dos 
valores cobrados, isso porque a boa-fé não tem o condão 
de afastar o dever de restituição ao erário daqueles 
valores ilegalmente percebidos pelos agentes políticos, 
dotados de poderes decisórios, sob pena de incentivo ao 
sempre abominável enriquecimento ilícito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0461.09.064604-7/001 - 
Comarca de Ouro Preto - Apelante: Espólio de Leôncio 
Bartolomeu Guimarães, representado pela inventarian-
te Roberto Bráulio Guimarães - Apelado: Município de 
Ouro Preto - Relator: DES. PEIXOTO HENRIQUES

moral, porquanto violador de princípios e direitos fundamen-
tais da Constituição da República, como dignidade da pessoa 
humana, honra, imagem e liberdade. O desrespeito à digni-
dade da pessoa humana não pode ficar impune, razão pela 
qual o requerente faz jus ao ressarcimento integral dos danos 
morais sofridos pela indevida mácula à sua honra, imagem e 
liberdade, decorrente de sua prisão indevida. O arbitramento 
do valor do dano moral, tendo em vista sua carga de subjeti-
vidade, deve ser estabelecido em quantia que sirva de repa-
ração pela dor sofrida, bem como pela reprimenda ao ato 
praticado, não podendo servir, ainda, como fonte de enrique-
cimento ilícito por parte do ofendido (Número do processo: 
1.0024.07.492315-2/001(1) - Rel.ª Des.ª Maria Elza - 
Data do julgamento: 05.03.2009 - Data da publicação: 
24.03.2009)(g.n.).

Dessarte, vê-se, da orientação jurisprudencial 
e doutrinária, que o arbitramento do montante deve 
atender ao equilíbrio, próprio à ciência jurídica, após 
serem levadas em conta as circunstâncias do caso 
concreto, sendo que isso, a meu ver, repita-se, foi intei-
ramente adotado pelo Juízo singular, que, precisa-
mente, ponderou:

O terceiro erro cometido consistiu na grande quantidade de 
tempo expendida para que a identificação civil do requerente 
fosse providenciada. Quanto a esse ponto, dúvida não há de 
que o Estado deveria ter agido com mais cautela e diligência, 
pois manteve preso por três meses um cidadão inocente. 
Caso houvesse maior rigor na atuação policial, o requerente 
não permaneceria tanto tempo no cárcere. 
Uma vez levantada a hipótese de que o autor do crime e o 
detido não eram a mesma pessoa, incumbia aos agentes poli-
ciais promover uma investigação mais apurada e eficiente da 
questão, pois ninguém pode ser mantido preso ilegalmente 
(f. 107).

Em relação ao dano material, entendo, com a devida 
vênia do Julgador singular, que o recibo de f. 36 é apto 
a demonstrar os valores despendidos com a contratação 
de serviços de advocacia na defesa do segundo apelante 
nos autos do anterior processo criminal (nº 977.000.534-
72), sendo devido, também, o ressarcimento da quantia 
de R$6.000,00 (seis mil reais).

De resto, cumpre salientar que a correção mone-
tária e os juros de mora, nas condenações impostas à 
Fazenda Pública, devem observar a modificação do texto 
do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97 pela Lei Federal 
nº 11.960/09, notadamente em razão de ter sido esta 
demanda proposta após 30.06.2009, data de vigência 
deste último diploma legal.

No que tange à fixação dos honorários de sucum-
bência, arbitrados no valor de R$2.500,00 (dois e 
quinhentos reais), tenho que irretocável a sentença de 
primeiro grau, visto o julgamento antecipado da lide, o 
rápido desenrolar processual e a observância dos critérios 
estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Por fim, e a considerar a sucumbência recíproca nos 
termos do art. 21, caput, do CPC, mais uma vez entendo 
pela manutenção do decisório singular, visto que vencido 

o segundo apelante quanto ao valor pleiteado a título 
de danos morais, sendo, pois, impossível a responsabili-
zação exclusiva do requerido, ora primeiro apelante, pelo 
pagamento da verba honorária.

Ante o exposto, dou parcial provimento a ambos os 
recursos de apelação para condenar o réu ao pagamento 
de danos materiais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) 
e determinar que a aplicação dos juros moratórios e da 
correção monetária sobre a condenação observe o esta-
belecido no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, alte-
rado pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, mantendo, 
quanto ao mais, a r. sentença.

Custas recursais, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ÁUREA BRASIL e LUÍS CARLOS 
GAMBOGI.

Súmula - APELAÇÕES CONHECIDAS E 
PARCIALMENTE PROVIDAS.

. . .
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inaplicável, in casu”; que alegou o Município de Ouro 
Preto, “com base na certidão de débito expedida pelo 
Tribunal de Contas do Estado, que” ele “recebeu a impor-
tância de R$74.028,45 (setenta e quatro mil vinte e oito 
reais e quarenta e cinco centavos) de forma irregular, 
devendo a mesma ser devolvida aos cofres públicos muni-
cipais”; que “juntou, para provar o alegado, cópia parcial 
de procedimentos administrativos eivados de nulidade, 
em que constam a referida certidão de débito (f. 12), 
notas taquigráficas e acórdão proferido nos autos do 
Processo de Prestação de Contas nº 6581 (14/17)”; que 
“o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deter-
minou, no Acórdão do Processo de Prestação de Contas 
nº 6581”, que fosse devolvido “aos cofres públicos o 
valor recebido, nos termos da Súmula 69/TC, ao argu-
mento de que o recebimento foi irregular”; que, da leitura 
da referida súmula, se percebe que ela faz referência “a 
valores recebidos a maior” e ele “não recebeu valor 
algum a maior”; que “recebeu, durante o ano de 1992, 
apenas a sua remuneração, devidamente amparada em 
norma editada na legislatura anterior, como comprovado 
pelos documentos juntados à contestação, de f. 92/120”; 
que “prova do alegado é a Resolução nº 013/88, que 
fixa subsídios dos Vereadores de Ouro Preto para a legis-
latura 1989/1992, promulgada em 20.12.1988, ora 
juntada”, por isso, “não há que se falar em valores rece-
bidos a maior”; que, “se houve alguma irregularidade no 
pagamento, tais irregularidades devem ser de responsabi-
lidade do ordenador de despesas, que é a única pessoa 
capaz de averiguar a legalidade do procedimento no 
momento em que autorizou o pagamento”; que tal 
conduta não lhe cabia, “que atuou como vereador e 
recebeu a sua justa remuneração pelo múnus público 
exercido”; que “a própria Resolução nº 013/88 estabe-
leceu, no seu art. 3º, que a atualização da remuneração 
dos vereadores será efetuada por ato da Mesa da 
Câmara, nos termos das Leis Federais, Estaduais e 
Municipais” e, “justamente por isso, mês a mês, durante a 
legislatura 1989/1992, houve acréscimo na remune-
ração recebida pelos Vereadores”; que juntou, “para 
provar o aumento na remuneração mensal, os Atos 
Administrativos nos 01/92, 02/92, 03/92, 07/92, 08/92, 
11/92, 12/92, 13/92, 14/92, 15/92, 18/92 e 19/92, 
que estabeleceram valores para a recomposição dos 
subsídios dos vereadores do Município de Ouro Preto 
durante o ano de 1992, na forma estabelecida no art. 3º 
da Resolução nº 013/88”; que “juntou, também, folha de 
pagamento dos vereadores de Ouro Preto do ano de 
1992, em que constou a assinatura do Presidente da 
Câmara Municipal”; que acostou “Comparativo da 
Receita Orçada com a Receita Arrecadada de 1992”, e 
tal documento “demonstrou que a receita arrecadada 
pelo Município de Ouro Preto foi muito maior que a 
orçada”; que, “ao assumir sua cadeira na Câmara 
Municipal de Ouro Preto em janeiro de 1989, os valores 
determinados [...] a título de remuneração já haviam sido 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2013. - Peixoto 
Henriques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Como dá conta o 
relatório lançado nos autos, cuida-se aqui de apelação 
(f. 139/152) interposta pelo Espólio de Leôncio Bartolomeu 
Guimarães (representado pelo seu inventariante Roberto 
Bráulio Guimarães) contra sentença (f. 135/137) da lavra 
da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Ouro Preto que, dirimindo ação de cobrança que lhe 
move o Município de Ouro Preto, julgou procedente a 
pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 269, I, 
do CPC, assim o fazendo para condenar o requerido “a 
pagar o valor de R$74.028,45 (setenta e quatro mil vinte 
e oito reais e quarenta e cinco centavos) ao Município de 
Ouro Preto, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 
a partir da citação e correção monetária pelo índice da 
Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a 
partir da data do ajuizamento da ação”, tendo-o, por fim, 
condenado ao pagamento da custas e honorários advo-
catícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da conde-
nação, suspendendo, todavia, a exigibilidade em face da 
gratuidade judiciária a ele conferida.

Em suma, feita a defesa da “tempestividade recursal” 
e o breve “resumo do feito”, o réu/apelante alegou: que 
“apenas com os documentos juntados pode-se ver que a 
sentença amparou-se em fundamento equivocado”, isso 
porque “a decisão proferida ampara o direito à devo-
lução dos valores no fato de estes terem sido recebidos 
sem o devido empenho prévio”; que “está sendo obri-
gado a devolver aos cofres públicos a importância de 
Cr$89.995.312,67 (oitenta e nove milhões novecentos e 
noventa e cinco mil trezentos e doze cruzeiros e sessenta 
e sete centavos), valor este que, devidamente atualizado, 
perfaz a importância de R$74.028,45 (setenta e quatro 
mil vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)”; que, 
“de acordo com a própria decisão proferida pelo Tribunal 
de Contas, percebe-se que se apurou que houve ausência 
de empenho prévio apenas no valor de Cr$7.259.666,89 
(sete milhões duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e 
sessenta e seis cruzeiros e oitenta e nove centavos), de 
acordo com o documento de f. 15 dos autos”; que se 
percebe “que a decisão proferida pelo douto Juízo a quo 
parte de premissa equivocada, pois não há comprovação 
alguma de que não houve empenho prévio da remune-
ração recebida por ele”, essa prova “não existe nos 
presentes autos e tal fato impõe a reforma da sentença de 
f. 135/137”; que “a decisão proferida amparou-se clara-
mente na Súmula 69/TC”, ocorre que “esta súmula é 
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nistrativa é o mesmo que rasgar a Constituição Federal, 
pois cria responsabilidade para pessoa que não participa 
do processo”; que “a fase administrativa é a fase mais 
importante, in casu, posto que ao Poder Judiciário resta 
apenas o exame da legalidade do ato”; que, no caso, lhe 
foi negado “o direito de ter acesso ao feito que tramitou 
perante a Corte de Contas, visto que este não foi juntado 
aos presentes autos, nem foi deferida a prova no sentido 
de intimar o Município a juntá-lo aos autos, requerida na 
contestação”; que “é certo que o Tribunal de Contas é um 
órgão técnico, não jurisdicional”, portanto “julgar contas 
ou a legalidade de atos administrativos é uma atribuição 
de caráter técnico”; que “a conclusão óbvia desta conde-
nação sofrida [...] perante o Tribunal de Contas” é que lhe 
foi negado “o direito de se manifestar nos autos de 
Processo de Prestação de Contas”, não tomando conhe-
cimento do referido processo, o que é uma flagrante 
inobservância do contraditório e ampla defesa (art. 5º, 
LV); que se impõe, portanto, a anulação ou a reforma da 
decisão proferida na instância de origem; que “a legis-
lação atual, que impõe o ressarcimento de valores aos 
cofres públicos, ampara-se no fato do agente que, 
mediante ação ou omissão, dolosa ou culposa, causa 
lesão ao patrimônio público”; que “não atuou ou deixou 
de atuar, seja dolosa ou culposamente, ao receber sua 
remuneração durante o ano de 1992” e, também, “prova 
alguma foi produzida neste sentido”; que, no caso, não é 
aplicável a Lei nº 8.429/92 (LIA), “haja vista que a mesma 
foi editada posteriormente ao pedido mencionado na 
certidão de débito objeto da presente ação de cobrança”; 
que, “justamente por tratar-se de período anterior à inci-
dência da Lei de Improbidade Administrativa, o entendi-
mento cabível é que somente eram puníveis os atos que 
implicassem enriquecimento ilícito”, isto é, “para consi-
derar como indevidos os valores recebidos, necessário 
seria que se provasse o dolo ou a culpa, na ação ou 
omissão” dele; que não há sequer referência a qualquer 
conduta culposa ou dolosa dele nos autos, e tal não 
existe, pois não atuou dolosa ou culposamente, seja por 
ação ou omissão; que “a sentença, mais uma vez equivo-
cadamente, estabelece como conduta culposa a eventual 
omissão [dele] por não ter o mesmo fiscalizado a atuação 
do ordenador de despesas”, tal argumento não pode 
prosperar, isso porque “o ordenador de despesas é 
responsável por seus atos e como tal deveria atuar de 
forma diligente e efetiva”; que “não há comprovação 
alguma de prejuízo ao erário”; que “a única coisa que é 
possível admitir, mesmo que hipoteticamente, é que houve 
algum erro no procedimento, no ato de processar o paga-
mento, mas [ele] jamais recebeu algum valor indevida-
mente”; que os valores por ele percebidos são apenas os 
referentes à remuneração que lhe é devida, nada mais; 
que, se houve algum erro no processamento do paga-
mento, tal conduta não pode lhe ser atribuída, “simples-
mente porque não era ele quem processava e autorizava 
o referido pagamento”, assim, “não há que se falar em 

determinados pelos membros da legislatura imediata-
mente anterior”; que “esta realidade, além do fato [de 
ele] não ser o ordenador de despesas, afasta a responsa-
bilidade do mesmo, no que se refere a eventual paga-
mento realizado a maior”; que, “se a remuneração tem 
caráter alimentar, se [...] realizou seus serviços perante a 
municipalidade, se recebeu o que foi estabelecido em lei, 
não há que se falar em enriquecimento ilícito e, em conse-
quência, em devolução de valores”; que “não existe enri-
quecimento ilícito em recebimento irregular, mas apenas 
em recebimento recebido efetivamente a maior, o que 
nunca existiu”; que se percebe, “pelo documento de f. 15 
dos autos, que foram apurados valores recebidos a 
maior”, no entanto “não há uma explicação sequer de 
como se chegou a tal conclusão”, isto é, “como houve 
pagamento a maior? Não havia resolução ou ato muni-
cipal que amparasse o pagamento?”; que “é impossível 
saber, pois não há nenhuma prova nos presentes autos 
sobre a conclusão apresentada”, ou seja, “não é possível 
analisar a prova documental que redundou nessa 
conclusão, pois ela não existe no presente feito”; que, “no 
que se refere ao Presidente da Câmara, é possível 
perceber que o valor apurado como recebido a maior 
refere-se a verba de representação (conforme documento 
de f. 15 dos autos)”; que, “já em relação aos demais 
vereadores, não é possível concluir nada, pois sequer há 
uma explicação qualquer no referido acórdão”; que, “já 
à f. 14 dos autos, é possível perceber que, apesar da 
decisão tomada pela Primeira Câmara, no referido julga-
mento, havia o parecer da Procuradoria do Tribunal de 
Contas pela aprovação parcial das contas”, ou seja, 
“será mesmo que havia irregularidades, como conclui o 
acórdão? Ou tal irregularidade é questionável? Se assim 
não fosse, não haveria um parecer da Procuradoria da 
Casa pela aprovação parcial”; que “o certo é que é 
impossível descobrir de onde veio essa remuneração 
percebida a maior” por ele, e isso “se dá simplesmente 
porque o Município de Ouro Preto entende que não 
precisa provar o que alega”; que “o autor sente-se acima 
da lei e entende que não precisa cumprir as disposições 
presentes no CPC”; que o Processo de Prestação de 
Contas nº 6581 tramitou sem que ele “tivesse ciência do 
mesmo ou fosse intimado uma vez sequer do seu anda-
mento, inclusive no que se refere à realização de defesa e 
possível juntada de documentos”; que se pode verificar 
que “está sendo impelido a devolver um valor que foi 
apurado à sua revelia”; que “a questão pode ser colo-
cada da seguinte forma: [...] foi surpreendido, agora, 
com uma cobrança relativa à remuneração recebida há 
cerca de 20 anos, cobrança esta feita com base numa 
certidão de débito emitida ao final de um processo do 
qual [...] não teve ciência, tendo claramente negado seu 
direito ao contraditório e à ampla defesa”; que “admitir 
que a intimação do ordenador de despesas é suficiente 
para a garantia do contraditório e para responsabilizar 
pessoa que não participou do processo na sua fase admi-



228        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

Preto, referente ao exercício de 1992, determinou a resti-
tuição aos cofres do município de Ouro Preto, pelo Sr. Leôncio 
Bartolomeu Guimarães, CPF: 062.996.496-68, vereador, à 
época, residente e domiciliado na Rua Bárbara Heliodora, 
n. 60, Ouro Preto, MG, CEP: 35400-000, da importância 
de Cr$89.995.312,67 (oitenta e nove milhões novecentos e 
noventa e cinco mil trezentos e doze cruzeiros e sessenta e 
sete centavos), que, atualizados monetariamente, perfazem 
a quantia de R$74.028,45 (setenta e quatro mil vinte e oito 
reais e quarenta e cinco centavos), referentes à remuneração 
recebida a maior, em desobediência às disposições legais. 
Certificamos, ainda, que o valor citado foi corrigido pela 
Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, publicada no MG 
de 13.09.2007, conforme Resolução 13/95 deste Tribunal, 
nos termos da memória de cálculo que integra a presente 
certidão. O valor constante desta certidão deverá ser atua-
lizado monetariamente na data do respectivo recolhimento 
(f. 12 - apenas o grifo não consta do original).

De plano, cumpre-me analisar as questões prelimi-
nares suscitadas na apelação.

I - Das preliminares.
a) Da ausência do contraditório e da ampla defesa 

na fase administrativa.
Sustenta o réu/apelante que lhe foi negado o direito 

de se manifestar nos autos do processo de prestação de 
contas levado a cabo pelo c. TCE/MG, o que fere o prin-
cípio do contraditório e da ampla defesa.

O argumento não vinga.
A uma, porque o processo de prestação de contas 

é procedimento administrativo de caráter essencialmente 
fiscalizador, sem cunho condenatório e, por isso mesmo, 
onde se tem por atendimento o contraditório pela partici-
pação do órgão prestador das contas - o que, vale gizar, 
se deu na espécie versada, como dá conta o Relator da 
“Prestação de Contas nº 6581” na parte inicial de seu 
voto (v. f. 14).

A duas, porque, na fase administrativa, subsequente 
ao julgamento das contas pelo eg. TCE/MG, ou seja, a 
de cobrança administrativa, o réu/apelante foi devida-
mente notificado (f. 34), tendo, por meio de advogado, 
apresentado defesa por meio de “contranotificação” 
(v. f. 35), o que, venhamos e convenhamos, demonstra a 
efetivação do contraditório e da ampla defesa.

E a três, porque o sagrado direito ao contraditório 
e ampla defesa foi ainda propiciado ao réu/apelante nos 
autos desta própria “ação de cobrança”, o que afasta 
qualquer alegação de nulidade por ter sido tolhido o 
direito de se defender.

A título ilustrativo, permito-me colacionar:

Por fim, o procedimento de exame das contas públicas não 
tem caráter condenatório, mas se trata de mero ato adminis-
trativo-contábil, de cunho fiscalizatório, que afasta a neces-
sidade de formalização do contraditório pelo simples fato 
de não envolver litígio, e sequer contar com a figura de um 
‘réu’ (AC nº 1.0522.03.000769-7/001, 1ª CCív/TJMG, Rel.ª 
Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, DJ de 13.05.2008).

ato ilícito praticado”; que, “em decisão recente proferida 
no REsp 1.192.056-DF, ainda não publicada, o STJ 
afastou a condenação dos recorrentes nas sanções do 
art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) sob 
o entendimento de que não ficou evidenciada nos autos a 
conduta dolosa dos acusados”; que, “se é exigida a 
demonstração do elemento subjetivo até para a devida 
aplicação da Lei de Improbidade, seja para os tipos 
previstos nos arts. 9º (enriquecimento ilícito) e 11 (violação 
dos princípios da Administração Pública) e, ao menos, 
pela culpa nas hipóteses do art. 10 (prejuízo ao erário), 
que é legislação mais recente e específica, por que não se 
exigiria o mesmo para atos anteriores à mesma?”; que “é 
claro que, para que seja reconhecida a obrigação de 
devolver valores recebidos alegadamente a maior, é 
necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo ou culpa”; e, finalmente, que 
se trata “de aplicação dos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da razoabilidade”.

Clama pelo provimento do recurso, a fim de 
se reformar o decidido para: (a) anular a decisão de 
f. 135/137, visto que não foi assegurado o contradi-
tório e a ampla defesa, bem como em face da impossibi-
lidade de produzir uma defesa de forma eficiente, ante a 
ausência dos documentos necessários ao ajuizamento do 
feito; (b) alternativamente, julgar improcedente o pedido 
inicial, visto que não foi efetivamente provado que os 
valores foram recebidos de forma indevida, nem a devida 
comprovação de culpa ou dolo de sua parte.

Dispensável o preparo (art. 511, § 1º, CPC - f. 137).
Contrarrazões ofertadas (f. 155/164).
Sem a oitiva do Parquet (Rec. CNMP nº 16/2010).
Reverenciando o breve, dou por relatado.
Conheço do recurso, visto que presentes se 

fazem os pressupostos para declarar vencido seu juízo 
de admissibilidade.

O Município de Ouro Preto reclama, por via de 
ação de cobrança, tutela jurisdicional que obrigue o 
Espólio de Leôncio Bartolomeu Guimarães a restituir 
aos cofres municipais o valor de R$74.028,45, quantia 
correspondente ao montante recebido a maior pelo fale-
cido durante o exercício do mandato de vereador no ano 
de 1992.

Dita cobrança tem por lastro a “Certidão de Débito 
TCE/MG nº 1549/2003”, emitida pela Corte de Contas 
mineira ao término do Processo de Prestação de Contas 
nº 6581 da Câmara Municipal de Ouro Preto, referente 
ao exercício de 1992, e lavrada nos seguintes termos:

Certificamos, para os fins do disposto nos arts. 71, § 3º, da 
Constituição Federal; 76, § 3º, da Constituição Estadual; 
e 75 da Lei Complementar nº 33, de 28.06.1994, que o 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em decisão 
prolatada em Sessão da Primeira Câmara, realizada em 
18.11.1997, nos termos do acórdão de f. 83, publicado 
no Minas Gerais de 07.02.1998, constante do Processo de 
Prestação de Contas n. 6.581, da Câmara Municipal de Ouro 
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que o falecido edil, no ano de 1992, recebeu acima do 
subsídio que lhe caberia realmente.

Pois bem.
É inegável a possibilidade de as decisões do 

Tribunal de Contas do Estado serem examinadas pelo 
Poder Judiciário, salvo quanto ao mérito administrativo, 
que não pode ser objeto de revisão judicial, sob pena de 
violação ao princípio constitucionalmente consagrado da 
separação de Poderes. 

O Tribunal de Contas é órgão eminentemente 
técnico, responsável pelo controle externo da legalidade 
dos atos administrativos, nos termos estabelecidos pela 
Constituição Federal.

Confira-se:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exer-
cido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará 
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal.
[...]
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 
ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 
da República, mediante parecer prévio que deverá ser elabo-
rado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsá-
veis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregu-
laridade de que resulte prejuízo ao erário público;
[...]
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em 
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa propor-
cional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal;

Só para arrematar, consigno que, após alentada 
“contestação”, ao réu/apelante foi dada a oportunidade 
de especificar as provas a serem produzidas em amparo 
de suas alegações defensivas (f. 129/130), tendo, 
contudo, permanecido em absoluto e eloquente silêncio 
(f. 132).

Rejeito, pois, o alegado cerceio.
b) Da impossibilidade de se produzir defesa de 

forma eficiente, diante da inexistência dos documentos 
necessários ao ajuizamento do feito.

Do detido exame dos autos, fácil constatar que os 
documentos acostados pelo autor/apelado (Município de 
Ouro Preto) são mais do que suficientes para que o réu/
apelante pudesse elaborar e apresentar sua defesa.

Ora, a inicial foi instruída com: a) Portaria do 
Município de Ouro Preto, que instaurou o processo admi-
nistrativo para a cobrança dos valores recebidos irregu-
larmente pelo réu apelado; b) certidão de débito expe-
dida pelo TCE/MG, acompanhada pelo detalhamento 
dos cálculos feito pela Comissão de Liquidação, Controle 
e Expedição de Certidão de Débito e Multa daquela eg. 
Corte de Contas; c) notas taquigráficas dos autos do 
processo de Prestação de Contas nº 6.581, bem como do 
correspondente acórdão; d) notificação extrajudicial do 
réu; e) ofício da Procuradoria Municipal dando informa-
ções à Promotoria de Justiça acerca do requerimento de 
providências sobre o caso; f) resposta à notificação extra-
judicial; e, por fim, g) relatório final do processo adminis-
trativo, cuja conclusão foi no sentido de ajuizar ação em 
face do espólio do réu para obter a restituição aos cofres 
municipais do valor irregularmente percebido (f. 8/61).

Diante dessa documentação, fácil aferir ter sido 
imputado ao réu/apelante o recebimento a maior, durante 
o exercício da vereança no ano de 1992, da quantia de 
R$74.028,45 (em valores de setembro/2007), o que 
levou o eg. TCE/MG à aplicação de sua Súmula nº 69, 
isso mesmo considerando que a “Defesa: Encaminhou 
Resoluções e Atos Municipais” (v. f. 15).

Nesse contexto, para derruir a presunção de vera-
cidade inerente ao certificado pelo TCE/MG, bastaria ao 
réu/apelante comprovar que os subsídios recebidos em 
1992 estavam em perfeita consonância com a Res. CM/
OP nº 13/88 (f. 92) e com os Atos CM/OP nº 1, 2, 3, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19, todos do ano de 1992 
e recompondo os “subsídios dos senhores vereadores” 
(f. 93/104), bem como a legalidade das regras insertas 
nessa resolução e nesses atos, o que poderia facilmente 
fazer por meio de prova pericial.

Também rejeito, pois, a segunda preliminar.
II - Do mérito.
No apelo interposto, defende o réu/apelante a 

“ausência de demonstração da irregularidade dos valores 
recebidos”, a “inaplicabilidade da Súmula 69/TC”, bem 
como “a ausência de comprovação de culpa ou dolo”.

Como acima já referido, quer o autor/apelado 
que o réu/apelante restitua aos cofres municipais valores 
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Nesse contexto, restando comprovado que o fale-
cido edil recebeu subsídios superiores aos que lhe eram 
devidos no ano de 1992, o ressarcimento aos cofres 
municipais é medida que se impõe, em respeito aos prin-
cípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Como já decidiu esta Suprema Corte Estadual:

Ação de cobrança. Município. Ex-vereador. Prestação irre-
gular de contas. Dano ao erário. Comprovação. Sentença 
mantida. Mantém-se a sentença que julga procedente o 
pedido de ressarcimento ao erário público, quando compro-
vados os danos causados ao Município em razão de atos irre-
gulares atribuídos ao ex-vereador, quando da prestação de 
contas (AC nº 1.0461.09.063693-1/001, 3ª CCív/TJMG, 
Rel. Des. Kildare Carvalho, DJ de 22.10.2012).

O vereador que percebe valores remuneratórios a maior não 
pode invocar em seu favor a boa-fé para se eximir do ressar-
cimento, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e 
da moralidade, considerando que, por suposto, contribuiu, 
pela natureza das atividades que lhe competem, para a reali-
zação do pagamento indevido. - Recurso não provido (AC 
nº 1.0775.08.014598-7/001, Rel.ª Des.ª Heloísa Combat, 
4ª CCív/TJMG, DJ de 04.09.2012 - ementa parcial).

O ressarcimento aos cofres públicos é imprescritível, segundo 
entendimento dominante no colendo STJ. - Se o vereador 
recebeu subsídio a maior, devidamente comprovado, e ainda 
que de boa-fé, é patente o enriquecimento ilícito, pois o não 
ressarcimento afronta os princípios da legalidade, mora-
lidade e impessoalidade administrativas. - O recebimento 
de subsídios a maior por vereadores decorre de lei apro-
vada por eles próprios, procedimento que, ao contrário dos 
servidores públicos, não pode justificar a irregularidade sob 
a alegação de boa-fé, tese que, em relação aos últimos, 
vem sendo acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (AC 
nº 1.0514.10.005697-7/001, Rel. Des. Wander Marotta, 7ª 
CCív/TJMG, DJ de 09.09.2011 - ementa parcial).

Logo improcede a queixa recursal.
À mercê de tais considerações, nego provimento ao 

recurso, mantendo inalterada a sentença fustigada.
Sem custas recursais (art. 10, II, LE nº 14.939/03).
É como voto.

DES. OLIVEIRA FIRMO - 1. Senhor Presidente, 
acompanho integralmente o Relator, limitando-me a 
registrar que causa espécie que, detendo título com 
força executiva, consoante dispõe o art. 76, § 3º, da 
Constituição Estadual, citado abaixo, o Município de 
Ouro Preto eleja via menos célere e eficaz para satisfação 
do crédito. A opção pelo rito ordinário, não se sabe se 
por deficiência técnica ou estratégia protelatória, é tanto 
mais lamentável quanto se considera que, em última 
razão, a titularidade do crédito é do povo da cidade de 
Ouro Preto, de modo que a demora no ressarcimento 
dos cofres públicos prejudica especialmente os interesses 
daquela coletividade.

Art. 76. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual 
compete: 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados.
[...]
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de 
débito ou multa terão eficácia de título executivo.
[...]
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no 
que couber, à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre 
os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por 
sete Conselheiros.

No caso versado, o réu/apelante não logrou êxito 
em comprovar que as verbas objeto desta ação de 
cobrança foram por ele realmente recebidas de acordo 
com o princípio da legalidade. Limitou-se a afirmar, força 
convir, que o recebimento estava devidamente amparado 
em norma editada na legislatura anterior e nos subse-
quentes atos de recomposição. 

Contudo, como já visto, nenhuma prova produziu a 
corroborar suas alegações e, assim, a derruir a presunção 
de veracidade do afirmado na “Certidão de Débito TCE/
MG nº 1549/2003”.

A essa altura, convém ser lembrado:

A regra que impera mesmo em processo é a de que ‘quem 
alega o fato deve prová-lo’. O fato será constitutivo, impedi-
tivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a 
posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da 
existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 
circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é 
o ônus da prova (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de 
direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, v. I, p. 380).

A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm Kisch, tem 
o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de 
uma obrigação, e sim de ônus, uma vez que a parte a quem 
incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e 
prejuízos da sua falta e omissão (MARQUES, José Frederico. 
Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, p. 194).

No mesmo sentido, confira-se: Nelson Nery Júnior 
e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil 
comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 608); e, ainda, Ovídio A. Baptista 
da Silva (Curso de processo civil. 6. ed. São Paulo: RT, 
v. 1, p. 342).

Como resumido em advertência contida em vetusto 
e conhecido brocardo jurídico: “Allegatio et non probatio 
quasi non allegatio” (Alegar e não provar é quase não 
alegar).

Quanto ao argumento do réu no sentido de que 
inexiste prova de culpa ou dolo no recebimento dos 
valores cobrados, inevitável apontar sua irrelevância 
porquanto a boa-fé não tem o condão de afastar o dever 
de restituição ao erário daqueles valores ilegalmente 
percebidos pelos agentes políticos, dotados de poderes 
decisórios, sob pena de incentivo ao sempre abominável 
enriquecimento ilícito.
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[...]
II - julgar as contas dos administradores e demais responsá-
veis por dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qual-
quer dos Poderes ou de entidade da administração indi-
reta, facultado valer-se de certificado de auditoria passado 
por profissional ou entidade habilitados na forma da lei e de 
notória idoneidade técnica; 
[...]
§ 3º A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito 
ou multa terá eficácia de título executivo.

É o voto.

DES. WASHINGTON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Condomínio - Extinção - Imóvel juridicamente 
indivisível - Benfeitorias - Direito de preferência

Ementa: Apelação cível. Extinção de condomínio. Casa. 
Imóvel juridicamente indivisível. Benfeitorias. Indenização. 
Direito de preferência.

- Ainda que a divisão do imóvel seja materialmente 
possível, juridicamente deve ser considerado indivi-
sível quando implicar alteração de sua substância, com 
o comprometimento de sua utilidade e depreciação de 
seu valor.

- As benfeitorias úteis e necessárias devem ser indenizadas 
à parte que as realizou.

- A parte que realizou benfeitorias no imóvel possui direito 
de preferência na aquisição do bem.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.08.076202-7/002 - 
Comarca de Campo Belo - Apelante: Cecy Barbosa - 
Apelados: Espólio de Luiz Diniz Murta, representado pelo 
inventariante e outra, Neyde Barbosa Diniz - Relator: DES. 
ESTEVÃO LUCCHESI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2013. - Estevão 
Lucchesi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - Cuidam os autos de 
ação de alienação judicial/extinção de condomínio 

movida pelo Espólio de Luiz Diniz Murta e outra, em 
desfavor de Cecy Barbosa, sustentando que as partes são 
proprietárias e condôminos de imóvel descrito na inicial, 
na proporção de 50% para cada uma, e, não havendo 
interesse na manutenção da situação de comunheiros, 
bem como sendo impossível a divisão cômoda do bem, 
requereram a extinção do condomínio. Sustentaram terem 
realizado benfeitorias no imóvel. 

Após regular tramitação do feito, sobreveio a 
sentença de f. 154/155, julgando procedente o pedido 
inicial, para decretar a extinção do condomínio e deter-
minar a alienação judicial do imóvel objeto da lide, 
resguardando o direito de preferência dos autores e 
determinando sejam descontados os valores das benfeito-
rias feitas pelo autor.

Irresignada, a ré apelou (f. 174/185), alegando, 
preliminarmente, a nulidade da decisão dos embargos 
declaratórios e a impossibilidade de alienação de bem 
divisível, razão pela qual há carência de ação. No 
mérito, afirmou que as benfeitorias foram realizadas para 
manutenção do imóvel e para uso da filha dos autores. 
Ademais, aduziu que, por serem de pequeno valor, não 
geram direito de preferência. Por fim, afirmou a impos-
sibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas, 
pois houve acordo no processo de inventário, no qual 
se estipulou que cada condômino teria direito a 50% do 
imóvel, sem qualquer restrição por benfeitorias.

Contrarrazões às f. 193/205, pleiteando os autores 
a manutenção da sentença. 

Manifestação da ré, às f. 212, acerca dos 
documentos apresentados em contrarrazões.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Inicialmente, passo à análise das preliminares 

arguidas pela apelante.
Nulidade da decisão dos embargos declaratórios.
Argui a apelante nulidade da decisão proferida nos 

embargos declaratórios, por ausência de fundamentação.
Inicialmente, acerca da fundamentação das deci-

sões judiciais, importante consignar os ensinamentos do 
ilustre processualista Fredie Didier Jr.:

A garantia da motivação das decisões judiciais possui natu-
reza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria 
Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda 
decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à 
sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve 
norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as 
decisões judiciais desmotivadas (Curso de direito processual 
civil, v. 2, 2007, p. 227/228). 

Com efeito, adoto o posicionamento de que as deci-
sões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem 
ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, 
breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não 
significam ausência de fundamentação. 



232        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

Nesse sentido, não obstante verificar que a decisão 
proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau não é exaustiva 
ao tema, tenho que nenhuma razão assiste ao apelante.

A r. decisão, ora combatida, não restou desmoti-
vada. O que se observa é a ausência de prolixidade do 
ilustríssimo julgador, que enfrentou a matéria de forma 
objetiva, expondo de forma clara e concisa suas razões 
de convencimento. Nesse sentido, mutatis mutandis: 

A Constituição não exige que a decisão seja extensamente 
fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as 
razões do seu convencimento (STF - 2ª Turma, AI 162.089-
8-DF, Rel. Min. Carlos Veloso. Apud NEGRÃO, Theotonio. 
Código de Processo Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, p. 339). 

Nesse sentido, os julgados deste egrégio Tribunal 
de Justiça:

Apelação cível. Nulidade da sentença. Ausência de funda-
mentação. Rejeitação. Indenização. Acidente automobilís-
tico. Requisito ensejador da responsabilidade civil. Prática de 
ato ilícito. Ausência de prova. Ônus. - A nulidade prevista no 
art. 93, inciso IX, da Constituição da República só se veri-
fica diante da ausência completa dos fundamentos que levam 
o julgador a formar seu convencimento, porquanto a Carta 
Magna não exige que a decisão seja extensivamente moti-
vada, permitindo a fundamentação concisa. [...] (TJMG - 
Apelação Cível n° 1.0775.07.011637-8/001, Relator: Des. 
José Antônio Braga, j. em 07.06.2011).

Apelação cível. Ordinária. Nulidade da sentença. Dano 
moral. Protesto. Pagamento posterior. Iniciativa do cance-
lamento. Ônus do devedor. Inexistência de dano. - Não se 
pode confundir a ausência de fundamentação, vício insa-
nável ensejador da nulidade da decisão, com uma motivação 
sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se exporem os 
fundamentos que geraram a convicção do julgador, de forma 
a possibilitar o contraditório. [...] (TJMG - Apelação Cível 
nº 10433061853241001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 
j. em 14.07.2010.)

Assim, ao proceder a uma análise da referida 
decisão, não vislumbrei, data venia, qualquer motivo 
que ensejasse sua nulidade, tendo em vista que o MM. 
Juiz a quo expôs os motivos que o levaram a rejeitar os 
embargos, ainda que concisamente, fundamentando no 
sentido de que as alegações dos embargos envolviam 
matéria de mérito, que desafia recurso próprio. 

Rejeito a preliminar. 
Carência de ação - impossibilidade jurídica 

do pedido.
Aduz a apelante impossibilidade jurídica do pedido 

de alienação judicial do imóvel objeto da lide, pois o 
laudo pericial concluiu tratar-se de bem divisível.

Acerca da impossibilidade jurídica do pedido, 
convém transcrever as lúcidas e definitivas ponderações 
de Cândido Rangel Dinamarco:

O petitum é juridicamente impossível quando se choca com 
preceitos de direito material, de modo que jamais poderá 
ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstân-
cias do caso concreto (pedir o desligamento de um Estado 

da Federação). A causa petendi gera a impossibilidade jurí-
dica da demanda quando a ordem jurídica nega que os 
fatos como alegados pelo autor possam gerar direitos (pedir 
condenação com fundamento em dívida de jogo). As partes 
podem ser causa de impossibilidade jurídica, como no caso 
da Administração Pública, em relação à qual a Constituição 
e a lei negam a possibilidade de execução mediante penhora 
e expropriação pelo juiz. [...] Daí a insuficiência da locução 
impossibilidade jurídica do pedido, que se fixa exclusivamente 
na exclusão jurisdicional em virtude da peculiaridade de um 
dos elementos da demanda - o petitum - sem considerar os 
outros dois (partes e causa de pedir) (Instituições de Direito 
Processual Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, v. II, 
p. 298-299).

Assim, como visto, a impossibilidade jurídica decorre 
de uma colisão da pretensão deduzida com os preceitos 
do direito, de uma vedação da ordem jurídica a que os 
fatos, tal como deduzido pela parte, venham a produzir 
efeitos ou em função das próprias partes demandantes.

No caso dos autos, inexiste qualquer colisão da 
pretensão buscada com preceitos do direito material, e 
tampouco existe vedação no ordenamento jurídico a que 
os fatos levantados produzam o efeito almejado, sendo 
certo que a discussão acerca da divisibilidade ou não do 
bem se trata de matéria de mérito.

Destarte, rejeito a preliminar. 
Mérito.
Em que pese ao esforço da apelante, não se verifica 

razão para censurar a bem lançada sentença guerreada.
Como cediço, existe condomínio quando várias 

pessoas são, ao mesmo tempo, proprietárias de um bem. 
A respeito do tema, confira-se o magistério de Cristiano 
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

Determinado direito poderá pertencer a vários indivíduos ao 
mesmo tempo, hipótese em que se tem a comunhão. Se a 
comunhão recair sobre um direito de propriedade, ter-se-á 
condomínio ou copropriedade. Em suma, o condomínio é 
uma espécie do gênero comunhão (Direitos reais. Editora 
Lúmen Juris, 2006, p. 495).

E o escólio de Caio Mário da Silva Pereira 
não discrepa:

[...] dá-se o condomínio quando a mesma coisa pertencer a 
mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, 
idealmente, sobre o todo e cada uma das partes (Instituições 
de direito civil, v. IV, 18. edição, p. 175).

Outrossim, é da natureza do condomínio a sua 
transitoriedade, podendo a sua extinção ocorrer por 
meio da divisão ou da alienação. Neste sentido é a lição 
da doutrina:

O condomínio não é qualificado pela perpetuidade. Pelo 
contrário, a transitoriedade é de sua essência, pois o orde-
namento jurídico cuida de disciplinar a sua extinção. Explica 
Orlando Gomes que a indivisão é um estado inorgânico, 
uma situação excepcional, que não deve durar, porque se 
contrapõe, econômica e socialmente, a forma normal do 
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domínio (FARIA, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. 
Direitos reais. 3. ed. 2006, Ed. Lumen Juris, p. 502).

A indivisão é a situação jurídica daqueles que têm a proprie-
dade em comum de um bem sem divisão material de suas 
partes, seja porque ainda não foi objeto de divisão (coisa 
indivisível), seja por uma impossibilidade material, legal ou 
convencional a sua divisão (coisa indivisível) (ob. citada, 
p. 500).

Assim, tratando-se de bem que não comporta 
divisão, a extinção do condomínio deverá ocorrer através 
de sua alienação:

Não podendo a coisa ser fracionada sem alteração de sua 
substância (art.87 do CC), será qualificada pela indivisibili-
dade. Neste caso, se os consortes não acordarem em adju-
dicar a coisa a um dos comunheiros, com a contrapartida da 
indenização aos autos, qualquer condômino poderá exigir a 
venda para repartição do preço (FARIA, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 3. ed. 2006, Ed. Lumen 
Juris, p. 505).

Nos termos do art. 87 do NCC, 

[...] bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alte-
ração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou 
prejuízo do uso a que se destinam.

Partindo-se desse conceito, conclui-se que, para 
considerar um bem juridicamente divisível, é necessário 
que cada parte consiga constituir um todo, com função 
econômica, como ocorre, por exemplo, na divisão de 
um terreno em lotes. Assim, havendo comprometimento 
da utilidade do bem, deve ele ser considerado indivi-
sível, conforme sabiamente leciona Nestor Duarte, em 
obra coordenada pelo Ministro Cesar Peluzo: “Se houver 
comprometimento da utilidade, ainda que materialmente 
possível, a coisa deve considerar-se indivisível” (Código 
Civil comentado, 5. ed., Ed. Manole, p. 86).

Nessa linha, o imóvel objeto da lide deve ser consi-
derado indivisível, pois se trata de uma casa residencial 
(vide fotografias de f. 205), sendo certo que sua divisão 
a tornaria imprópria para o fim a que se destina, além de 
gerar depreciação do valor. De fato, a divisão de uma 
residência ao meio dificilmente resultaria em duas casas 
completas, aptas a moradia, além do elevado custo de 
uma obra desse porte.

Ademais, nesse mesmo sentido concluiu o perito 
que, embora tenha atestado a possibilidade mate-
rial de divisão do bem, opinou por sua inviabilidade, já 
que provocaria significativa desvalorização do imóvel. 
Confira-se o teor do quesito e a resposta do expert:

É possível fazer uma distribuição dos cômodos da casa, divi-
dindo-a sem prejuízo para os condôminos?
Sim, desde que haja um bom projeto de engenharia e arqui-
tetura para evitar construção geminada e adaptações, o que 
provocaria significativa desvalorização residencial/comercial 
do imóvel, portanto considero inviável (f. 142).

Por conseguinte, a melhor opção para ambos os 
litigantes é a extinção do condomínio com alienação 
do imóvel, consoante inclusive já decidiu este sodalício, 
senão vejamos:

Extinção de condomínio. Bem indivisível. Alienação judicial. 
Possibilidade. - O condômino poderá requerer, a qualquer 
tempo, a alienação da coisa comum, a fim de se repartir o 
produto na proporção de cada quinhão quando, por circuns-
tância de fato ou por desacordo, não for possível o uso e 
gozo em conjunto do imóvel indivisível, resguardando-se 
o direito de preferência contido no art. 1.322 do Código 
Civil (Apelação Cível 1.0024.08.168789-9/003, Relator: 
Des. Pedro Bernardes , 9ª Câmara Cível, julgamento em 
16.04.2013, publicação da súmula em 25.04.2013).

Apelação cível. Extinção de condomínio. Art. 1.322 do 
Código Civil. Bem indivisível. Alienação judicial. Possibilidade. 
Retenção de benfeitorias realizadas no imóvel. Ausência de 
comprovação. Recurso improvido. - Se o bem for indivisível, 
ou se a divisão torná-lo impróprio ao seu destino, é possível a 
alienação judicial do bem, com a consequente repartição do 
preço entre os condôminos. É possível a extinção de condo-
mínio por vontade de um dos condôminos, com a conse-
quente alienação judicial do bem imóvel, quando a coisa for 
indivisível e os consortes não concordarem em adjudicá-la 
a um só, indenizando os outros. Necessário reconhecer que 
o réu/apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu 
ônus processual, nos termos do art. 333, I do CPC, uma 
vez que não trouxe aos autos qualquer discriminação das 
despesas referente à construção da casa em questão, quando 
cabia a ele apresentar em sua peça contestatória todos 
os documentos capazes de comprovar as suas alegações 
(Apelação Cível 1.0431.04.009842-5/001, Relatora: Des.ª 
Hilda Teixeira da Costa , 14ª Câmara Cível, julgamento em 
06.10.2011, publicação da súmula em 25.10.2011).

No mesmo sentido:

Apelação cível. Condomínio. Bens imóveis. Extinção do 
condomínio. - Nos termos dos arts. 1.320 e 1.322, do Código 
Civil, é permitido o pedido de extinção do condomínio a qual-
quer tempo, sendo que, caracterizada a indivisibilidade do 
bem, caso não adjudicado, este deverá ser alienado em hasta 
pública. No caso, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi 
taxativa em declarar a indivisibilidade do imóvel, sendo irrele-
vante, neste momento, a apuração de eventuais benfeitorias. 
Manutenção da sentença que se impõe. Negaram provimento 
ao recurso. Unânime. (Apelação Cível nº 70038390910, 
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora 
Walda Maria Melo Pierro, j. em 26.01.2011).

Ultrapassado esse aspecto, cabe agora verificar 
se realizadas no imóvel e, caso positivo, se os autores 
possuem direito à indenização. 

Sobre o tema, o Juiz singular assim determinou 
na sentença:

O valor apurado deverá ser partilhado proporcionalmente, 
descontando-se uma garagem e a reforma dos encana-
mentos de água potável, que foram providenciados pelos 
autores, cujo total deverá ser descontado no valor da venda 
do imóvel antes de se fazer a divisão.
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Por meu turno, conquanto o apelante se insurja 
contra a indenização dos autores pelas benfeitorias 
realizadas no imóvel, a sentença não merece qual-
quer reforma.

Isso porque a própria apelante, embora em alguns 
pontos sustente não ter havido comprovação das benfei-
torias, noutros reconhece sua realização pelos autores, 
conforme trecho que ora transcrevo:

Pelo que se viu, o que se fora concertado no imóvel foi 
pequenas partes de instalação hidráulica e realização de uma 
garagem (apenas telhado) para uso próprio dos recorridos, 
eis que sua filha residia no imóvel. 

Ademais, o depoimento da testemunha arro-
lada pelos autores confirmou a execução das obras, em 
completa sintonia com a sentença prolatada. Colha o 
testemunho do pedreiro: “[...] que fiz serviço de pedreiro 
para o Sr. Luiz na residência da Rua Santos Dumont; que 
fiz uma garagem; que fiz um encanamento de água [...]” 
(f. 156).

Não bastasse, os autores trouxeram juntamente 
com a petição inicial algumas notas fiscais (f. 08/09), 
em nome da atual inventariante do espólio de Luiz Diniz 
Murta, que por certo é parente deste, não havendo que 
se falar em desconsideração dos referidos documentos.

Como cediço, as benfeitorias realizadas em uma 
coisa são classificadas segundo sua finalidade ou razão, 
à qual se destina, verificados no caso em concreto. No 
ordenamento brasileiro cível, a divisão das benfeitorias é 
tripartida, conforme dispõe o art. 96, in litteris: “As benfei-
torias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.”

Por sua vez, o art. 1.219 esclarece quando haverá o 
direito de indenização pelas benfeitorias realizadas: 

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfei-
torias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, 
se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem 
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção 
pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Tal regra é bem clara no que concerne às possibili-
dades da existência do direito de indenização por benfei-
torias, sendo que no caso dos autos a construção da 
garagem é benfeitoria útil e a manutenção dos encana-
mentos é necessária. Assim, cabível a indenização.

Nessa linha, cabe apenas ressaltar que o valor das 
indenizações será posteriormente apurado, na fase de 
cumprimento de sentença, momento em que a apelante 
poderá discutir a aplicação ou não dos valores contidos 
nas notas apresentadas. Por ora, é necessária apenas 
a declaração do direito à indenização pelas benfeito-
rias realizadas.

Ressalte-se, por oportuno, que o acordo efetivado 
nos autos da ação de inventário (f. 24/25) não diz respeito 
especificamente às benfeitorias e à sua indenização, razão 
pela qual não pode servir de instrumento para afastar o 

direito dos autores. Assim, não há como reconhecer qual-
quer coisa julgada sobre a referida indenização.

Por fim, partimos para a análise do direito de prefe-
rência dos autores, reconhecido na sentença.

Como cediço, preferência é o direito de ser 
preferido em igualdade de condições com terceiro. 
Ordinariamente, as relações jurídicas ocorrem sem que 
haja privilégios de umas em relação a outras; no entanto, 
há certas situações em que uma parte possui mais privi-
légio que a outra, advindo da lei ou da própria vontade 
das partes. 

É o que ocorre com o direito de preferência, que 
objetiva permitir que certas pessoas tenham a primazia 
para adquirirem a coisa que vai ser alienada. O direito 
de preferência do condômino, no ordenamento brasi-
leiro, resulta, inicialmente, do disposto no art. 1.322 do 
Código Civil, que assim consigna:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não 
quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será 
vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em 
condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre 
os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais 
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Trata-se, aqui, da venda da coisa comum na sua 
totalidade, onde se faz evidente o direito de preferência 
do condômino para a aquisição “em condições iguais 
de oferta”, ou seja, da oferta apresentada a terceiro. 
Havendo mais de um condômino interessado, contempla 
a lei, a preferência recairá sobre aquele que tiver benfei-
toria de maior valor ou o quinhão maior.

É exatamente este o caso dos autos. De fato, restou 
reconhecida a execução de benfeitorias no imóvel pelos 
autores, sendo imperiosa a aplicação do aludido dispo-
sitivo na espécie, recaindo sobre eles a preferência para 
adquirir o imóvel. Assim já decidiu este colegiado:

Ação de extinção de condomínio. Alienação judicial. 
Procedimento de jurisdição voluntária. Discussâo sobre 
benfeitorias. Momento oportuno. Posse exclusiva. Aluguéis. 
Consentimento expresso. - A ação de extinção de condo-
mínio sobre coisas indivisíveis tem procedimento espe-
cial de jurisdição voluntária, disciplinado nos arts. 1.113 a 
1.119 do CPC. No momento da alienação, os condôminos 
que realizaram benfeitorias no imóvel terão preferência para 
adquiri-lo, e, caso assim não façam, poderão ajuizar ação 
de indenização para serem reparados pelos acréscimos que 
fizeram. Havendo consentimento expresso para uso exclu-
sivo do bem por alguns dos condôminos, não são devidos 
aluguéis pelo tempo dessa utilização. Recurso provido em 
parte (Apelação Cível 1.0024.02.736460-3/001, Relatora: 
Des.ª Evangelina Castilho Duarte , 14ª Câmara Cível, j. em 
25.08.2011, publicação da súmula em 13.09.2011).

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, 
nego provimento ao recurso, mantendo incólume a 
sentença prolatada pelo Magistrado Antônio Godinho.

Custas recursais, pela apelante, observado o 
disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos em DE OFÍCIO, 
NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO E DAR 
PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2013. - Sebas-
tião Pereira de Souza - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Cuida-se 
de agravo de instrumento de f. 02/15, interposto por 
Jesus Vicente de Paulo Santos, visando à reforma da r. 
decisão de f. 90/91, que afirmou que não houve o preen-
chimento dos requisitos necessários para enquadramento 
do imóvel penhorado como bem de família, nos moldes 
da Lei 8.009/90, por não estar provado que o agravante 
não reside no próprio imóvel.

Alega o agravante, em apertada síntese, que o 
termo de penhora é nulo, por ter constado a penhora 
da totalidade de seu bem, quando somente deveria o ser 
de parte do mesmo. Pugna ainda pelo reconhecimento 
da condição de bem de família do imóvel penhorado, 
que, a despeito de não ser o imóvel em que reside, é o 
único imóvel de sua propriedade, alugado para pagar o 
aluguel do imóvel onde de fato reside.

Pois bem.
Inicialmente, submeto aos meus Pares preliminar de 

não conhecimento parcial do recurso, a qual suscito de 
ofício. 

Vê-se que o Magistrado a quo na decisão agra-
vada não adentrou a questão da nulidade do termo de 
penhora. Deixo de apreciar o pedido de declaração de 
nulidade do referido termo, porque se trata de inovação 
recursal. Com efeito, verifica-se que a referida questão 
não foi nem mesmo decidida na primeira instância, sendo, 
portanto, incabível a sua apreciação na seara recursal.

O agravo devolve ao Tribunal o conhecimento 
somente das questões discutidas e apreciadas na decisão 
agravada. Em sede recursal, não pode a parte inovar, 
alegando matéria que não foi decidida na primeira 
instância, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição 
e consequente cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o posicionamento adotado por este 
egrégio Tribunal de Justiça:

A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões 
suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conheci-
mento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de 
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (Tribunal de 
Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível nº 405185-6, 7ª 
Câmara Cível, Rel. Juiz José Affonso da Costa Côrtes, j. em 
11.03.2004). 

É defeso à parte recorrente inovar em sua postulação recursal 
para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi origi-
nariamente deduzido quando do ajuizamento da ação ou 

Agravo de instrumento - Inovação recursal -
 Questão não decidida em primeira instância - 

Apreciação pelo Tribunal - Supressão de instância -
 Não conhecimento parcial do recurso - Penhora 
de bem de família - Imóvel locado a terceiros - 

Incidência da Lei 8.009/90 - Possibilidade - Valor 
do aluguel revertido para constituição de outra 

moradia - Cumprimento da mesma função social - 
Garantia de proteção da instituição familiar 

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Inovação 
recursal. Não conhecimento parcial. Penhora. Imóvel 
locado a terceiros. Bem de família. Aplicação da Lei 
8.009/90. Possibilidade. Recurso provido. 

- As questões não decididas na instância inferior e que 
não tenham sido objeto da decisão agravada configuram 
inovação recursal e que, por isso, não podem ser apre-
ciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância 
e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório. 

- Sobrevindo penhora sobre o único imóvel da executada, 
ainda que ele esteja alugado a terceiros, deve-se reco-
nhecer a incidência da Lei 8.009/90, cuja finalidade é 
a de garantir e proteger a “instituição familiar”. A juris-
prudência do STJ e deste Tribunal de Justiça tem esten-
dido a benesse da impenhorabilidade da lei supracitada 
a esta hipótese, porque o que se entende é que o valor 
do aluguel será revertido para possibilitar à família cons-
tituir moradia em outro bem alugado, ou seja, cumprirá a 
mesma função do imóvel penhorado.

- De ofício, não conheceram parcialmente do recurso e 
deram provimento à parte conhecida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
03.113325-0/003 - Comarca de Uberlândia - Agravan-
te: Jesus Vicente de Paulo Santos - Agravado: Cesto Testa 
- Relator: DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

É como voto.

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - De acordo 
com o Relator.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO 
MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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atender aos fins sociais a que ela se destina, esses fins sociais 
devem ser aqueles que traduzem os interesses da sociedade, 
os valores a serem preservados, em conformidade com a 
democracia social, base de nossa Constituição.

Assim, visando garantir o fim maior da Lei 8.009/90, 
que, repita-se, é a proteção da “instituição familiar”, a 
jurisprudência, mormente do STJ e desta Corte, tem esten-
dido a benesse da impenhorabilidade ao único imóvel 
do devedor, ainda que alugado a terceiros, cujo valor é 
revertido para possibilitar à família constituir moradia em 
outro bem alugado:

Processual civil. [...] Penhora de imóvel. Bem de família. 
Locação a terceiros. Constrição. Impossibilidade. Lei 
8.009/90. Súmulas 7 e 83 do STJ.[...] - I. A orientação 
predominante no STJ é no sentido de que a impenhorabili-
dade prevista na Lei 8.009/90 se estende ao único imóvel do 
devedor, ainda que este se ache locado a terceiros, por gerar 
frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro 
bem alugado (STJ - AgRg no Ag 576449/SP, Relator Min. Aldir 
Passarinho Junior, j. em 05.10.2004, DJ de 09.02.2005, 
p. 197).

Processual civil e civil. [...] Bem de família. Locação. Aplica-
bilidade da Lei 8.009/90. [...] - O fato de o único imóvel 
dos executados estar alugado em razão de dificuldades finan-
ceiras não impede a garantia de impenhorabilidade dada ao 
bem de família. [...] (STJ - REsp 351770/RJ, Rel. Min. César 
Asfor Rocha, j. em 16.06.2003).

Apelação cível. Embargos do devedor. Penhora. Imóvel locado 
a terceiros. Bem de família. Aplicação da Lei 8.009/90. 
Honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 20, § 4º, do 
CPC. - Visando garantir o fim maior da Lei 8.009/90, que é a 
proteção da ‘instituição familiar’, a jurisprudência, mormente 
do STJ e desta Corte, tem estendido a benesse da impenho-
rabilidade ao único imóvel do devedor, ainda que alugado 
a terceiros, cujo valor é revertido para possibilitar à família 
constituir moradia em outro bem alugado. [...]. (Apelação 
Cível 1.0040.08.080281-8/001, Rel. Des. Eduardo Mariné 
da Cunha, 17ª Câmara Cível, julgamento em 07.10.2010, 
publicação da súmula em 29.10.2010).

Agravo de instrumento. Lei 8.009/90. Constitucionali-
dade. Imóvel locado. Garantia da impenhorabilidade [...] - 
Completamente admissível que a garantia da impenhorabili-
dade recaia sobre imóvel dado em locação se comprovado 
ser o mesmo o único bem da família e revertidos os frutos civis 
da locação em proveito da subsistência da entidade familiar, 
mormente se comprovado que ditos rendimentos se prestam à 
locação de outro imóvel, no qual residem os familiares, como 
é o caso dos autos, visto que a finalidade da Lei 8.009/90 
restringe-se à garantia da morada familiar (TJMG - Agravo de 
Instrumento nº 442.372-9, Relator Juiz Sebastião Pereira de 
Souza, j. em 28.04.2004).

Tal interpretação surgiu devido ao fato de ser 
comum, tendo em vista a situação econômica atual da 
maioria das famílias brasileiras, alugar o único imóvel 
a terceiro, passando os proprietários a residir com a 
família em outro imóvel locado, mais barato, quitando os 
aluguéis com o valor recebido do primeiro e utilizando a 
diferença para complementar a renda familiar.

da contestação perante as instâncias ordinárias (Tribunal de 
Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível nº 422147-0, 5ª 
Câmara Cível, Rel. Juiz Elias Camilo, j. em 18.03.2004). 

Dessarte, considerando que o cerne do recurso 
se cinge tão somente ao pedido de reconhecimento da 
impenhorabilidade do bem constrito, infere-se que o não 
conhecimento parcial do agravo é medida que se impõe. 

Passo à análise da parte conhecida do recurso.
Bem de ver que a parte conhecida do presente 

recurso se cingiu à alegação de impenhorabilidade 
do bem de propriedade do agravante constrito, que se 
encontra locado a terceiros.

A matéria está devidamente legislada, prevendo o 
art. 1º da Lei 8.009/90, assim como seu parágrafo único:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo 
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos 
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipó-
teses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel 
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a 
casa, desde que quitados.

Já o art. 5º do mesmo diploma legal enuncia que:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata 
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado 
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia perma-
nente. [...].

Infere-se, pois, que a finalidade da Lei 8.009/90 é 
proteger a unidade familiar, garantindo ao devedor e a 
seus dependentes uma sobrevivência digna.

No caso dos autos, restou demonstrado pelo agra-
vante que o bem constrito é o único imóvel registrado 
em seu nome, conforme demonstrado às f. 75/88-TJMG, 
tendo sido essa circunstância inclusive reconhecida pelo 
Magistrado de primeiro grau. 

Da mesma forma, é certo que o agravante não 
reside no aludido imóvel, que se encontra alugado 
a terceiros.

Discorrendo acerca da finalidade e da interpretação 
da Lei 8.009/90, oportunas as lições de Rita de Cássia 
Corrêa de Vasconcelos (A impenhorabilidade do bem de 
família e as novas entidades familiares. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 158/159):

A instituição do benefício da impenhorabilidade legal veio 
preservar muitos dos benefícios constitucionalmente reconhe-
cidos e declarados. É imprescindível, por isso, que o intérprete 
busque - como estabelece a regra do art. 5º da Lei de Intro-
dução ao Código Civil, o verdadeiro sentido da Lei 8.009/90, 
os efeitos por ela pretendidos, as situações que estão sob o 
seu alcance e que o legislador procurou disciplinar. Exige-se, 
deste modo, uma interpretação teleológica, ou finalística, 
buscando sempre os fins a que a norma se dirige. Na apli-
cação de toda e qualquer norma jurídica, o intérprete deverá 
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Com isso, não vejo razão para afastar a incidência 
da Lei 8.009/90 no presente caso.

Com esses fundamentos, deixo de conhecer parcial-
mente o recurso e dou provimento na parte conhecida, 
para declarar a impenhorabilidade do bem constrito e 
determinar a exclusão da referida constrição. 

Custas recursais, pela parte agravada, suspensa sua 
exigibilidade no caso de estar sob os pálios da assistência 
judiciária. 

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OTÁVIO DE ABREU PORTES e FRANCISCO 
BATISTA DE ABREU.

Súmula - DE OFÍCIO, NÃO CONHECERAM 
PARCIALMENTE DO RECURSO E DERAM PROVIMENTO 
À PARTE CONHECIDA.

. . .

Ação de nulidade - Casamento - Parentesco 
colateral - Tio e sobrinha - Pagamento irregular 

de pensão por morte - Legitimidade do Ministério 
Público - Proteção do patrimônio público -
 Proteção do interesse difuso ou coletivo - 

Simulação - Fraude à lei imperativa - 
Imprescritibilidade - Ausência de autorização 
judicial - Declaração falsa de testemunhas - 
Nulidade - Pensão por morte - Cancelamento

Ementa: Apelação cível. Anulação de casamento. 
Colaterais de terceiro grau. Tio e sobrinha. Ausência de 
autorização judicial. Declaração falsa de inexistência de 
impedimento legal. Nulidade do casamento. Pensão por 
morte cancelada.

- A atuação do Ministério Público não se perfaz exclu-
sivamente através da ação regulamentada pela Lei 
nº 7.347/85, mas por todas as ações que visem à tutela 
de suas funções institucionais.

- A nulidade do negócio jurídico que tenha por obje-
tivo fraudar lei imperativa ou que tenha sido realizado 
mediante simulação não convalesce pelo decurso do 
tempo, sendo, portanto, imprescritível. 

- Comprovada a ausência de autorização judicial que 
superasse o impedimento legal do casamento entre tio 
e sobrinha e tendo este sido realizado diretamente no 
Cartório de Registro Civil mediante declaração falsa das 
testemunhas em relação à inexistência de impedimento, 
inequívoca a nulidade absoluta e insanável do casamento 
realizado, ainda que as partes não tivessem interesse em 
procriar, tornando inútil a realização do exame médico 

exigido pelo Decreto-lei nº 3.200/41, ou que pretendesse 
a parte comprovar a união estável. 

- Concedida a pensão por morte tendo por causa o casa-
mento, sendo este declarado nulo, perde a beneficiária os 
direitos previdenciários que o tinham como pressuposto.

Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.119098-9/003 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: M.L.C.R. 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Interessado: Espólio de G.C. - Relatora: DES.ª 
ALBERGARIA COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, 5 de dezembro de 2013. - Albergaria 
Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por M.L.C.R. contra a sentença de 
f. 424/428, que julgou parcialmente procedente o pedido 
inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais para declarar a nuli-
dade do casamento celebrado entre a apelante e G.C., 
retornando os nubentes ao status quo ante. 

Em suas razões recursais, a apelante requereu preli-
minarmente o exame do agravo retido interposto contra a 
decisão que rejeitou a alegação de impossibilidade jurí-
dica do pedido e de prescrição.

Ainda em sede preliminar, sustentou a nulidade da 
decisão, que, ao determinar providências não requeridas 
pelo autor, incorreu no vício de ultra petita. Arguiu ainda 
o cerceamento de defesa, pois teve indeferida a prova 
que pretendia fazer de que as partes mantiveram efetivo 
relacionamento amoroso. 

No mérito, alegou que, independentemente do 
casamento com o falecido, ocorrido em 2002, as partes 
viviam em união estável desde 1977, conforme compro-
varam as testemunhas, fato que, por si só, autorizaria o 
pagamento de pensão previdenciária à apelante.

Argumentou ter sido induzida a erro pelo Promotor 
de Justiça, que lhe informou não haver necessidade 
de outras formalidades para o casamento, além das 
cartorárias, e que os requisitos previstos pelo Decreto 
nº 3.200/41 ao casamento entre tios e sobrinhos não 
se lhe aplicam, porque apenas procuram resguardar a 
saúde de eventual prole, não desejada pelos nubentes.

Pediu a reforma da sentença. 
Contrarrazões ofertadas às f. 475/494.
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Ouvida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou 
pelo provimento do recurso (f. 112/115).

É o relatório.
Conhecido o recurso, uma vez presentes os pressu-

postos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
1 - Agravo retido.
Sustentou a agravante a impossibilidade jurídica do 

pedido. Em primeiro lugar, em face da ausência de inte-
resse difuso ou coletivo que justifique o ajuizamento de 
ação civil pública, ou de qualquer outra hipótese prevista 
na Lei nº 7.347/85. Em segundo, porque o sigilo próprio 
das ações de família contradiz com a publicidade afeta 
às ações civis públicas. Em terceiro, porque o manejo 
de ação civil pública esbarra no prazo prescricional de 5 
(cinco) anos, incompatível com a imprescritibilidade dos 
atos jurídicos nulos. Em quarto, porque o objeto da ação 
civil pública, nos termos da lei, é de natureza condena-
tória, substancialmente distinto da natureza declaratória 
da pretensão aviada na presente ação. Por fim, porque 
não se admite a ação civil pública que envolva paga-
mento de tributos, contribuições previdenciárias e FGTS.

Contrapondo a tais argumentos, o Ministério Público 
reafirmou o objetivo da presente ação em defender o 
patrimônio público, pois, em razão de casamento reali-
zado mediante simulação, o erário foi e tem sido lesado 
pelo pagamento irregular de pensão por morte.

O art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 
1988 ampliou o campo de atuação do Ministério Público 
em relação ao ordenamento jurídico anterior e passou a 
atribuir-lhe a função institucional de promoção de inqué-
rito civil e de ação civil pública “para a proteção do patri-
mônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos”.

Legislações infraconstitucionais posteriores corrobo-
raram a legitimidade conferida ao Ministério Público para 
a defesa do patrimônio público, tais como a Lei Orgânica 
do Ministério Público (art. 25, IV, b da Lei nº 8.625/93) 
e o seu Estatuto (art. 3º, b, 5º, III, b, e 6º, VII, b, da Lei 
Complementar nº 75/93). Além disso, assentando qual-
quer divergência sobre o assunto, a matéria foi sumulada, 
em 10.08.2006, pelo Superior Tribunal de Justiça, que 
fixou o entendimento de que “O Ministério Público tem 
legitimidade para propor ação civil pública em defesa do 
patrimônio público” (Súmula nº 329).

Voltando à análise dos autos, verifica-se que o casa-
mento celebrado entre a apelante e o já falecido G.C. 
atingiu diretamente o patrimônio público, na medida em 
que conferiu àquela, com o falecimento do ex-servidor, 
uma pensão previdenciária paga pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas 
Gerais - Ipsemg. 

E, se o comprometimento dos recursos públicos com 
o custeio de pensão por morte em favor da dependente 
do ex-servidor se afigura legal ou não, trata-se de questão 
a ser analisada no mérito, porque envolve a nulidade do 

ato que lhe deu causa, restando afastada a hipótese de 
impossibilidade jurídica do pedido sob esse enfoque.

Também não torna o pedido juridicamente impos-
sível o fato de que as ações civis públicas tendem à publi-
cidade do processo, enquanto que aquelas de direito de 
família correm sob o segredo de justiça. 

Afinal, o inciso LX do art. 5º da CR/88 excepciona 
a regra da publicidade dos atos processuais em todas as 
hipóteses em que houver perigo de violação à intimidade 
dos litigantes, o que não se mostra incompatível com a 
ação ora ajuizada. Aliás, em se tratando de ação rela-
cionada a casamento, incide no caso a hipótese prevista 
no art. 155 do CPC, bastando que a parte requeira, em 
tempo, a concessão de tal sigilo.

Relativamente à natureza eminentemente conde-
natória da ação civil pública, releva notar que, embora 
tenha a presente ação sido assim intitulada, a denomi-
nação dada à ação é irrelevante e não acarreta nenhum 
óbice ao exame da causa e do pedido, de cunho mera-
mente declaratório no presente caso.

Afinal, a atuação do Ministério Público não se perfaz 
exclusivamente através da ação regulamentada pela Lei 
nº 7.347/85, mas por todas as ações que visem à tutela 
de suas funções institucionais.

Dessa forma, se por meio de uma ação declara-
tória de nulidade de casamento estaria o Parquet resguar-
dando o patrimônio público, inexiste a alegada impossi-
bilidade jurídica do pedido.

E, para rechaçar qualquer dúvida acerca da legiti-
midade e da possibilidade jurídica do pedido de decla-
ração de nulidade de casamento contraído mediante 
infringência de impedimento, a propositura desta ação 
pelo Ministério Público foi expressamente prevista no 
Novo Código Civil, em seu art. 1.549: 

Art. 1.549. A decretação de nulidade de casamento, pelos 
motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promo-
vida mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo 
Ministério Público.

Por fim, não merece acolhida ainda o argumento 
da agravante no sentido de que a ação civil pública não 
é própria para questionar ou cobrar tributos e contri-
buição previdenciária. Afinal, o ressarcimento deixou de 
ser objeto da lide, desde o despacho do Juiz (f. 14-v./15), 
que recebeu apenas em parte a petição inicial.

Por todas essas razões, mantenho a decisão agra-
vada quanto à rejeição da preliminar de impossibilidade 
jurídica do pedido.

Ainda em sede de agravo retido, a agravante 
defendeu a ocorrência de prescrição, haja vista que o 
casamento foi realizado em 31.10.2002 e já transcor-
rido o prazo de 5 (cinco) anos quando do ajuizamento da 
presente ação, em 14.04.2011.

Ressalte-se que a causa de pedir é a declaração de 
nulidade de um negócio jurídico - casamento - realizado 
mediante infringência a impedimento legal e simulação, 
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o que não se confunde com causa de anulabilidade, esta 
última sujeita à prescrição do art. 177 c/c art. 1.560 do 
novo Código Civil. 

E, como todo negócio jurídico que tenha por obje-
tivo fraudar lei imperativa ou que tenha sido realizado 
mediante simulação, a nulidade não convalesce pelo 
decurso do tempo, sendo, portanto, imprescritível. 

Além disso, como visto, a presente ação não 
se confunde com aquela regulamentada pela Lei 
nº 7.347/85, sujeita a prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos, conforme interpretação jurisprudencial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo retido.
2 - Nulidade da sentença ultra petita.
A apelante alegou nulidade da sentença pelo vício 

ultra petita, na medida em que o Juiz sentenciante teria 
determinado a suspensão imediata do benefício previden-
ciário auferido, providência não requerida pelo autor e 
que não poderia ser concedida de ofício. 

No caso em espeque, vê-se que o objetivo essen-
cial do Ministério Público Federal com a declaração de 
nulidade do casamento é a defesa do patrimônio público, 
evitando lesão ao erário decorrente de eventual paga-
mento irregular de pensão por morte. 

Dessa forma, ainda que o Magistrado não tenha 
recebido a petição inicial no tocante ao pedido de decla-
ração de nulidade do direito à pensão por morte, sob 
a alegação de incompetência, inexiste óbice para que a 
sentença determine, como efeito secundário, a expedição 
de ofício ao Instituto de Previdência para o cancelamento 
imediato do pagamento.

Em primeiro lugar, porque a decisão irrecorrida do 
Julgador de primeiro grau não enfrentou o pedido da 
parte, tornando preclusa a questão, mas apenas deixou 
de analisá-la por suposta incompetência. 

Segundo, porque, ainda que não tivesse o autor 
formulado tal pleito na inicial, a mera declaração de nuli-
dade do casamento seria o bastante para a determinação 
de suspensão do pagamento da pensão, como conse-
quência lógica e inafastável, já que “É nulo e de nenhum 
efeito, quanto aos contraentes e aos filhos, o casamento 
contraído com infração de qualquer dos nos I a VIII do 
art. 183” (art. 207 do CC/16). Concedida a pensão por 
morte tendo por causa o casamento, sendo este decla-
rado nulo, perde a beneficiária os direitos previdenciários 
que o tinham como pressuposto. 

Rejeito, portanto, a preliminar arguida. 
3 - Cerceamento de defesa.
A apelante argumentou que a falta de manifes-

tação do Juízo acerca dos reiterados pedidos de expe-
dição de ofício ao Hospital Santo Ivo, para que fossem 
apresentados os prontuários do seu cônjuge, representou 
cerceamento de defesa e que, por isso, deve a sentença 
ser anulada.

Isso, porque pretendia comprovar as diversas vezes 
em que se responsabilizou pela internação do paciente, 
na condição de companheira.

Destinando-se as provas a formar o livre convenci-
mento do julgador e fundamentar sua decisão, incumbe 
a ele avaliar a sua real necessidade à instrução do 
processo, podendo, portanto, indeferir as diligências que 
julgar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, os limites da lide conduziram 
as partes à comprovação da ausência de qualquer causa 
de nulidade do negócio jurídico praticado. Nesse sentido, 
a prova de que as internações hospitalares do de cujus 
foram realizadas sob a assistência e responsabilidade da 
apelante não seriam relevantes à formação da convicção 
do Julgador, pois a nulidade alegada afigura-se insanável.

Ressalte-se, ainda, que foge aos limites da presente 
ação o reconhecimento de eventual união estável entre as 
partes. Ainda que esta restasse provada, a manutenção 
do pagamento da pensão não seria viável, pois a causa 
que deu suporte à inclusão da apelante como beneficiária 
do ex-segurado falecido foi, exclusivamente, o casamento 
civil entre as partes. 

E, porque o feito se submeteu a ampla instrução 
probatória no sentido de esclarecer eventual nulidade 
do casamento, com produção das provas testemunhais e 
documentais pleiteadas, não há que se falar em cercea-
mento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Questões de mérito. 
Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade 

do casamento - a despeito da equivocada denominação 
“ação civil pública” - proposta pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais contra M.L.C.R., por ter sido 
contraído com o seu tio G.C., em total violação ao impe-
dimento previsto pelo art. 183, IV, do CC/16 (vigente à 
época dos fatos) e mediante declaração falsa de testemu-
nhas que afirmaram a inexistência de impedimento que os 
inibisse de casar (art. 180, IV, do CC/16).

Referidos dispositivos legais dispunham, in verbis:

Art. 180. A habilitação para casamento faz-se perante o oficial 
do registro civil, apresentando-se os seguintes documentos:
[...]
IV - declaração de duas testemunhas maiores, parentes, ou 
estranhos, que atestem conhecê-los e afirmem não existir 
impedimento, que os iniba de casar;
[...]
Art. 183. Não podem casar (arts. 207 e 209):
[...]
IV - os irmãos, legítimos ou ilegítimos, germanos ou não e os 
colaterais, legítimos ou ilegítimos, até o terceiro grau inclusive;

É incontroversa nos autos a existência de paren-
tesco colateral até o terceiro grau entre a apelante e o 
de cujus, situação, portanto, que fatalmente impediria o 
casamento realizado.

Argumenta a apelante que referido impedimento 
somente se justifica em razão da preservação da saúde 
de eventual prole, tanto que o Decreto-lei nº 3.200/41 
previu, em caráter excepcional, a possibilidade de casa-
mento entre colaterais mediante a submissão dos noivos 
a exame médico previsto no art. 2º:
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Art. 2º Os colaterais do terceiro grau, que pretendem casar-se, 
ou seus representantes, legais, se forem menores, reque-
rerão ao juiz competente para a habilitação que nomeie dois 
médicos de reconhecida capacidade, isentos de suspeição 
para examiná-los e atestar-lhes a sanidade, afirmando não 
haver inconveniente, sob o ponto de vista da saúde de qual-
quer deles e da prole, na realização do matrimônio.

De fato, os impedimentos aos casamentos na linha 
colateral passaram, com o Código Civil de 1916, a ser 
restritos ao terceiro grau, e, ainda assim, com a alteração 
trazida na legislação pelo Decreto-lei nº 3.200/41, o 
impedimento entre tios e sobrinhos deixou de ser insupe-
rável. Para tanto, faz-se necessário atestado médico que 
afirme não existir inconveniente sob o ponto de vista da 
saúde dos cônjuges e da prole. Atualmente, discute-se a 
necessidade de realização de referido exame. O que não 
se discute, no entanto, é a necessidade de autorização 
judicial para a sua realização, sem a qual o casamento 
será nulo. 

Cientes que estavam do impedimento legal à 
contração de núpcias e da exigência do referido exame 
em processo de habilitação, a apelante e o seu tio G.C. 
ingressaram em juízo, em 26.06.2002, com pedido de 
autorização para o casamento de parentes consaguíneos 
em terceiro grau (f. 171/172) - processo que tramitou na 
Vara da Família sob o nº 0024.02.749905-2 - e reque-
reram, em 06.08.2002 (f. 180), a dispensa da realização 
do exame médico por não terem pretensão de gerar filhos.

Designada data e hora para que o magistrado 
pudesse ouvir as partes para que pudessem comprovar 
os fatos descritos na inicial (f. 186 e 190), nenhum deles 
compareceu à audiência designada, o que levou à 
extinção do processo, em 09.12.2002.

Ocorre que, antes mesmo da extinção do referido 
processo judicial, a apelante ingressou com processo 
de habilitação diretamente no Cartório do Registro Civil 
(nº 640634), em 02.10.2002 (f. 229/234), represen-
tando a si própria e a G.C., por instrumento de procuração 
(f. 235), juntando declarações falsas de testemunhas que 
afirmaram conhecer as partes e a ausência de qualquer 
impedimento para se casarem (f. 236). 

Certamente porque o processo judicial de autori-
zação tramitava na Vara de Família, o Ministério Público 
não opôs qualquer resistência ao pedido (f. 239), vindo 
a ser formalizado o casamento civil das partes, em 
31.10.2002 (f. 22).

Ato contínuo, em 03.12.2002, a apelante peti-
cionou nos autos do processo nº 0024.02.749905-2, 
requerendo a desistência daquele pleito.

E, no dia seguinte, em 04.12.2002, faleceu G.C., 
não em razão de causa súbita ou acidental, mas em 
consequência de insuficiência respiratória, pneumonia 
grave, AVC isquêmico, diabetes mellitus e insuficiência 
coronariana (f. 33), o que demonstra o grave quadro de 
saúde que já o acometia há tempos.

Ora, da simples narrativa dos fatos, fartamente 
comprovados pelos documentos indicados, resta eviden-
ciada a deliberada intenção da apelante em não aguardar 
a autorização judicial e, ardilosamente, habilitar-se para 
o casamento omitindo o impedimento que já era de seu 
conhecimento. Explícito, ainda, o dolo em superar qual-
quer obstáculo para a realização do casamento civil com 
o seu tio, já gravemente doente. 

A discussão da apelante acerca da exigência do 
exame previsto no Decreto-lei nº 3.200/41 é irrelevante 
e inútil nos presentes autos. Houvesse o Magistrado, no 
processo judicial intentado para obter autorização para 
casamento, indeferido a sua pretensão de dispensa do 
exame médico, cabível referido debate, naqueles autos. 

Houvesse ainda a apelante sido incluída como bene-
ficiária da pensão por morte em razão da união estável 
declarada pelo segurado, ou verificada pelo Ipsemg, 
pertinente seria a exclusão da sentença, da determinação 
de cancelamento imediato do pagamento da pensão.

Todavia, como já dito alhures, se as partes viviam 
em união estável ou não, pouco importa ao deslinde do 
presente feito, que não tem essa amplitude. Se a exigência 
do exame médico para a autorização do casamento entre 
consaguíneos de terceiro grau não lhes seria aplicável, 
por não pretenderem gerar filhos, inútil tal argumento 
neste momento ou nesta ação.

Afinal, a nulidade do casamento aqui verificada não 
decorre da ausência da realização do exame médico, não 
decorre da ausência de relacionamento amoroso efetivo. 

A nulidade verificou-se em razão da ausência de 
autorização judicial que superasse o impedimento legal 
existente, e da declaração falsa das testemunhas em 
relação à inexistência de impedimento dos nubentes. E 
nenhum argumento sustentado pela apelante ou prova 
produzida acerca de eventual relacionamento amoroso 
teria o condão de suprir tal nulidade, insanável. 

O requerimento de pensão perante o Ipsemg foi 
protocolado em 13.12.2002, apenas 9 (nove) dias após 
o óbito, mesmo porque nenhum vínculo de dependência 
com o de cujus possuía a apelante, e a pensão só é auto-
maticamente deferida aos beneficiários declarados. E, 
apenas porque demonstrando o estado civil marital da 
requerente e do ex-segurado falecido, é que foi deferido 
e autorizado o pagamento da pensão (f. 39).

O casamento civil realizado é nulo. Assim como aos 
atos posteriores que o pressupunham, tal como o recebi-
mento de pensão por morte pela apelante. Trata-se de 
consequência inarredável, como já profundamente expla-
nado no exame das preliminares.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação 
e mantenho a sentença de primeiro grau. 

Custas, pela apelante.
É como voto.
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constituindo isso obstáculo insuperável para o ajuiza-
mento da ação possessória. 

- O justo receio de ser molestado, além da posse que 
deve ser provada, é requisito fundamental do interdito 
proibitório. Para manejar o interdito proibitório, o inte-
ressado deve demonstrar um fundado receio de dano, 
e não apenas manifestar um receio subjetivo sem apoio 
em dados concretos aferíveis pelo juiz. Comprovados os 
requisitos legais defere-se a liminar de interdito proibi-
tório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
13.120055-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Agravado: Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. 
- Interessados: Cleiton de Oliveira, MTRN-Movimento 
do Trabalhador Rural Nacional, ATRBV-Associação dos 
Trabalhadores Rurais de Bela Vista - Relator: DES. JOSÉ 
FLÁVIO DE ALMEIDA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR AS ARGUIÇÕES PRELIMINARES E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013. - José 
Flávio de Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo de 
instrumento contra a decisão de f. 109/126-TJ, profe-
rida nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada 
por Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. contra Cleiton 
de Oliveira e outros, que deferiu pedido liminar nos 
seguintes termos:

[...] Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, 
presentes os requisitos constantes dos arts. 924, 927, 928 
e 932, todos do Código de Processo Civil, defiro a ordem 
proibitória à Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda., em ante-
cipação de tutela liminar, para determinar aos requeridos 
nominados, Cleiton de Oliveira, Movimento do Trabalhador 
Rural Nacional - MTRN, Associação dos Trabalhadores Rurais 
Bela Vista - ARTBV e demais integrantes incertos ou desco-
nhecidos, bem como a todos e quaisquer interessados, 
incertos ou desconhecidos que não foram encontrados, ou 
eventuais pessoas ou Movimentos Sociais de Luta Pela Terra, 
que se abstenham de praticar quaisquer atos que importem 
em turbação, esbulho ou ameaça à posse que a empresa 
autora exerce, como proprietária ou por força de Contrato 
de Parceria Agrícola, sobre as glebas de terras situadas no 
Município de Prata/MG, quais sejam: A) [...]. 

O agravante alega a nulidade da decisão por falta 
de fundamentação: 

Interdito proibitório - Liminar - Requisitos - 
Prova - Deferimento - Intervenção do Ministério 

Público - Desobrigatoriedade - Vistoria no 
imóvel - Discricionariedade do juiz - Audiência 

de justificação - Desnecessidade - Invasão 
coletiva de terras - Integrantes de associações e 
movimentos sociais - Identificação de todos os 
indivíduos - Impossibilidade - Decisão - Falta de 

fundamentação - Não ocorrência - Nulidade - 
Inexistência

Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Interdito 
proibitório. Antecipação dos efeitos da tutela. Nulidade 
da decisão por falta de fundamentação. Necessidade de 
intervenção do Ministério Público. Necessidade de vistoria 
do imóvel e de audiência de justificação. Réus incertos. 
Justo receio. Recurso não provido. 

- A Constituição da República não exige que a decisão 
judicial seja extensamente fundamentada, bastando que 
o Magistrado demonstre as razões de seu convencimento. 

- “O deferimento de liminar em ação possessória sem a 
prévia oitiva do Representante do Ministério Público não 
enseja o decreto de nulidade do feito, pois ao Juiz é reser-
vado apreciar e decidir sobre a pertinência de liminar, 
independentemente de providências prévias não obriga-
tórias ou necessárias.” 

- “A Resolução 620/2000 do Tribunal de Justiça cons-
titui mera recomendação destinada aos Juízes da Vara 
Agrária, não os vinculando, a princípio.”

- Tem-se que a norma legal e regulamentar concede discri-
cionariedade ao Magistrado quando realizar a vistoria no 
imóvel, não se tratando de forma alguma de obrigação. 

- Existindo nos autos elementos suficientes e capazes de 
formar a convicção do magistrado, em cognição sumária, 
acerca dos requisitos legais para o deferimento da liminar 
de interdito proibitório, não há que falar em obrigatória 
realização de audiência de justificação. 

- É certo que, quando se trata de invasão de terras por um 
grupo de pessoas ou movimentos sociais organizados, há 
a impossibilidade de identificar todos os indivíduos, não 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ELIAS CAMILO SOBRINHO e 
JUDIMAR BIBER.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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[...] Basta uma rápida análise da decisão combatida pelo 
Agravante para verificar que a decisão vergastada fora funda-
mentada no ordenamento pátrio, bem como nas jurisprudên-
cias desta Corte (f. 201-TJ). [...] Em que pese obrigatória a 
intervenção do Ministério Público em ações possessórias 
(art. 82, III, do CPC), o ordenamento jurídico não obriga o 
Magistrado a ouvir o referido órgão de atuação em momento 
anterior ao exame dos pedidos liminares de proteção da 
posse (f. 204-TJ). [...] Além de comprovar a função social 
das propriedades, é mister salientar que a Agravada também 
cumpriu todos os requisitos dispostos no art. 927 do Código 
de Processo Civil, não havendo motivos para o Ministério 
Público insurgir contra a Agravada no que concerne ao 
deferimento da liminar pleiteada (f. 207-TJ). [...] é válido 
ressaltar que a concessão ou não da liminar requerida pela 
parte situa-se na esfera de atuação exclusiva do Magistrado, 
tratando-se de prerrogativa constitucional, desvinculada da 
prévia realização de vistoria no imóvel ou de audiência de 
justificação, quando estes procedimentos forem considerados 
desnecessários por ele (f. 209-TJ). 

Pede a confirmação da decisão agravada.
Parecer pelo Procurador-Geral de Justiça, às 

f. 220/232, para conhecer e dar provimento ao recurso, 
com a decretação de nulidade da decisão vergastada.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade. 
Conheço do recurso.

Alega o agravante que a decisão singular é nula, 
por falta de fundamentação e por não observar os proce-
dimentos específicos e necessários atinentes aos conflitos 
pela posse da terra e por não ter aplicado o melhor direito.

Falta de fundamentação da decisão agravada.
A decisão agravada se revela satisfatoriamente 

fundamentada. O MM. Juiz de Direito declina os motivos 
que o levaram ao deferimento do pedido liminar de inter-
dito proibitório e, com base nessa motivação, reconhece 
“presentes os requisitos constantes dos arts. 924, 927, 
928 e 932, todos do Código de Processo Civil”.

Desse modo, não há se cogitar de vulneração 
ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da 
República e art. 165 do Código de Processo Civil. 

Ressalta-se que a decisão breve, concisa ou sucinta 
não é nula, pois concisão não significa falta de funda-
mentação. O Magistrado fundamentou a decisão agra-
vada e demonstrou as razões de seu convencimento.

A jurisprudência abona:

A Constituição não exige que a decisão seja extensamente 
fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as 
razões do seu convencimento (STF - 2ª Turma, AI 162.089-8-
DF, Rel. Min. Carlos Veloso - Apud Theotonio Negrão, Código 
de Processo Civil e legislação processual em vigor, São Paulo: 
Saraiva, 28. ed., p. 339).

Diante disso, não há que falar em nulidade da 
decisão agravada por falta de fundamentação.

Não intervenção do Ministério Público antes da 
decisão liminar.

Os arts. 82, III, e 84 do Código de Processo Civil 
dispõem sobre a obrigatoriedade da intervenção do 

[...] o Magistrado prolator da decisão atacada tem reite-
radamente ignorado o dever de fundamentar as razões de 
suas decisões ao apreciar os pedidos de liminares posses-
sórias, utilizando uma fundamentação padronizada e gené-
rica, que, na verdade, apenas tem aparência de fundamen-
tação (f. 06-TJ). [...] o fato de o Magistrado ter concedido 
ordem proibitória em relação às ‘glebas de terras situadas no 
Município de Prata/MG’ (cf. dispositivo da decisão, f. 156), 
quando, na verdade, os imóveis cujas proteções foram recla-
madas situam-se na Comarca de Uberlândia, comprova que 
ele reproduziu, ipsis litteris, decisão que já havia confeccio-
nado para outro caso, sem sequer analisar as peculiaridade 
existentes na presente demanda (f. 08-TJ). [...] Decisões que, 
de tão genéricas e hipotéticas, amoldam-se a qualquer caso 
abstrato, efetivamente, não podem fundamentar nenhum 
caso concreto (f. 08-TJ). Além da nulidade resultante de sua 
não intervenção no processo antes da análise da liminar, a 
decisão é ainda nula por inobservância do procedimento rela-
tivo aos feitos de competência da vara agrária. Revestindo-se 
a medida pleiteada pela agravada [...] do elemento urgência, 
como expressamente reconhecido na decisão atacada, o 
deslocamento do juiz agrário até o local do litígio é exigência 
imperativa da norma regulamentar acima transcrita (f. 12-TJ). 

A decisão agravada é também nula 

[...] na parte que irradia seus efeitos a terceiros não parti-
cipantes da lide. [...] nas ações de interdito proibitório só 
podem ocupar o polo passivo as pessoas, em maior ou 
menor número, mas perfeitamente determinadas (embora 
possam ser não identificadas, ou de difícil identificação), tidas 
como ameaçadoras da posse do(s) autor(es), não havendo 
sequer cogitar da citação e muito menos da formação de 
título executivo erga omnes contra a coletividade, abstrata-
mente considerada (f. 20-TJ). 

Caso superada a alegação de nulidade da decisão 
agravada, 

[...] esta deverá ser reformada para julgar improcedente o 
pedido de liminar, ante a inexistência dos requisitos autori-
zadores da concessão da medida pretendida (f. 21/22-TJ). 

Deferido o pedido para atribuir efeito suspensivo ao 
recurso às f. 131/132-TJ.

O MM. Juiz de Direito manteve a decisão agra-
vada e informou que o agravante cumpriu o disposto no 
art. 526 do Código de Processo Civil às f. 139/147-TJ. 
Aduziu, ainda, que 

[...] A questão posta na Ação de Interdito Proibitório cinge-se 
tão somente à verificação da comprovação da posse, do 
justo receio de moléstia à posse, bem com da existência da 
turbação ou da iminência de esbulho possessório, requisitos 
estes que tenho por cumpridos no presente caso, conforme 
fundamentos acima expostos, além dos elementos trazidos 
aos autos, mormente contrato de arrendamento para fins de 
exploração agrícola e Boletim de Ocorrência, razão pela qual 
a decisão atacada foi proferida com respaldo nos princípios 
do livre convencimento motivado e da fundamentação dos 
atos jurisdicionais (f. 142-TJ). 

A agravada respondeu às f. 198/218-TJ, alegando 
que 
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George, j. em 01.07.1999; AI nº 2.0000.00.289617-
9/000, Rel. Juiz Armando Freire, j. em 14.10.1999, Publ. 
26.05.2000; AI nº 2.0000.00.414.230-5/0000, Rel. 
Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. em 09.10.2003; 
AI nº 2.0000.00.421323-6/000, Rel. Des. Maurício 
Barros, j. em 03.12.2003; AI nº 2.0000.00.455824-
3/000, Rel. Des. Albergaria Costa, j. em 18.08.2004; 
1.0024.05.824716-4/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. em 
10.08.2006, publ. em 18.09.2006.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Não realização 
de vistoria no imóvel e de audiência de justificação

Conforme se observa no texto constitucional, 
art. 126, parágrafo único, “sempre que necessário à 
eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente 
no local do litígio”.

Tem-se que a norma constitucional confere discri-
cionariedade ao Magistrado para vistoriar o imóvel 
objeto do litígio possessório. Não se trata de formalidade 
ou procedimento obrigatório. A conveniência e oportu-
nidade devem ser avaliadas pelo juiz no caso concreto. 
Não há nulidade sem a demonstração de prejuízo.

Com relação à não realização de audiência de 
justificação, sabe-se que o interdito proibitório é instru-
mento preventivo do qual pode se valer o possuidor para 
se proteger de ameaça à posse.

O art. 928 do Código de Processo Civil dispensa 
a oitiva do réu, assim como a audiência de justificação, 
quando a petição inicial estiver devidamente instruída.

Dessa forma, existindo elementos suficientes e 
capazes de formar a convicção do magistrado, em 
cognição sumária, acerca dos requisitos legais para o 
deferimento da liminar de interdito proibitório, não há 
que falar em nulidade por não haver o juiz designado 
audiência de justificação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de 
Justiça: 

Agravo. Interdito proibitório. Liminar. Intervenção do Ministério 
Público. Desnecessidade. Prova documental robusta. 
Audiência de justificação. Desnecessidade. Deferimento da 
liminar mantido. Recurso a que se nega provimento. - Não 
cabe intervenção do Ministério Público no exame do pedido 
de liminar, em ação possessória, ainda que este deva atuar 
no processo, pois tal concessão constitui prerrogativa consti-
tucional do Magistrado. Constando dos autos elementos de 
prova documental suficientes para formar o convencimento 
do julgador, onde, à primeira vista, restaram apuradas a 
vetustez da posse e o fundado receio de invasão de terras por 
parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, plau-
sível se mostra a decisão concessiva do mandado de inter-
dito proibitório, afigurando-se desnecessária a audição de 
testemunhas, por ocasião da audiência de justificação, visto 
que as questões mais complexas ficam resguardadas com a 

Ministério Público, sob pena de nulidade, nas causas que 
envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural.

O art. 83, I, do Código de Processo Civil diz que o 
Ministério Público terá vista dos autos depois das partes.

Portanto, a interpretação sistemática da lei é no 
sentido de que não cabe a intervenção do Ministério 
Público no exame do pedido de liminar de interdito proi-
bitório, tendo em vista a urgência da medida.

Após a decisão liminar, as partes e o Ministério 
Público são intimados.

A Resolução nº 438/2004, alterada pela Resolução 
nº 620/2009, da Corte Superior do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais traz o seguinte:

Art. 10. Recomenda-se, ressalvadas as situações de extrema 
urgência, a prévia oitiva do Ministério Público antes da decisão 
da liminar, bem como no curso da lide, a cientificação dos 
órgãos envolvidos nos conflitos agrários, a fim de que possam 
prestar as informações pertinentes e eventual auxílio técnico 
administrativo para a composição dos conflitos.

Nas situações de urgência, sob pena de a inter-
venção caracterizar tumulto processual e desvirtuar o 
objetivo da liminar, a oitiva do Ministério Público não 
é obrigatória.

Confira-se:

Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de interdito 
proibitório com pedido liminar. Conflito agrário. Liminar 
deferida. Nulidade da decisão. Ausência de fundamen-
tação. Inocorrência. Ausência de parecer prévio do MP e de 
audiência de justificação/vistoria. Procedimentos não obri-
gatórios. Prova da função social da terra. Desnecessidade. 
Resolução 620/2009. Mera recomendação aos juízes agrá-
rios. Não vinculação. Tutela possessória. Requisitos presentes. 
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. - A falta 
de motivação ou de fundamentação consiste no fato de o 
Magistrado, ao proferir a decisão ou a sentença, não apontar 
quais foram as razões que o convenceram a decidir daquela 
forma. - O deferimento de liminar em ação possessória, sem 
a prévia oitiva do Representante do Ministério Público, não 
enseja o decreto de nulidade do feito, pois ao Juiz é reservado 
apreciar e decidir sobre a pertinência de liminar, independen-
temente de providências prévias não obrigatórias ou neces-
sárias. - A concessão ou não da liminar requerida pela parte 
situa-se na esfera de atuação exclusiva do Juiz, desvinculada 
da prévia realização de vistoria no imóvel ou de audiência 
de justificação, quando estes procedimentos forem conside-
rados desnecessários. - O cumprimento da função social da 
propriedade não está inserido no rol dos requisitos necessários 
ao deferimento da reintegração, nos termos do art. 927 do 
CPC. - A Resolução 620/2000 do Tribunal de Justiça constitui 
mera recomendação destinada aos Juízes da Vara Agrária, 
não os vinculando, a princípio. - Presentes os requisitos do 
art. 927 do CPC, deve ser mantida a decisão na qual foi 
deferida a liminar de possessória. - Recurso conhecido e não 
provido (TJMG, AI nº 1.0024.10.122427-7/001, Rel.ª Des.ª 
Márcia De Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, julgamento em 
30.09.2010, publicação da súmula em 14.10.2010).

No mesmo sentido os seguintes julgados 
deste e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: AI 
nº 2.0000.00.283268-2/000, Rel. Juiz Edivaldo 
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impossível se torna a exata identificação dos esbulhadores, 
quer pelo universo de pessoas envolvidas, quer pela natural 
transumância dos ocupantes do imóvel invadido. Essas 
peculiaridades, ordinariamente observadas em situações 
tais, prestam-se a dificultar, quando não inviabilizar o inte-
gral cumprimento da ordem citatória. Em sendo assim, não 
se pode exigir, ou ainda pretender, que o esbulhado consiga 
identificar a totalidade dos réus na ação possessória (RIBEIRO 
FILHO, Romeu Marques. Das invasões coletivas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, p. 56).

Diante disso, tem-se que o efeito irradiante da 
decisão para pessoas indeterminadas no processo é 
exceção, o que não é causa de nulidade quando estamos 
diante da impossibilidade de individualização dos inte-
grantes dos “Movimentos” e “Associações” de “sem 
terras”, “sem camisas” ou “sem casas”. A citação do 
presidente da organização ou liderança do movimento 
social, pessoa certa e determinada, atende à finalidade 
do processo.

Nesse sentido, a seguinte decisão do colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

Reintegração de posse. Imóvel invadido por terceiros. 
Impossibilidade de identificação dos ocupantes. Indeferimento 
da inicial. Inadmissibilidade. - Citação pessoal dos ocupantes 
requerida pela autora, os quais, Identificados, passarão a 
figurar no polo passivo da lide. Medida a ser adotada previa-
mente no caso. - Há possibilidade de haver réus desconhe-
cidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, 
I, do CPC). Precedente: REsp nº 28.900-6/RS. Recurso espe-
cial conhecido e provido. (REsp 362365/SP, Rel. Ministro 
Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 03.02.2005, DJ de 
28.03.2005, p. 259).

Rejeito a preliminar de nulidade.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Mérito. 
Falta dos requisitos para concessão da medida 

liminar de interdito proibitório. Justo receio.
Sabe-se que o interdito proibitório é instrumento 

preventivo do qual pode se valer o possuidor para se 
proteger de ameaça à posse, impedindo que se concre-
tize, quando se encontra em situação que justifique recear 
sofrer esbulho ou turbação iminente.

No limite da questão controvertida e devolvida 
ao tribunal com o recurso de agravo de instrumento, 
observo que a agravada, para comprovar o justo receio 
de ser molestada na posse, citou que houve a tentativa 
de invasão do imóvel rural denominado Fazenda Chalet 
- Cruzeiro, por cerca de trinta pessoas lideradas pelo 
presidente da Associação do Movimento do Trabalhador 
Rural Nacional e Associação dos Trabalhadores Rurais de 
Bela Vista/MG, Sr. Cleiton de Oliveira, fato registrado em 
boletim de ocorrência policial de f. 40/44-TJ, que relata:

[...] deslocamos juntamente com o solicitante até o local do 
fato, onde fizemos contato com o senhor Cleiton de Oliveira, 

instauração do contraditório (Agravo n° 2.0000.00.381.531-
4/000, Relator Des. Mauro Soares de Freitas, 5ª Câmara 
Cível do TJMG, publ. em 08.03.2003).

Processual civil. Conflito coletivo agrário. Interdito proibi-
tório. Liminar. Interesse processual. Intervenção posterior do 
Ministério Público. Vistoria prévia. Audiência justificação. - A 
liminar é uma providência acautelatória de possíveis danos, 
decidida a critério do Juízo, quando relevantes os funda-
mentos apresentados, e do ato atacado resultar a ineficácia 
da ordem judicial, se afinal concedida. No instituto do inter-
dito proibitório, o interesse processual do possuidor direito ou 
indireto é demonstrado através de informações seguras sobre 
o risco de sofrer turbação ou esbulho em sua posse. Inviável 
a intervenção do Ministério Público no exame do pedido de 
liminar, na medida em que a natureza urgente do pedido 
restaria frustrada, competindo ao Juiz examinar o pedido 
de plano. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC e o 
‘justo receio’, o juiz deferirá a liminar sem ouvir o réu (Agravo 
n° 1.0024.08.228.103-1/001, Relator: Desembargador 
Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, publ. em 03.07.2009).

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Réus incertos.
Para o agravante, a decisão é nula, pois irradia seus 

efeitos a terceiros não participantes da lide.
À f. 25-TJ, vê-se que o agravado ingressou com 

a ação de interdito proibitório contra pessoas deter-
minadas, mas que desconhece nome e qualificação, 
estando coordenadas pelo presidente das Associações 
MTRN-Movimento do Trabalhador Rural Nacional e 
ATRBV-Associação dos Trabalhadores Rurais de Bela 
Vista/MG, Cleiton de Oliveira.

É certo que, quando se trata de invasão de terras 
por movimentos sociais ou grupo de pessoas, a impos-
sibilidade de identificação de todos esses indivíduos pelo 
nome, estado civil, qualificação profissional, RG, CPF 
e endereço é de fato impossível. A mobilidade dessas 
pessoas, uma ocupando o lugar de outra no sistema 
de revezamento, é comportamento conhecido nesses 
grupos organizados para invasão de áreas rurais. Mas 
essas circunstâncias não são obstáculo para a formação 
do processo.

Sobre a impossibilidade de exata identificação dos 
integrantes desses movimentos sociais para invasão cole-
tiva de terras rurais, esclarece Romeu Marques Ribeiro 
Filho: 

Como é bem de ver, aqui se refere o legislador proces-
sual àquelas situações comuns, corriqueiramente encontra-
diças no cotidiano forense, onde as partes são perfeitamente 
identificáveis, com elementos qualificativos nos autos, o que 
termina por não oferecer maiores entraves à perfectibilização 
do ato citatório. Contudo, in casu se cuida de citação multi-
tudinária. No caso das invasões coletivas, urbanas ou rurais, 
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sem agressão arbitrária ao estado de fato em que se acha o 
possuidor, são irrelevantes para o mundo possessório. São as 
ameaças de medidas agressivas na ordem prática ou mate-
rial que ensejam o recurso ao interdito proibitório. Qualquer 
outro tipo de receio, que não seja o da violência iminente, 
portanto, não configura o justo receio, de que fala o art. 932 
do Cód. Proc. Civil (Curso de direito processual civil. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1990, v. 3, p. 1.621 e 1.622).

No caso destes autos, ficou provada a ameaça de 
invasão do imóvel, diante do acampamento de várias 
pessoas e famílias, aguardando a chegada de mais 
famílias, presididas por movimentos e associações que 
visam exatamente à invasão de terras rurais. É inegável a 
ameaça objetivamente séria de esbulho.

Por fim, a referência ao Município de Prata no dispo-
sitivo da decisão agravada, levando em consideração a 
identificação dos imóveis e a expressa indicação de que 
se encontram no Município de Uberlândia ao longo da 
fundamentação, deve ser compreendida como erro mate-
rial. O erro material, que é passível de correção ex officio, 
não invalida a decisão agravada. 

Ante o exposto, rejeito as arguições preliminares e 
nego provimento ao recurso.

O agravante é isento do pagamento das 
custas recursais.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator. 
Congratulo com Vossa Excelência pelo brilhante racio-
cínio despendido no julgamento do agravo, que é sempre 
atual, oportuno, e são precisos os ensinamentos doutriná-
rios e sociais que Vossa Excelência empresta a ele.

Acompanho integralmente o voto de Vossa 
Excelência e sugiro, caso Vossa Excelência queira e 
aceite, que seja publicado esse voto, na sua integrali-
dade, para conhecimento dos Magistrados, das autori-
dades e daqueles que lidam com problemas sociais tão 
graves, que vêm infestando o nosso país. 

Súmula - REJEITARAM AS ARGUIÇÕES PRELIMI-
NARES E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

presidente das Associações MTRN-Movimento do Trabalhador 
Rural Nacional e ATRBV - Associação dos Trabalhadores 
Rurais de Bela Vista-MG, e este nos relatou que estão no local 
um grupo de trinta pessoas e aguardando aproximadamente 
40 (quarenta) famílias para unir-se ao grupo [...]. Por fim, 
compareceu à sede do 17º BPM a vítima qualificada proprie-
tário da Fazenda Chalet relatou que autoria desconhecida, 
provavelmente pertencente ao movimento do sem terra em 
questão, danificou a porteira de acesso da fazenda Chalet 
[...] (f. 42/43-TJ).

Nesse contexto probatório, em cognição sumária, 
a ameaça de invasão da área rural produtiva é fato 
concreto. O justificado receio da moléstia à posse deve 
ser reconhecido. Afinal, não é razoável esperar que 
ocorra a invasão e quebradeiras, destruição de lavouras, 
de bens móveis e imóveis, tiros, foiçadas e pauladas, e, 
assim, somente depois da porteira arrombada, adotar 
medidas que não se concretizam satisfatoriamente. A 
medida liminar, no caso, é maneira eficaz de prevenir 
violência e, eventualmente, trágicas consequências. Para 
prevenir esses riscos graves na ordem social e na segu-
rança pública, também se exige o desvelo do agravante, 
sem necessidade de exageradas formalidades. 

Ensina o douto Ernani Fidélis dos Santos:

O autor deverá demonstrar o justo receio de que o réu poderá 
turbar ou esbulhar-lhe a posse. O justo receio requer delicada 
apreciação, porquanto as alegações do autor, com a respec-
tiva prova, devem ser de molde a convencer o juiz de que a 
ameaça é séria objetivamente, além de ser injusta e antiju-
rídica (Procedimentos especiais. 3. ed. Leud, 1979, p. 45.)

E ainda:

Requisito fundamental do interdito, além da posse que deve 
ser provada, é o justo receio do molestamento (art. 932). A 
ameaça deve ser objetivamente séria, além de injusta e anti-
jurídica, não bastando a mera desconfiança do possuidor. 
Diretamente, poderá ela consistir em palavras escritas ou 
orais; indiretamente, em atos inequívocos de que há intenção 
de molestar a posse, como máquinas ou material de cons-
trução nas proximidades do imóvel possuído, início das obras 
para desvio de águas poluídas, com provável destino ao 
imóvel do autor, etc. (Manual de direito processual civil. São 
Paulo: Saraiva, 1994, v. 3, p. 48). 

O Professor Humberto Theodoro Júnior dilucida:

Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pres-
supõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório 
é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se 
consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor 
obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho 
ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal 
ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária 
para a eventualidade de transgressão do preceito (art. 932). 
[...] Para manejar o interdito proibitório, deverá, outrossim, 
demonstrar o interessado um fundado receio de dano, e não 
apenas manifestar um receio subjetivo sem apoio em dados 
concretos aferíveis pelo juiz. É bom lembrar, finalmente, que 
não se deve considerar ameaça à posse simples manifestação 
do propósito de usar medidas judiciais para reclamar direitos 
sobre o bem retido pelo possuidor. As disputas dominiais, 

Acidente de trânsito - Culpa concorrente - 
Equivalência de culpas - Indenização - Valor -
 Fixação - Proporcionalidade - Prova pericial 

conclusiva - Produção de outras provas - 
Desnecessidade - Cerceamento de defesa - 

Inexistência - Sentença - Nulidade - 
Não ocorrência

Ementa: Apelações cíveis. Acidente de trânsito. Culpa 
concorrente. Configuração. Perícia técnica conclusiva. 
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Desnecessidade de produção de provas outras. Dever de 
indenizar. Recursos não providos.

- A demonstração da existência de culpa concorrente 
implica a equivalência de culpas, pelo que a indenização 
deverá ser fixada de maneira proporcional à culpabili-
dade das partes e ao dano causado. 

- Tendo a parte ré concorrido para a ocorrência do 
acidente, de forma proporcional com a parte autora, ela 
deve ser condenada ao pagamento de indenização mate-
rial equivalente a 50% do valor gasto pela autora com o 
conserto de seu veículo. 

- Diante do quadro probatório existente nos autos, o 
juiz decidirá sobre a necessidade de produção de novas 
provas e, de igual forma, as apreciará livremente, indi-
cando na sentença as bases de seu convencimento.

- Tendo a sentença se baseado em provas constantes dos 
autos, não há falar em nulidade do julgado. 

Recursos não providos.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0271.
08.125700-5/001 - Comarca de Frutal - Remetente: Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Frutal - Apelantes: 1º) 
Município de Frutal, 2º) Allianz Seguros S.A. - Apelados: 
Município de Frutal, Allianz Seguros S.A. - Relator: DES. 
LUÍS CARLOS GAMBOGI 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2013. - Luís Carlos 
Gambogi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - Cuida-se de 
recursos de apelação interpostos pelo Município de Frutal 
e Allianz Seguros S.A. contra a sentença, de f. proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Frutal, que, nos autos da ação de indenização proposta 
pela Allianz Seguros S.A., considerando as provas 
carreadas aos autos, julgou parcialmente procedente o 
feito, condenando o Município ao pagamento de inde-
nização no valor de R$10.499,10 (dez mil quatrocentos 
e noventa e nove reais e dez centavos), a título de dano 
material, em razão do acidente automobilístico envol-
vendo veículo assegurado pela requerente e veículo de 
propriedade da requerida. 

Na mesma oportunidade, o MM. Juiz de Direito 
condenou as partes ao pagamento proporcional das 
custas e despesas processuais.

Não se conformando com o ora decidido, as partes 
aviaram recurso de apelação, cujo conteúdo passo a 
expor de forma sintética.

Aduz o Município apelante, às f. 118/134-TJ, 
que, em 10 de novembro de 2007, o veículo segu-
rado pela apelada trafegava pela MH 255, no sentido 
Itapagipe-Frutal, quando veio a chocar-se com o veículo 
de sua propriedade. Salienta o apelante que o referido 
acidente aconteceu exclusivamente em razão da alta 
velocidade imprimida pelo condutor do veículo segurado, 
sendo, portanto, indiscutível sua culpa exclusiva.

Segue argumentando o Município apelante que o 
“salvado” fora vendido por ínfimos R$2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais), em detrimento da avaliação constante 
de f. 29-TJ, apontando para o valor de R$8.000,00 (oito 
mil reais); e, havendo culpa recíproca, o valor máximo 
devido seria de R$6.897,50 (seis mil oitocentos e noventa 
e sete reais e cinquenta centavos), em razão da avaliação 
do bem segurado. 

Argumenta, ainda, o apelante, no que tange ao 
cerceamento de sua defesa, violação ao contraditório e 
ampla defesa, que pugnou pela apresentação da mídia 
acostada aos autos (f. 62-TJ), bem como pela inspeção 
judicial do local em que ocorrera o acidente, sendo que 
o Magistrado se pronunciou apenas acerca da prova 
oral, nada aduzindo sobre os requerimentos apresen-
tados. Afirma, ainda, que o livre convencimento deve ser 
permeado pela razoabilidade e proporcionalidade, que, 
in casu, não foram observadas.

Aduz, ainda, que o Magistrado em nada observou 
a tese defensiva em que se aponta a venda a preço vil do 
“salvado”. Considerando-se que o Prolator da sentença 
não se manifestou acerca de diversos pontos apresen-
tados pela parte, necessária a decretação da nulidade 
da sentença. 

No que tange à culpa exclusiva da vítima, afirma o 
apelante que os documentos de f. 40/49-TJ são conclu-
sivos ao apresentar a culpa exclusiva da vítima, uma vez 
que, se o segurado não trafegasse em velocidade tão 
alta, o acidente não teria ocorrido ou, ao menos, não se 
produziriam tais resultados.

No que diz respeito ao valor da condenação, alega 
que, considerando-se o valor de avaliação do “salvado” 
e aquele apurado em sua venda, chega-se à conclusão 
de que este seria de, no máximo, R$6.897,50 (seis mil 
oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Ao fim de sua narrativa, requereu a anulação 
da sentença em razão do cerceamento de sua defesa. 
Caso não se entenda assim, requer o reconhecimento 
da culpa exclusiva da vítima, reformando-se, por via de 
consequência, a sentença proferida; requereu, subsi-
diariamente, a minoração da quantia fixada a título 
de indenização, observando-se os valores apontados 
na contestação.

A seu turno, a Allianz aviou seu recurso de apelação 
às f. 137/142-TJ, afirmando que em nada contribuiu 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013 |        247

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

para o evento danoso, sendo este de inteira responsabi-
lidade do Município. Afirma que as provas carreadas aos 
autos demonstram de forma induvidosa que o veículo de 
propriedade do Município invadiu a via preferencial por 
onde seguia o veículo segurado.

Segue afirmando o apelante que, em conformidade 
com o que dispõe o boletim de ocorrência acostado aos 
autos, o veículo do Município adentrou a via preferencial, 
restando cabalmente demonstrado que a apelada foi a 
causadora do acidente, visto que seu veículo interceptou 
a trajetória do veículo segurado.

Ante tais argumentos, requereu o provimento de seu 
recurso para reformar parcialmente a sentença, conde-
nando-se, por via de consequência, o Município ao 
pagamento do quantum indenizatório.

A Allianz Seguros S.A., quando da apresentação de 
suas contrarrazões, reiterou os termos da inicial, conforme 
se depreende do documento de f. 146; a seu turno, o 
Município aviou contrarrazões às f. 148/153-TJ.

É o relatório.
Conheço dos recursos, uma vez que presentes os 

pressupostos de sua admissibilidade.
Foram arguidas pelo Município preliminares de 

cerceamento de defesa, de violação ao contraditório e ao 
devido processo legal, com o objetivo de ver decretada a 
nulidade da sentença proferida; contudo, tenho que razão 
alguma lhe assiste. Analisando detidamente o laudo peri-
cial acostado aos autos e sua conclusão, extrai-se que é 
conclusivo ao afirmar a culpa concorrente dos condutores 
dos veículos envolvidos no acidente. 

De igual forma, a realização de inspeção judicial no 
local do acidente em nada acrescentaria ao feito, tendo 
em vista que referido laudo expôs de forma minuciosa a 
dinâmica em que se dera o choque entre os veículos. Há 
que se mencionar, ainda, que o conteúdo do laudo peri-
cial não é contestado por nenhuma das partes.

Acertada a argumentação do apelante ao afirmar 
que o livre convencimento motivado deve ser permeado 
por razoabilidade e proporcionalidade, entretanto não 
laborou com o mesmo acerto ao afirmar que tais carac-
terísticas se mostram ausentes na decisão proferida pelo 
Juízo a quo. Conforme anteriormente afirma, o laudo 
pericial é conclusivo ao apontar a dinâmica do acidente, 
bem como a responsabilidade de cada um dos condu-
tores; portanto, desnecessária uma maior produção de 
elementos probantes quando o que se pretende demons-
trar se encontra claramente disposto nos autos.

Nesses termos, assim vem decidindo este egrégio 
Tribunal de Justiça:

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Obrigação de 
fazer. Prova testemunhal. Não apreciação pelo juiz. Princípio 
do livre convencimento motivado. Sentença mantida. - É o 
juiz o destinatário real da prova, sendo este quem decidirá 
sobre a necessidade ou não de sua produção, diante do 
quadro probatório existente, e, do mesmo modo, as apre-
ciará livremente, devendo indicar na sentença os motivos que 

lhe formaram o convencimento. - Tendo a sentença se emba-
sado nas provas constantes dos autos, não há falar em nuli-
dade do julgado. (Des. Luciano Pinto - 1.0702.06.303149-
7/001 - Julgado em 25.07.13 - Publicado em 06.08.13.)

Nesses termos, rejeito as preliminares apontadas 
pelo Município apelante e afasto, por conseguinte, a 
possibilidade de decretação de nulidade da sentença.

No que tange ao mérito, convém ressaltar inicial-
mente que, decidindo a ação de indenização proposta 
pela Allianz Seguros S.A., o MM. Juiz de Direito, consi-
derando o grau de culpa dos envolvidos no acidente 
de trânsito, bem como os reflexos de suas condutas no 
resultado de tal evento, julgou parcialmente procedente 
o pedido para condenar o Município ao pagamento de 
indenização correspondente a 50% do valor pago ao 
segurado, perfazendo um total de R$10.499,10 (dez mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos). 

Contra tal decisão insurgem os apelantes.
Pois bem, interposto recurso de apelação pelo 

Município, no mérito, pugna pela culpa exclusiva da 
vítima e, caso assim não se entenda, pela redução do 
valor da indenização, tendo em vista que o “salvado” 
fora vendido por valor muito inferior àquele apurado 
na avaliação, renunciando à diferença havida entre os 
valores, qual seja de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais).

A seu turno, aduz o segundo apelante, Allianz 
Seguros S.A., que a responsabilidade para com o 
acidente é de exclusividade da requerida, visto que seu 
veículo invadiu via preferencial por onde trafegava o 
veículo segurado.

Todavia, analisando o conjunto probatório, tenho 
que razão alguma assiste a qualquer dos apelantes, pelo 
que passo a expor.

Em síntese, segundo a dinâmica do acidente, 
o veículo segurado encontrava-se na via preferencial 
quando atingiu o veículo de propriedade do Município, 
que invadiu a pista sem a correta observância das regras 
de trânsito. Não se pode perder de vista, no entanto, que 
os resultados provenientes de tal abalroamento foram 
potencializados pela alta velocidade imprimida pelo 
veículo segurado.

Nesses termos, afirma a perícia:

São os peritos acordes em afirmar que o acidente foi causado 
pelo condutor do V2 (retroescavadeira) ao interceptar a traje-
tória de V1 (Gol) que tinha preferência de passagem.
A velocidade desenvolvida pelo veículo V1 (Gol) impossibi-
litou uma reação de evitabilidade do acidente e tornou-se um 
fator que contribuiu diretamente para o aumento das propor-
ções do evento.

Colhe-se, ainda, dos autos que o veículo segurado 
trafegava em velocidade superior a 100 km/h, quando 
teve seu caminho interceptado pela retroescavadeira de 
propriedade do Município.



248        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 41-248, out./dez. 2013

Pois bem, sendo esses dados relevantes para a 
aferição da responsabilidade das partes, deve-se afirmar 
que o Código Civil determina que tem responsabilidade 
subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano moral 
e material quem praticou a conduta antijurídica e causou 
diretamente o prejuízo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira 
quanto a tais dispositivos:

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito, 
exige-se a presença de três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antiju-
rídica, que abrange comportamento contrário a direito, por 
comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se 
houve ou não o propósito de malfazer;
b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a 
expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este 
de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou 
não patrimonial;
c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causa-
lidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano 
decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, 
que sem a verificação do comportamento contrário a direito 
não teria havido o atentado ao bem jurídico. (Instituições de 
direito civil. Introdução ao direito civil. Teoria geral de direito 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 661).

Nesses termos, embora as partes queiram a todo 
modo demonstrar a ausência de sua culpa e, por via de 
consequência, imputá-la à parte contrária, pelos frag-
mentos da perícia acostados a esta manifestação, bem 
como da análise mais aprofundada do todo versado 
nestes autos, tem-se que as partes, de igual forma, contri-
buíram para o resultado obtido.

No Município, por força do disposto no art. 37, 
caput e § 6º, da Constituição Federal, recai a respon-
sabilidade objetiva, tendo em vista que seu dever de 
indenizar prescinde da análise de culpa. Caber-lhe-ia, 
a fim de se escusar da responsabilidade, demonstrar 
de forma inconteste a ocorrência de caso fortuito, força 
maior ou culpa exclusiva da vítima, que, in casu, não 
restaram demonstrados.

No que tange ao veículo segurado, fato incontro-
verso que trafegava em velocidade incompatível com a 

via, contribuindo sobremaneira para os resultados obtidos 
no já mencionado acidente. 

Acerca do elemento velocidade em acidente de 
trânsito, afirma Arnaldo Rizzardo:

A velocidade é um dos fatores mais importantes na circulação 
dos veículos, influindo em muito para a segurança de todos 
os usuários das vias. Apontada por muitos como a grande 
responsável pela maioria dos acidentes que ocorrem, a sua 
fixação mereceu uma atenção especial do Código, que prevê 
a velocidade máxima permitida em cada via, indicada por 
meio de sinalização, sempre levando em consideração as 
características técnicas da via. O princípio básico que orienta 
a política no critério de fixação dos limites está em a velo-
cidade dever ser a adequada para o local, e, desta sorte, 
examinar sempre se a via possibilita uma velocidade maior, se 
há mais de uma faixa de circulação no mesmo sentido, e se as 
condições de trânsito permitem a rapidez em níveis elevados 
(em Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 207).

Nesses termos, ainda que se reconheça a responsa-
bilidade do Município para com a ocorrência do referido, 
uma vez que seu veículo invadiu a pista em que se encon-
trava o veículo segurado, este último, ao imprimir velo-
cidade incompatível na via, contribuiu de forma incon-
testável para os resultados obtidos; razão pela qual, não 
há falar em responsabilização exclusiva de qualquer 
das partes.

Lado outro, no que tange ao valor aferido da 
venda do “salvado”, estou que a alegação do Município 
é desprovida de qualquer fundamento. Embora tenha 
alegado, reiteradamente, que o “salvado” do acidente 
foi avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais), não fez 
demonstração cabal a esse respeito. Apesar de insistir 
em sustentar que se poderia alcançar um valor superior 
àquele proveniente da venda, não há quaisquer garantias 
ou provas de que a sucata resultante do acidente de trân-
sito tenha valor efetivamente maior do que o apurado em 
sua venda, razão pela qual não há falar em redução do 
quantum indenizatório.

Nesses termos, nego provimento aos apelos para 
manter integralmente a decisão guerreada.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FERNANDO CALDEIRA BRANT e 
BARROS LEVENHAGEN.

Súmula - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
. . .
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Jurisprudência Criminal

Estelionato - Crime tentado - Falsificação de 
documento público - Crime-meio para a prática do 
crime previsto no art. 171 do CP - Condenação do 
agente pelos dois delitos em concurso material -

 Inadmissibilidade - Princípio da absorção - 
Aplicabilidade - Autoria - Confissão extrajudicial -
 Retratação em juízo - Desarmonia com conjunto 
probatório - Absolvição por ausência de prova -

 Improcedência - Pena de multa - Exclusão -
 Impossibilidade

Ementa: Apelação criminal. Falsificação de documento 
público e tentativa de estelionato. Absolvição por ausência 
de provas. Improcedência. Retratação contraditória. Farto 
conjunto probatório. Aplicação imperativa do princípio da 
absorção. Falsificação de documento público. Crime que 
serviu de meio para o crime-fim de estelionato. Pena de 
multa. Exclusão. Impossibilidade. Recurso provido em parte.

- A retratação em juízo do réu, apresentando nova versão, 
não tem valor de convicção quando isolada nos autos.

- O farto conjunto probatório, com especial destaque para 
a confissão extrajudicial do réu, aliada às demais provas 
são elementos de convicção suficientes para afastar a tese 
absolutória baseada na ausência de provas.

- O estelionato, quando cometido mediante a falsificação de 
documento público, é mero exaurimento do proceder crimi-
noso que lhe é anterior, sendo defesa a condenação do agente 
por esses delitos (arts. 171e 297 do CP) em concurso material.

- Impossível a simples exclusão da pena de multa quando 
esta fizer parte das penas previstas ao crime praticado 
pelo réu.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0273.13.000110-3/001 
- Comarca de Galileia - Apelante: S.L.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. ALBERTO DEODATO NETO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2013. - Alberto 
Deodato Neto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por S.L.S. contra a 

sentença de f. 178/184, que o condenou como incurso 
nas sanções dos art. 297 e art. 171, caput, c/c art. 14, II, 
na forma do art. 69, todos do CP, às penas de 4 (quatro) 
anos de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) 
dias-multa, no valor unitário mínimo, denegado o apelo 
em liberdade.

Denúncia às f. 2/3.
Intimações regulares, f. 185-v. e 187.
Pleiteia o apelante, em razões de f. 193/194, sua 

absolvição do crime de falsificação de documento público 
por ausência de provas. Alternativamente, pede o decote 
da pena de multa, bem como a isenção das custas.

Contrarrazões às f. 196/207, em que o Parquet 
pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para 
abrandar o regime prisional inicial imposto ao recor-
rido, ao que aquiesce a Procuradoria-Geral de Justiça, 
f. 215/218.

É o relatório.
Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento.
Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis 

de ofício.
Pretende a defesa a absolvição do crime de falsi-

ficação de documento público, alegando ausência 
de provas.

Contudo, razão não lhe assiste. 
A materialidade está comprovada pelo APF (f. 5/11), 

boletim de ocorrência (f. 19/23), auto de apreensão 
(f. 25), documentos (f. 32/41) e exame de autentici-
dade documental (f. 43/44), tudo em consonância com o 
acervo probatório.

A autoria, ao contrário do que foi afirmado pelo 
douto defensor, também está cristalina nos autos. Apesar 
de S. ter apresentado uma nova versão em juízo, ele 
confessou a prática do delito na delegacia, narrando 
com detalhes a empreitada criminosa. Vejamos trechos 
de seu depoimento:

[...] o declarante esclarece que foi ele quem produziu a 
identidade e a conta telefônica da operadora Vivo, apreen-
didas nesta data, usadas para fazer um empréstimo consig-
nado na agência do banco Sicoob na cidade de Divino das 
Laranjeiras; que o declarante copiou os dados da pessoa 
de V.S., RG MG-3.387.752/SSPMG, através da internet e 
confeccionou a referida RG, escaneando a sua própria identi-
dade e limpando os dados da mesma e incluindo os dados de 
V.S.; que o declarante somente incluiu a sua foto e assinou a 
RG como sendo V.S.; que de posse de referidos documentos, 
foi até a agência do banco Sicoob no município de Divino 
das Laranjeiras - MG há aproximadamente uns dez dias para 
efetuar o referido empréstimo consignado; [...] que o decla-
rante esclarece que não conhece a pessoa de V.S., residente 
em Poços de Caldas, tendo este sido escolhido aleatoria-
mente na internet; [...] (f. 10/11).
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STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, não lhe 
restando, pois, potencialidade lesiva, é por este absorvido. 
Precedentes (JSTS 8/210-1). 

TJSP: Se o uso de documento falso foi endereçado à obtenção 
de indevida vantagem econômica, o falso constitui-se em 
crime-meio, que fica absorvido pelo crime-fim, no caso o 
estelionato (RT 724/618).

Ao contrário do que entendeu o douto Magistrado, 
a falsificação do documento de identidade em nome de 
V.S. se deu com a nítida intenção de obter o empréstimo 
no banco Sicoob. 

Não é correto afastar o princípio da absorção com 
o argumento de que o documento poderia ser utilizado 
em outras ocasiões além do estelionato em questão. 

Assim, S. deve responder tão somente pelo crime de 
estelionato tentado. 

Lado outro, deve ser reduzida a pena aplicada ao 
recorrente, pois certas circunstâncias judiciais tidas como 
desfavoráveis não podem ser assim consideradas.

Os antecedentes somente poderão ser conside-
rados ruins quando o acusado registrar condenação por 
crime anterior, sendo necessário o trânsito em julgado 
da decisão, excluindo os casos de reincidência. Certo é 
que, dessa forma, se respeita o princípio da não culpabi-
lidade, uma vez que, não sendo a decisão definitiva, ou 
seja, faltando o trânsito em julgado, ela pode ser alte-
rada, existindo a possibilidade de o réu ser absolvido em 
instância superior. A respeito:

Por maus antecedentes criminais, em virtude do que dispõe 
o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de República, 
deve-se entender a condenação transitada em julgado, 
excluída aquela que configura reincidência (art. 64, I, CP), 
excluindo-se processo criminal em curso e indiciamento em 
inquérito policial (HC 31.693/MS, Rel. Min. Paulo Medina, 
DJ de 06.12.04).

Com relação à personalidade, registro que, diversa-
mente do que anteriormente entendia, esta pode e deve 
ser aferida no âmbito restrito da ciência criminal.

Em verdade, o que se espera do magistrado, leigo, 
em regra, em assuntos próprios da psiquiatria e da psico-
logia, não é uma análise com base no conceito cientí-
fico da personalidade, mas sim do senso comum, o que 
consiste em uma constatação meramente jurídica de 
características (traços emocionais e comportamentais) 
que distingam o acusado do padrão do homem médio, 
tomando por base os princípios gerais e/ou as regras 
de conduta/convivência preestabelecidas pela maioria 
que representa o Estado, mensurando, assim, o grau de 
periculosidade do agente.

Contudo, no presente caso, não há elementos nos 
autos que comprovem a personalidade distorcida.

Os motivos e as consequências foram os próprios 
do tipo penal, não podendo pesar contra o apelante.

Diante de tais considerações, passo à reestrutu-
ração das penas.

Em juízo, sem oferecer nenhuma razão, o apelante 
apresentou uma nova versão, razão pela qual seu 
primeiro depoimento não deve ser desmerecido. O que 
é cediço de ocorrer é que, no momento de seu interroga-
tório, o réu invente ou altere sua primeira versão, com a 
intenção de se furtar da aplicação da lei.

E é o que vislumbro no presente caso. S. negou a 
autoria do crime de falsificação, dizendo que: 

[...] utilizou documento de terceira pessoa com a intenção 
de contrair empréstimo junto ao Sicoob; [...] recebeu tele-
fonema de uma senhora, de nome Maria, a qual marcou 
encontro com ele no bairro São Raimundo, se comprome-
tendo a arrumar toda a documentação para que fosse usada 
em nome de terceiro; não tinha dinheiro nem mesmo para 
pagar a foto e foi com Maria até o local onde tirou a foto, 
sendo que esta providenciou toda a documentação, inclusive 
os dados de V. para o empréstimo; foi a referida pessoa que 
preparou todos os dados e comprovantes para que pudesse 
comparecer à instituição bancária e conseguir o empréstimo; 
[...] (f. 156/158).

Assim, além de não haver nos autos nada que 
contrarie a versão apresentada pelo réu na fase poli-
cial, também não há nada que indique a veracidade das 
novas informações apresentadas por ele em juízo. Nesse 
sentido, já se posicionou este eg. Tribunal:

Prova. Confissão extrajudicial. Retratação judicial em desar-
monia com o conjunto probatório. Condenação mantida. - 
A confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judi-
cial, se esta contraria o conjunto probatório. A jurisprudência 
é uníssona, quando dá maior credibilidade à confissão extra-
judicial do que à retratação em juízo, desde que a primeira 
esteja ajustada às demais provas, e a segunda totalmente 
inverossímil e conflitante com o conjunto probatório (TJMG, 
AP 1.0362.05.055744-0/001(1). Des. Hyparco Immesi,  j. 
em 1º.12.2005).

A versão apresentada pelo recorrente na fase poli-
cial está em total consonância com os demais elementos 
probatórios colhidos aos autos, inclusive com os depoi-
mentos prestados pelos policiais militares responsáveis 
pelo flagrante e pelo gerente da instituição bancária 
(f. 153/155), não podendo falar-se em absolvição por 
insuficiência de provas.

Contudo, não há como permanecer a condenação 
tal como proferida pelo Juízo a quo, devendo haver a 
absorção do delito de falsificação de documento público 
pelo crime de estelionato.

Embora demonstrada a efetiva prática do crime de 
falsificação de documento público (art. 297 do CP), vejo 
que este delito constituiu instrumento para a prática do 
crime de estelionato (art. 171 do CP), ou seja, serviu de 
meio para o crime-fim, devendo ser por este absorvido.

A respeito:

TJMG: Se o fato foi o meio para o agente atingir o fim, que 
era enganar outrem, é absorvido pelo estelionato, crime 
único cometido por aquele (RT 521/482).
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Continuam em desfavor do apelante as circunstân-
cias do crime, razão pela qual fixo as penas-base em 1 
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e 
três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Reconhecida a atenuante da confissão espon-
tânea, reduzo as penas para o patamar de 1 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a causa de diminuição da tentativa, 
reduzo as penas em 1/2 (fração utilizada na sentença 
primeva), estabelecendo-as, definitivamente, em 6 (seis) 
meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Tendo em vista análise favorável das circunstâncias 
judiciais, em especial o decote dos antecedentes, bem 
como o quantum final de pena, abrando o regime inicial 
de cumprimento da pena para o aberto.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do 
art. 44 do CP e com base nos arts. 43, IV e VI, 44, I, 
II, e III e § 2º, primeira parte, e 48, todos do CP, subs-
tituo-lhe a pena privativa de liberdade aplicada por uma 
restritiva de direitos, qual seja uma pena de limitação de 
fim de semana, pelo prazo da condenação, que deverá 
ser cumprida conforme lhe for determinado em execução.

Noutro giro, não encontra respaldo o pedido de 
decote da pena de multa.

Essa é uma das penalidades previstas no crime de 
estelionato, não sendo possível sua simples exclusão. 
Ora, ela foi fixada de forma proporcional à pena priva-
tiva de liberdade, no mínimo legal, não sendo excessiva 
ou arbitrária. O fato de não poder o réu, em tese, arcar 
com o seu pagamento não tem o condão de elidi-la, visto 
ser prevista em lei e ter natureza de sanção penal.

Ademais, caso comprovada a impossibilidade de 
pagamento da multa conforme determinada, o Juízo 
competente (da execução) poderá deferir seu parcela-
mento, conforme preceitua o art. 169 da LEP.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso 
para absolver o apelante do crime de falsificação de 
documento público, com base no princípio da absorção, 
permanecendo a condenação pelo crime previsto no 
art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, às penas de 
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, subs-
tituída por uma restritiva de direitos e 5 (cinco) dias-multa, 
mantendo, no mais, a r. sentença penal condenatória.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, 
deixo de condenar o apelante ao pagamento das 
custas recursais.

Prevalecendo este voto, expeça-se o respectivo 
alvará de soltura em favor de S.L.S., se não estiver preso 
por outro motivo.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FLÁVIO BATISTA LEITE e WALTER LUIZ 
DE MELO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO, COM RECOMENDAÇÃO.

. . .

Falsificação de documento público - Carteira 
Nacional de Habilitação - Autoria e materialidade -
 Comprovação - Confissão - Ocorrência - Provas 
pericial e testemunhal - Ciência da falsidade do 

documento - Dolo comprovado - Princípio da 
insignificância - Inaplicabilidade - Ausência de 

previsão legal

Ementa: Apelação criminal. Falsificação de documento 
público. Carteira Nacional de Habilitação. Autoria e 
materialidade comprovadas. Confissão. Prova peri-
cial. Prova testemunhal. Ciência da falsidade do 
documento. Dolo comprovado. Princípio da insignifi-
cância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. 
Condenação mantida. Recurso não provido.

- Não há falar em absolvição, pela ausência de dolo, 
se a ré confessa ter adquirido Carteira Nacional de 
Habilitação sem a realização de exames oficiais, demons-
trando ter ciência da falsidade do documento.

- Improcede o pedido de absolvição pela incidência do 
princípio da insignificância se o referido princípio não 
encontra assento no ordenamento jurídico pátrio.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0390.11.001252-8/001 
- Comarca de Machado - Apelante: C.G.P. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013. - Agostinho 
Gomes de Azevedo - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por C.G.P. 
em face da sentença de f. 99/101, que a condenou pelo 
crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 
do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão e 
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no 
regime aberto, tendo sido substituída por penas restritivas 
de direitos consistentes em prestação de serviços à comu-
nidade e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salá-
rios mínimos a entidade beneficente. 

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 26 
de janeiro de 2011, a denunciada, ao ser abordada 
pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto transitava na 
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Rodovia BR 267, Km 440, dirigindo o veículo Fiat Strada 
Trek Flex, apresentou CNH falsificada. 

A denúncia foi recebida em 2 de maio de 2011 
(f. 48).

Regularmente citada (f. 49), a acusada apresentou 
defesa preliminar à f. 50.

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma 
testemunha (f. 54) seguida do interrogatório (f. 55/55-v.).

O Ministério Público apresentou alegações finais às 
f. 59/64; e as defesas, às f. 65/69. 

Sentença publicada em 30 de agosto de 2012 
(f. 102).

Inconformada, apelou a defesa, pretendendo, em 
síntese, a absolvição da acusada, ou pelo não conhe-
cimento da falsidade documental, ou pela aplicação do 
princípio da insignificância (f. 103/107). 

Em contrarrazões, o representante do Ministério 
Público pugna pelo não provimento do recurso. 
(f. 110/112).

 O parecer da douta Procuradoria-Geral de 
Justiça se põe pela manutenção in totum da sentença 
(f. 118/126).

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislum-

brando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame 
do mérito.

A materialidade do delito restou demonstrada nos 
autos pelo APFD de f. 05/09, pela ocorrência policial 
(f. 12/14), auto de apreensão e pelo exame documentos-
cópico de f. 24/25. 

A autoria, por sua vez, exsurge da prova oral reunida. 
A acusada confessa a aquisição da CNH forjada, quando 
interrogada na fase judicial do feito:

que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que 
confirma a informação que estava ‘sem cabeça’ para realizar 
o procedimento regular para conseguir carteira, tendo por 
isso a comprado; que soube que E. vendia carteiras de habi-
litação através de comentários de vizinhos do bairro; que 
pagou pela carteira o valor de R$1.400,00 (mil e quatro-
centos reais); que não fez nenhum procedimento regular 
para adquirir carteira de habilitação; que, quando adquiriu 
a carteira, passava por problemas de saúde, relacionados a 
nervosismo; que necessitava da carteira de habilitação para 
trabalhar; [...] (f. 55/55-v.). 

A testemunha de defesa M.J.S.S. declara em juízo:

[...] que conhece a acusada há dois anos; que a acusada 
disse que ‘tinha comprado uma carteira facilitada para poder 
trabalhar’; que a acusada alegou ter se separado recente-
mente e estava passando por um período conturbado; que 
a acusado (sic) disse ter adquirido a carteira de E.; [...] que 
a acusada disse que iria tirar a habilitação de forma regular 
posteriormente; [...] (f. 54). 

Diante de tais elementos de convicção, entendo que 
a alegação da defesa pela atipicidade da conduta por 

ausência de dolo pela acusada, haja vista tratar-se de 
pessoa simples e com pouca escolaridade, não restou 
demonstrada. 

Dos depoimentos colacionados, pode-se extrair do 
interrogatório que a denunciada afirma que adquiriu a 
carteira sem ter realizado qualquer tipo de exame e que, 
posteriormente, conforme delatado pela testemunha, iria 
tirar a habilitação de maneira regular. Assim, é forçoso 
concluir que a acusada possuía clara consciência da 
necessidade de realização de procedimentos administra-
tivos para se obter a autorização para dirigir, e que não 
os fez porque não possuía condições de saúde para tanto. 

Sobre o tema e em casos análogos, já decidiu este 
egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

Apelação criminal. Uso de Carteira de Habilitação falsa. Art. 
304 do Código Penal. Alegação de desconhecimento da falsi-
ficação. Tese não acolhida. Dolo evidenciado. Apresentação 
do documento de forma não espontânea. Irrelevância. 
Recurso conhecido e desprovido. - I - Se o próprio réu 
confessa que não prestou qualquer exame, bem como que 
pagou a pessoa estranha para que esta providenciasse a 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, evidenciado 
restou o dolo na obtenção do referido documento por meios 
ilícitos, ficando descartada a tese de absolvição por desco-
nhecimento da adulteração. II - Para a configuração do crime 
de uso de documento falso é irrelevante que o documento 
seja apresentado de forma voluntária ou não ao agente 
policial (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.06.265986-
7/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. em 22.09.2009, 
p. em 27.10.2009).

Apelação criminal. Uso de documento falso. Certificado de 
conclusão do ensino médio. Autoria e materialidade compro-
vadas. Dolo genérico. Condenação mantida. - Não há que 
se falar em absolvição por falta de provas quando o próprio 
acusado confessa o delito, em consonância com a prova 
testemunhal e demais evidências dos autos, indicando que 
efetivamente foi utilizado o documento falso. - O delito de 
uso de documento falso se contenta com o dolo genérico, 
de forma que, ainda que o réu tenha adquirido um falso 
diploma de conclusão do ensino médio para obtenção de 
um emprego, incorre nas iras do art. 304 do Código Penal 
quando apresenta o documento falso na secretaria da escola 
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0470.06.028785-6/001 
- Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. em 06.08.2009, p. em 
28.08.2009).

Não há falar, portanto, que a denunciada desco-
nhecia a ilicitude de seus atos. 

Quanto à alegação de absolvição da acusada em 
face do princípio da insignificância, vejo que tal argu-
mento não merece prosperar, pois, no meu entender, refe-
rido princípio tem por finalidade única servir de instru-
mento orientador do Poder Legislativo no momento de 
fazer a seleção das condutas que serão consideradas 
relevantes para o Direito Penal, o que se dará com base 
no grau de lesividade ao bem jurídico tutelado. 

 O princípio da insignificância não encontra assento 
em nossa legislação, daí sua aplicação pelo Poder 
Judiciário para fins de afastamento da tipicidade mate-
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rial implicar ofensa ao princípio da reserva legal, bem 
como ao princípio da independência dos Poderes, visto 
que estaria o Judiciário usurpando de função inerente ao 
Poder Legislativo.

Sobre o tema trago a comento os ensinamentos de 
Cezar Roberto Bitencourt, in verbis: 

[...] A seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal 
e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem 
função do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e 
aplicadores do direito essa função, privativa daquele Poder 
Institucional. Agir diferentemente constituirá violação dos 
sagrados princípios constitucionais da reserva legal e da inde-
pendência dos Poderes. O fato de determinada conduta tipi-
ficar uma infração penal de menor potencial ofensivo (art. 98, 
I, da CF) não quer dizer que tal conduta configure, por si só, 
o princípio da insignificância. [...] Os limites do desvalor da 
ação, do desvalor do resultado e as sanções correspondentes 
já foram valoradas pelo legislador. As ações que lesarem tais 
bens, embora menos importantes se comparados a outros 
bens como a vida e a liberdade sexual, são social e penal-
mente relevantes [...] (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado 
de direito penal: Parte Geral I. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 51). 

No mesmo sentido, vem-se manifestando este eg. 
Tribunal de Justiça:

Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria e materialidade. 
Prova adequada. Concurso de agentes comprovado. Princípio 
da insignificância. Ausência de previsão legal. Condenação 
mantida. - Induvidosas materialidade e autoria, não se pode 
falar em insuficiência de provas para expedição do decreto 
condenatório. - Evidenciada a conduta criminosa perpe-
trada por diversos meliantes, deve a qualificadora respectiva 
(concurso de agentes) ser mantida. - O princípio da insigni-
ficância não encontra respaldo em nosso ordenamento jurí-
dico. - Apelação não provida (TJMG - Apelação Criminal n° 
1.0024.06.249684-9/001 - Rel. Des. Ediwal José de Morais 
- j. em 03.11.2009 - p. em 21.01.2010).

Além disso, o princípio da insignificância é incom-
patível com o bem jurídico tutelado pela norma estatuída 
no art. 304 do CP - fé pública - em virtude da impossi-
bilidade de se estimar o dano patrimonial causado aos 
ofendidos, que, in casu, são o próprio Estado e, indireta-
mente, toda a coletividade. 

Não vejo, pois, como acolher o pleito absolu-
tório, uma vez que a condenação proferida em primeira 
instância se encontra firmemente amparada nos elementos 
de prova amealhados durante a persecução penal.

Hei, portanto, discordando dos fundamentos 
lançados pela defesa, entender caracterizado o delito 
previsto no art. 304 do Código Penal.

Da dosimetria. 
A pena-base restou aplicada em seu mínimo. Na 

segunda fase, presente a atenuante da confissão espon-
tânea, contudo, para não se reduzir a pena aquém do seu 
mínimo legal (Súmula 231 do STJ), assim a pena perma-
neceu. Ausentes causas de aumento ou diminuição da 

pena, esta foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 
(dez) dias-multa. 

 Mantenho o regime aberto para o cumprimento da 
reprimenda e o valor mínimo para cada dia-multa.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, mantenho 
também a substituição da pena privativa de liberdade por 
penas restritivas de direitos, nos termos da r. sentença.

Por fim, deixo de conceder à acusada a isenção 
do pagamento das custas processuais, visto que consti-
tuiu defensor para atuar em sua defesa e não juntou aos 
autos a competente declaração de pobreza. 

Mediante tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo in totum a sentença proferida. 

É como voto. 

DES. SÁLVIO CHAVES - Também conheço do 
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade e 
processamento do feito.

Posiciono-me de acordo com o e. Des. Relator, no 
entanto peço vênia para deixar consignado meu posicio-
namento a respeito da impossibilidade de aplicação do 
princípio da insignificância, uma vez que a acusada não 
preenche os requisitos necessários à incidência do refe-
rido princípio.

Em que pese reconhecer a presença da intervenção 
mínima no ordenamento jurídico pátrio, faz exceção à 
possibilidade de aplicação do principio da insignificância 
o delito de falsificação de documentos públicos, pois, 
na espécie, a conduta praticada pela acusada fere a fé 
pública, a qual possui como detentor de sua supremacia 
o Estado.

Relativizar a moralidade pública feriria a ordem jurí-
dica propriamente dita.

Nesse sentido, destaco um recente julgado profe-
rido pelo STJ:

Apelação criminal. Artigo 304 do CP. Princípio da insig-
nificância. Inaplicabilidade. Dosimetria. Réu assistido por 
defensor público. Isenção do pagamento de custas. Prestação 
pecuniária. Destinação. Art. 45, § 1º, do CP. Art. 3º, II, da 
Lei Estadual 11.402/94. Caráter subsidiário. - Toda e qual-
quer falsificação não grosseira abala a credibilidade dos 
documentos públicos. Sendo a fé pública um bem jurídico 
de extrema relevância, sua proteção não pode ser casuisti-
camente relativizada pelo princípio da insignificância. - De 
acordo com o artigo 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03, 
são isentos do pagamento de custas os que provarem insu-
ficiência de recursos e os beneficiários da assistência judi-
ciária. - A prestação pecuniária substitutiva pode ser desti-
nada à vítima do crime, seus dependentes ou a entidades com 
destinação social, a critério fundamentado do Sentenciante, 
não sendo o Fundo Penitenciário Estadual destinatário exclu-
sivo do referido montante. Precedente do TJMG (Apelação 
Criminal 1.0699.08.087133-7/001).

Feitas essas considerações, ratifico meu posiciona-
mento de acordo com o Relator.
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cujos componentes podem causar dependência física 
ou psíquica.
Consta dos autos de inquérito policial que, na data dos fatos, 
a denunciada se encontrava na Praça do Centenário, locali-
zada na área central deste Município, juntamente com seus 
filhos menores, quando passou a fornecer/oferecer bebida 
alcoólica aos menores.
Tal fato foi presenciado pela assistente social L.O.B., que 
contatou o Conselho Tutelar, na pessoa do Sr. C.R.P. Ao 
chegar ao local, este acionou a Polícia Militar, que efetuou a 
prisão em flagrante da denunciada.
À f. 27, laudo de exame pericial, através do qual se cons-
tatou ter a substância apreendida cor e cheiro semelhantes à 
bebida alcoólica vinho tinto.

Após instrução criminal, por meio da sentença de 
f. 99/104, o MM. Juiz primevo desclassificou a pretensão 
punitiva do Estado, condenando a ré pela prática da 
infração prevista no art. 63 da LCP, c/c art. 61, II, e, e 
art. 65, III, d, ambos do Código Penal, a uma pena priva-
tiva de liberdade de 2 (dois) meses de prisão simples, a 
ser cumprida em regime inicial aberto. A pena privativa 
de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, 
consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a acusação interpôs o presente 
recurso, no qual requer a condenação da apelada pela 
prática do delito descrito no art. 243 da Lei nº 8.069/90 
e, por conseguinte, a suspensão dos direitos políticos.

Contrarrazões às f. 129/132, nas quais pugna a 
defesa pela manutenção da sentença guerreada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 139/144, no qual opina pelo conhecimento e provi-
mento do recurso ministerial.

É o breve relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento. Não foram arguidas 
preliminares nem vislumbro a ocorrência de alguma a ser 
suscitada de ofício. Não vislumbro, ainda, a existência de 
vícios que possam macular o feito.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais contra sentença 
que desclassificou a pretensão punitiva do Estado, que 
denunciou a apelada pela prática da infração prevista no 
art. 243 da Lei 8.069/90, c/c art. 61, II, e, do Código 
Penal para a infração tipificada no art. 63 do Decreto-Lei 
nº 3.688/1941, c/c arts. 61, II, e, e 65, III, d, do 
Código Penal.

Analisando detidamente os autos, tenho que a 
manutenção da condenação pela infração prevista no 
art. 63, inciso I, da Lei de Contravenções Penais é medida 
que se impõe.

A materialidade do delito de fornecimento de 
bebidas alcoólicas a menor de dezoito anos restou 
comprovada pela prova oral produzida e pelo Boletim de 
Ocorrências (f. 12/14).

A autoria também é certa, conforme depoimentos 
prestados em Juízo e que passo a transcrever:

Bebida alcoólica - Venda a menores - Art. 243 
do ECA - Desclassificação do crime para a 

contravenção penal do art. 63, I, do Decreto-Lei 
3.688/1941 - Inteligência dos arts. 81 e 243 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente  

Ementa: Apelação criminal. Desclassificação da conduta 
tipificada no art. 243 do ECA para a descrita no art. 63 
do Decreto-Lei 3.688/1941. Manutenção da sentença 
primeva. Recurso não provido.

- A conduta de vender bebida alcoólica a menores 
submete-se à contravenção penal do art. 63, I, seja 
porque específica em relação às bebidas alcoólicas, seja 
porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 
art. 81, as diferencia dos produtos cujos componentes 
possam causar dependência física ou psíquica, não tendo 
o art. 243 do mesmo estatuto absolutamente englobado 
as bebidas alcoólicas, por intenção expressa do legislador.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0611.11.001697-3/001 - 
Comarca de São Francisco - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelada: M.L.R.F. - Vítimas: 
M.R.F. e outro - Relatora: DES.ª KÁRIN EMMERICH 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Kárin 
Emmerich - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª KÁRIN EMMERICH - O Promotor de Justiça 
que atua perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São 
Francisco ofereceu denúncia contra M.L.R.F. pela prática, 
em tese, da conduta descrita no art. 243 da Lei 8.069/90, 
c/c art. 61, II, e, do Código Penal.

Narra a denúncia:

No dia 29 de abril de 2011, por volta das 10:00 horas, a 
denunciada forneceu/entregou a seus filhos menores produto 

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Analisei 
atentamente os autos e os judiciosos votos dos eminentes 
Desembargadores Agostinho Gomes de Azevedo, Relator, 
e Sálvio Chaves, Revisor, sendo certo que, no presente 
caso, acompanho o douto Relator, mas com ressalva 
trazida em voto pelo douto Revisor.

É como voto. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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depoente acredita que tanto a ré como o pai das crianças tem 
algum tipo de problema mental, sendo que já os encaminhou 
para o Caps; que já ouviu denúncia de espancamento, mas 
os fatos nunca foram comprovados; que o pai das crianças 
trabalha pouco fazendo bicos, uma vez que é doente; que as 
duas crianças envolvidas no presente fato estão há mais de 
um ano internadas no abrigo Casa da Criança; que o único 
benefício que a família da ré tem acesso é o Bolsa Escola.

Depoimento de R.B.M. (f. 89):

Às perguntas da acusação, respondeu: Que o depoente 
presenciou a ré oferecendo bebida alcoólica aos seus dois 
filhos menores; que estavam na companhia da ré um garo-
tinho e uma garotinha, um de cinco e outra de nove anos; 
que, ao ser indagada sobre os fatos, a ré foi embora rapida-
mente com seus filhos.
Às perguntas da defesa, respondeu: que a ré era conhecida 
do Conselho Tutelar, mas não em razão de fatos análogos 
ao que se apura; que, no dia dos fatos, a ré estava visivel-
mente embriagada.

Depoimento de M.T.M. (f. 90):

Às perguntas da acusação, respondeu: que confirma inte-
gralmente o histórico narrado no Boletim de Ocorrência de 
f. 12/14; que o Conselheiro Tutelar relatou ao depoente que 
presenciou a acusada oferecendo bebida alcoólica aos filhos 
menores; que, segundo detalhado, a ré estava ‘tomada’ e 
chegou a colocar a garrafa de vinho dentro da boca de um 
de seus filhos menores.
A defesa nada perguntou.

Assim, após analisar detidamente os autos, tenho 
que o recurso não merece provimento.

Ao proceder à desclassificação do delito, o MM. 
Juiz primevo agiu com correção.

Com efeito, o art. 243 da Lei 8.069/90 é norma 
penal em branco, dependendo de outro ato normativo 
definidor do que possa ser considerado produto capaz 
de causar dependência física ou psíquica. Tal defi-
nição encontra-se na Portaria nº 344/1988 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que não inclui o 
álcool etílico como substância apta a causar dependência 
física ou psíquica.

Ademais, o art. 81 da Lei 8.069/901, que prevê 
quais produtos e serviços não podem ser vendidos a 
crianças e adolescentes, distingue bebidas alcoólicas das 
demais substâncias, não as incluindo entre as espécies de 
produtos que possam causar dependência.

Desse modo, para que não haja analogia in 
malam partem, os produtos referidos no art. 243 da Lei 
8.069/902 são apenas aqueles previstos no art. 81, inciso 
III, do referido diploma legal, ficando, pois, excluídas as 
condutas de vender, entregar, servir, dentre outras ações, 
bebidas alcoólicas.

Transcrevo tais artigos:

Art. 81. É proibida a venda a criança ou adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;

Depoimento da apelante M.L.R.F. (f. 86/87):

Em seguida, o MM. Juiz, depois de cientificar a ré da 
acusação constante nos autos e do direito de permanecer 
calada, passou a interrogá-la. Às perguntas, respondeu: Que 
indagada sobre seu grau de instrução, respondeu que é anal-
fabeta; que foi criada por família substituta e não teve a opor-
tunidade de estudar; que trabalhava muito e apanhava muito; 
que sua mãe e seu pai apresentaram problemas mentais e 
entregaram a depoente para ser criada por terceiros; que, 
na época, seus avós não tiveram condições de assumir o 
encargo; que a depoente teve cinco filhos, dos quais dois 
faleceram; que outros dois estão abrigados na Casa da 
Criança e a outra filha, que completou 18 anos, se encontra 
grávida; que nunca se submeteu a tratamento médico ou 
mesmo tomou remédio para a cabeça; que não consome 
mais bebida alcoólica; que não fuma tabaco ou usa drogas; 
que é católica; que já trabalhou como doméstica, mas após 
dar à luz não trabalhou mais.

Sobre os fatos, respondeu: 

Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que no 
dia dos fatos, a depoente acompanhada dos filhos menores, 
respectivamente de 10 e 06 anos, se dirigiram à Praça 
Centenário; que, na ocasião, a depoente comprou uma 
garrafa de vinho; que um dos menores pediu à depoente um 
pouco de vinho; que a depoente colocou uma pequena quan-
tidade de vinho, menos que a ponta de um dedo, conforme 
se expressa, e deu para o menor tomar; que foi a primeira vez 
que a depoente fez isso; que a depoente não tinha o hábito 
de dar bebida alcoólica aos filhos e não sabia que era proi-
bido; que o outro menor não tomou do vinho; que adquiriu 
vinho com o dinheiro do Bolsa Escola.

Às perguntas da acusação, respondeu: 

Que, indagada sobre o porquê de ter tido receio em dar o 
vinho e ter problema e sua afirmação contraditória de que 
não sabia que era proibido, não soube responder; que além 
de ter sido a primeira vez, no dia dos fatos deu apenas uma 
única vez; que mesmo sem explicar como teria sido vista tanto 
pelas pessoas que denunciaram o fato como pelo Conselheiro 
Tutelar C., a depoente insiste que deu apenas uma vez bebida 
alcoólica para o seu filho menor.
A defesa nada perguntou.

Depoimento de C.R.P. (f. 88).
Às perguntas da acusação, respondeu: 

Que o depoente, na ocasião Conselheiro Tutelar, recebeu 
várias denúncias noticiando que a ré estava dando bebida 
alcoólica aos seus filhos menores na Praça do Centenário; 
que o depoente compareceu ao local e ficou de longe obser-
vando; que viu quando a ré colocou vinho num copo plás-
tico e deu a uma criança para beber; que a criança [...] que 
tomou a bebida alcoólica tinha em torno de seis anos; que 
na Delegacia ficou confirmado que se tratava de vinho tinto 
doce; que o depoente fazia acompanhamento junto à família 
da ré, em virtude de esta cuidar mal dos filhos.

Às perguntas da defesa, respondeu: 

Que, no dia dos fatos, a ré estava alterada em virtude do 
consumo de álcool; que sempre que fazia averiguações, a ré 
não estava em sua casa e a casa estava bagunçada; que o 
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de votos, em não prover o recurso e, de ofício, adequar a 
reprimenda. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2011. - Des. 
Antônio Carlos Cruvinel - Relator [...].

Temos ainda o entendimento do STJ;

Penal. Habeas corpus. Fornecimento de bebida alcoólica 
a menores. Tipicidade da conduta. Contravenção penal. 
Art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Trancamento da ação 
penal. Impossibilidade. Recebimento da denúncia. Prescrição 
da pretensão punitiva do estado. STJ 6ª T. HC 167659/
MS Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 07.02.2013 DJe: 
20.02.2013. Ocorrência. Concessão ex officio da ordem de 
habeas corpus. - 1. Consoante entendimento sedimentado 
nesta Corte Superior, o fornecimento de bebida alcoólica a 
menor é conduta típica que, apesar de não se amoldar ao 
tipo penal previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/90, encontra 
previsão no art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Precedentes: 
REsp nº 942.288/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 
DJe de 31.03.2008; e HC nº 113.896/PR, Rel. Min. Og 
Fernandes, Sexta Turma, DJe de 16.11.2010). - 2. O art. 109, 
inciso V, do Código Penal dispõe ser de 4 (quatro) anos o 
prazo prescricional aplicável aos delitos com máximo de pena 
igual a 1 (um) ano, situação em que se enquadra o delito do 
art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688/41. - 3. Na espécie, o recebi-
mento da denúncia (último marco interruptivo do prazo pres-
cricional), se deu em 12.06.2007, com a prolação do aresto 
hostilizado nesta impetração, já tendo transcorrido, assim, até 
a presente data, lapso superior a 4 (quatro) anos, razão pela 
qual se impõe reconhecer extinta a punibilidade do agente. 4. 
Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para 
declarar extinta a punibilidade com relação à contravenção 
penal prevista no art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Como se depreende, o art. 81 do ECA contém 
incisos específicos para “bebidas alcoólicas” e “produtos 
cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica”. E o mesmo Estatuto, no seu art. 243, previu 
apenas como crime a conduta de vender, fornecer, minis-
trar ou entregar a criança ou a adolescente “produtos 
cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica”, ou seja, produtos diversos de bebidas alcoó-
licas já contempladas no art. 81 do mesmo Estatuto.

Dessa forma, a venda de bebida alcoólica a menor 
de 18 (dezoito) anos não é tipificada como crime pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim pela Lei 
de Contravenções Penais em seu art. 63.

Este é o ensinamento de Luciano Alves Rossato, 
Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, em 
Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. 4. ed. 
São Paulo: RT, p. 264/265:

Não é de hoje que a conduta de fornecer bebidas alcoólicas 
para crianças e adolescentes é considerada ilícita.
A Lei de Contravenções Penais - LCP prevê, em seu art. 63, 
que servir bebidas alcoólicas a menor de dezoito anos sujeita 
o infrator a prisão simples, de dois meses a um ano, ou multa.
Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
em seu art. 81, proíbe expressamente a venda de bebidas 
alcoólicas a criança ou ao adolescente.
Ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 243 
aduz que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, minis-
trar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adoles-

III - produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo 
seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida;
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.
[...]
Art. 243. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, minis-
trar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adoles-
cente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica, ainda que por utili-
zação indevida:
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o 
fato não constituir crime mais grave.

Verifica-se, assim, que tal conduta condiz com o 
previsto no art. 63, inciso I, do Decreto-Lei 3.688/413, 
sendo caso, por conseguinte, de desclassificação 
do delito.

Nesse sentido, tem decidido o TJMG: 

Apelação criminal. Fornecer bebidas alcoólicas a menores 
de dezoito anos. Absolvição por insuficiência de provas. 
Impossibilidade. Depoimento das vítimas e dos policiais. 
Suficiência probatória. Desclassificação para o delito do 
art. 63, I, da Lei de Contravenções Penais. Necessidade. 
Remessa ao juizado especial. - Os depoimentos das vítimas, 
aliados aos depoimentos dos policiais, são suficientes para 
embasar uma condenação, mormente quando corrobo-
rados pelo acervo probatório. - Os arts. 81 e 243 do ECA 
trazem a distinção entre ‘produtos capazes de causar depen-
dência física ou psíquica’ e ‘bebida alcoólica’. O art. 243 
do ECA prevê como crime apenas a conduta de vender, 
fornecer, ministrar ou entregar à criança ou ao adolescente 
‘produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica’. Assim, aquele que vende bebidas alcoó-
licas a menor incide nas sanções do art. 63, I, do Decreto-Lei 
3.688/421 (Lei das Contravenções Penais), impondo-se, 
desta forma, a desclassificação do delito do art. 243 do ECA 
para a referida contravenção penal. - Desclassificando o 
delito para infração de menor potencial ofensivo, impõe-se 
a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. (Apelação 
Criminal 1.0697.10.000022-6/001, Relatora: Des.ª Denise 
Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 
28.05.2013, publicação da súmula em 07.06.2013.)

Apelação criminal. Fornecimento de bebidas alcoólicas a 
menor de dezoito anos de idade. Desclassificação do art. 243 
do ECA para o art. 63, I, da Lei de Contravenções Penais. 
Possibilidade. - A conduta do agente que serve bebidas alcoó-
licas a menor de dezoito anos enquadra-se no art. 63, I, da 
LCP, e não no art. 243 do ECA. De ofício, adéqua-se a repri-
menda. Improvimento do recurso que se impõe (Apelação 
Criminal n° 1.0051.06.017007-6/001 - Comarca de Bambuí 
- Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel.)

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, 
incorporando neste o relatório de f., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade 
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cente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica, ainda que por utili-
zação indevida, pode culminar em pena de detenção de 2 
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constituir crime 
mais grave.
Na prática, o STJ tem entendido pela aplicação do art. 63 da 
LCP, por interpretação que prestigia o princípio da especiali-
dade (este dispositivo fala em ‘bebida alcoólica’, enquanto 
o art. 243 do ECA fala em ‘produtos cujos componentes 
possam causar dependência física ou psíquica’).

Diante deste entendimento, tenho que resta prejudi-
cado o pedido contido no recurso no que diz respeito à 
suspensão dos direitos políticos da ré.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inter-
posto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
para manter a desclassificação operada na sentença 
primeva, da conduta do art. 243, caput, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990, para a 
infração tipificada no art. 63, inciso I, do Decreto-Lei 
nº 3.688/41.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES SILAS RODRIGUES VIEIRA e FLÁVIO 
BATISTA LEITE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Embriaguez ao volante - Ausência de teste de 
alcoolemia - Testemunha - Valor probante - 

Condenação - Fixação da pena - Pena privativa 
de liberdade - Substituição - Pena restritiva de 

direitos - Prestação de serviços à comunidade - 
Suspensão da habilitação para condução de 

veículo automotor

Ementa: Apelação criminal. Embriaguez ao volante. 
Absolvição. Inconformismo ministerial. Pedido condena-
tório nas iras do art. 306 da Lei 9.503/97. Materialidade 
e autoria comprovadas. Farto conjunto probatório. 
Condenação que se impõe. Recurso provido. 

- A prova técnica, responsável por aferir a concentração 
de álcool no sangue do agente (exame de sangue ou teste 
em aparelho de ar alveolar pulmonar, ou ‘’bafômetro’’, 
conforme Decreto 6.488/2008), é prescindível nos casos 
em que a embriaguez se encontra patente. 

- Comprovado por provas testemunhais que o condutor 
do veículo se encontrava embriagado, configurado está 
o delito insculpido no art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro, sendo, portanto, necessária sua condenação.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0042.10.002137-9/001 
- Comarca de Arcos - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: D.C.S. - Relator: 
DES. RUBENS GABRIEL SOARES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Rubens 
Gabriel Soares - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - D.C.S., devida-
mente qualificado e representado nos autos, foi denun-
ciado pela prática do delito previsto no art. 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro, porque, segundo narra a 
exordial acusatória:

[...] 1.Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial 
que, no dia 16/12/2009, por volta de 00h30, nas imedia-
ções da praça Floriano Peixoto, o denunciado D.C.S. conduzia 
veículo automotor, na via pública, estando com concentração 
de álcool igual ou superior a seis decigramas.
2. Apurou-se que, na data, horário e local supramencionados, 
D.C.S. trafegava pela Praça Floriano Peixoto conduzindo o 
veículo Corola, marca Toyota, cor preta, placa JGC 5153, 
ano 2003, de propriedade de Santos Transportes Ltda., sob 
forte efeito de álcool, quando se colidiu com outro veículo.
3. Em razão da colisão, a Polícia Militar compareceu ao local, 
ocasião em percebeu que o denunciado apresentava sinais 
de embriaguez, sendo este conduzido ao hospital local para 
exame clínico, sendo elaborado o relatório médico acostado 
às f. 12 [...] (sic, f. 02A/03B).

A denúncia foi recebida no dia 29 de novembro de 
2011 (f. 34), e a defesa preliminar apresentada à f. 38. 
Embora devidamente intimado, o réu deixou de compa-
recer ao interrogatório (f. 49), ocasião em que se realizou 
a oitiva de testemunhas (f. 50/52). Após o oferecimento 
das alegações finais das partes (f. 53/61 e 62/64), o MM. 
Juiz sentenciante, julgando improcedente a denúncia, 
absolveu o acusado das sanções do art. 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso III, do 
Código de Processo Penal (f. 67/64).

Inconformado, recorreu o Ministério Público à f. 70, 
pugnando, em suas razões recursais, pela condenação 
do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de 
que é possível a utilização de outros meios de prova para 
comprovação dos elementos normativos do tipo penal do 
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (f. 71/80).   

Contrarrazões defensivas às f. 82/83, pela manu-
tenção da sentença absolutória. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento 
do apelo (f. 90/93).

É o relatório. 
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Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 
do recurso. 

Não há preliminares suscitadas pelas partes, 
tampouco que devam ser declaradas de ofício.

Pretende o Parquet a reforma da sentença para que 
o acusado seja condenado nas sanções do art. 306 da 
Lei nº 9.503/97.

E, com razão, vejamos.
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente 

comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 04/07), auto 
de apreensão (f. 10-A), termo de restituição (f. 11) e ates-
tado médico (f. 12), sem prejuízo da prova oral.

Assim como alegado pelo Promotor de Justiça, se 
não houve submissão do agente a exame específico de 
alcoolemia, como in casu, a prova testemunhal idônea 
supre a falta dele. 

Assim, a prova da embriaguez é suprida pela infor-
mação prestada pelas testemunhas, de onde se pode veri-
ficar a atitude temerária cometida pelo acusado.

O réu, na lavratura do auto de prisão em flagrante, 
negou ter conduzido seu veículo automotor sob a 
influência de álcool, alegando que estava muito cansado 
e que tais sintomas possivelmente foram confundidos com 
os de embriaguez, in verbis: 

[...] ontem, por volta de 23 horas, o declarante estava 
descendo a Praça Floriano Peixoto quando se distraiu na 
direção e tocou o carro que estava na frente; que a colisão 
foi fraca e nenhum dano foi causado; que a Polícia Militar 
compareceu no local e realizou a arrecadação do CRLV, CNH 
e do veículo Toyota Corolla placa JGC 5153; que os militares 
alegaram que o declarante havia ingerido bebidas alcoólicas, 
por isso o carro foi apreendido e os documentos retidos; que 
o interrogado não tinha feito uso de bebidas alcoólicas ou 
qualquer outra substancia psicoativa; que foi encaminhado 
ao hospital, onde o médico apenas fez uma rápida obser-
vação; que não estava conduzindo seu veículo gerando 
riscos à coletividade; que foi conduzido a esta unidade poli-
cial após os fatos e liberado sob a condição de comparecer 
hoje; que o declarante estava muito cansado, possivelmente 
esses sintomas foram confundidos com os característicos da 
embriagues; que não houve qualquer alteração por parte dos 
policiais, o tratamento recebido foi bom [...] (sic, f. 09/10). 

Em juízo, embora devidamente intimado, o acusado 
deixou de comparecer ao interrogatório (f. 49). 

Já a testemunha M.R., que presenciou a abordagem 
policial, informou que o condutor do veículo aparentava 
estar embriagado, a saber:

[...] no fim do ano passado, em data não recordada, o 
depoente trabalhava no restaurante e pizzaria Tempero 
quando foi chamado por policiais militares para testemunhar 
uma abordagem; que os militares haviam parado um veículo 
na praça da igreja matriz; que o condutor do carro aparentava 
estar levemente embriagado, ‘eu não diria que ele tava muito 
alcoolizado’ em seus dizeres; que o depoente não conhecia o 
condutor e presenciou o diálogo mantido por ele com os poli-
ciais; que o investigado disse que iria para o Hospital Santa 
Casa espontaneamente; que o declarante não sabe dizer se 
D.C.S. colocou a sociedade em riscos adotando uma conduta 

agressiva no trânsito; que não se lembra qual era o veículo 
dirigido pelo autor; que o carro do investigado se chocou 
contra outro automóvel naquela data; que D.C.S. negou 
que tivesse feito uso de bebidas alcoólicas; que o veículo do 
investigado foi apreendido; que o depoente não é capaz de 
resgatar outras informações [...] (sic, f. 17 - grifo nosso). 

O policial militar D.R.S., em juízo, afirmou que o 
acusado D.C.S. estava muito bêbado, in verbis:

[...] que confirma o inteiro teor do BO de f. 07, que são verda-
deiros os fatos narrados na denúncia; que D.C.S. estava muito 
bêbado, olhos avermelhados, conversa pastosa e desconexa, 
cambaleante e um forte hálito etílico; que presenciou o aten-
dimento médico e recebeu o relatório médico [...] (sic, f. 51 
- grifo nosso).

Do mesmo modo, M.A.S.A., policial militar, 
declarou, perante autoridade judicial, que o réu aparen-
tava estar muito bêbado e que, inclusive, quase caiu ao 
sair do veículo. Eis os seus relatos:

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; 
que D.C.S. estava muito bêbado; que o denunciado quase 
caiu quando saiu do veículo; que presenciou o atendimento 
médico; que o denunciado nada falou; que o denunciado 
tinha olhos vermelhos, forte hálito etílico e estava camba-
leante [...] (sic, f. 52 - grifo nosso).

Dessa feita, examinado o conjunto probatório exis-
tente, não há dúvidas de que o apelado estava visivelmente 
embriagado quando na condução do veículo automotor.

Ora, o estado de embriaguez do recorrido está 
amplamente demonstrado nos autos pela prova testemu-
nhal, assim como pelo atestado médico, que informa que 
o acusado estava “com hálito etílico e voz pouco enro-
lada” (f. 12).

Assim, entendo que, ao contrário do sustentado 
pelo MM. Juiz a quo e pelo Órgão Ministerial de cúpula, 
a prova técnica, responsável por aferir a concentração de 
álcool no sangue do agente (exame de sangue ou teste 
em aparelho de ar alveolar pulmonar, ou “bafômetro”, 
conforme Decreto 6.488/2008), é prescindível nos casos 
em que a embriaguez se encontra patente.

Sobre tal questão, Guilherme de Souza Nucci 
nos esclarece:

Uso do bafômetro ou colheita de sangue: não é obrigatório, 
pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 
[...] Se um motorista for flagrado colocando em risco a segu-
rança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado 
pelo álcool, pode ser detido e lavrado o flagrante como 
incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A prova, 
entretanto, será feita por outra forma (exame clínico ou teste-
munhas) (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e proces-
suais penais comentadas. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 1.118).

Cite-se, por oportuno, um trecho do posiciona-
mento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no 
Habeas Corpus nº 151.087/SP (DJe de 26.04.2010):
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In casu, consoante a peça acusatória, o paciente foi surpreen-
dido por policiais militares dirigindo veículo automotor 
em estado de embriaguez [...]. Sob tal prisma, esta Corte 
possui precedentes no sentido de que a ausência do exame 
de alcoolemia não induz à atipicidade do crime previsto no 
art. 306 do CTB, desde que o estado de embriaguez possa ser 
aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, 
como há hipótese, em que, diante da recusa em fornecer 
a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi 
submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado 
de embriaguez.

Nesse sentido, o ilustre Ministro também decidiu, 
em outra oportunidade, no Recurso Ordinário em Habeas 
Corpus nº 26.432/MT:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tipicidade. Crime de 
trânsito. Embriaguez ao volante. Art. 306 da Lei 9.507/97. 
Recusa ao exame de alcoolemia. Inviabilidade da pretensão 
de trancamento da ação penal pela ausência de compro-
vação de que preenchido elemento objetivo do tipo. 
Concentração de álcool do sangue. Desnecessidade de reali-
zação de exame específico para aferição do teor de álcool no 
sangue se de outra forma se puder comprovar a embriaguez. 
Estado etílico evidente. Parecer ministerial pelo desprovimento 
do recurso. Recurso desprovido. - 1. O trancamento de ação 
penal por meio de habeas corpus, conquanto possível, é 
medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses 
em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa 
causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos 
da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença 
de alguma causa excludente de punibilidade. 2. A ausência 
de realização de exame de alcoolemia não induz à atipici-
dade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo 
do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder 
comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor. 
Precedentes. 3. A prova da embriaguez ao volante deve ser 
feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoo-
lemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impos-
sível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do 
cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemu-
nhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o 
estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do 
veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública, 
como ocorreu no caso concreto. 4. Recurso desprovido, em 
consonância com o parecer ministerial (RHC 26432/MT, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado 
em 19.11.2009, DJe de 22.02.2010).

Também este egrégio Tribunal de Justiça já 
se manifestou:

Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Autoria e materia-
lidade demonstradas. Perigo concreto de dano caracterizado. 
Condenação. - Configura-se o delito previsto no art. 306 
do Código de Trânsito Brasileiro, a direção de veículo auto-
motor pelo agente, comprovadamente embriagado, expondo 
a perigo concreto a incolumidade de outrem, havendo abal-
roamento de veículo. Provimento ao recurso que se impõe. 
(Apelação Criminal 1.0040.05.031056-0/001. Rel. Des. 
Antônio Carlos Cruvinel. Publicação: 11.02.2010.)

Logo, estando em perfeita adequação o fato prati-
cado pelo réu e a previsão legal da figura típica que lhe 

foi imputada, impõe-se a condenação do apelado por 
infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo, portanto, à fixação da reprimenda.
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judi-

ciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpa-
bilidade não ultrapassa os limites do próprio delito, não 
havendo elementos nos autos que possam torná-la desfa-
vorável ante a ausência de maior frustração em razão do 
que se esperava da autodeterminação do agente. 

O apelado não tem antecedentes maculados, como 
se vê da certidão de antecedentes Criminais de f. 65.

Não há elementos nos autos que possam dar suporte 
à análise da sua conduta social, que deve ser examinada 
em razão do desempenho do agente na sociedade, em 
família, no trabalho, na religião, no grupo comunitário.

Inexistentes, também, informações que caracte-
rizem sua personalidade, uma vez ausentes elementos 
que possam mensurar sua sensibilidade eticossocial, a 
presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo 
de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas habi-
lidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais à 
análise da presente circunstância.

As circunstâncias do delito também são próprias 
do tipo.

As consequências extrapolaram aquelas próprias da 
conduta típica, visto que houve colisão com outro veículo, 
colocando em risco a incolumidade física de outro indi-
víduo. 

Os motivos de agir do agente não se apresentam 
mais reprováveis daqueles normais à própria espécie deli-
tiva, não lhe devendo ser considerados desfavoráveis. 

Por derradeiro, quanto ao comportamento da 
vítima, como não há vítima decorrente de tal infração, 
esta em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos.

Assim, considerando que apenas as consequên-
cias do crime são desfavoráveis ao apelado, fixo-lhe a 
pena base ligeiramente acima do mínimo legal, em nove 
(9) meses de detenção e pagamento de trinta e seis (36) 
dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, 
mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistindo outras causas capazes 
de aumentar ou diminuir a pena, torno-a definitiva no 
patamar de (9) meses de detenção e pagamento de trinta 
e seis (36) dias-multa.

Fixo o quantum do dia multa em um trigésimo (1/30) 
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime para cumprimento da pena no 
aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do 
Código Penal.

Satisfeitos os requisitos do art. 44, caput e 
§ 2º, do Código Penal, e considerando a necessidade de 
prevenção e reprovação do injusto, bem como a recupe-
ração do agente, substituo a pena privativa de liberdade 
por uma (1) restritiva de direitos, consistente em prestação 
de serviços à comunidade, observando-se o disposto no 
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crição pela pena em abstrato, considerou o lapso 
temporal durante o qual o feito esteve suspenso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0092.01.002949-
1/001 - Comarca de Buenópolis - Recorrente: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Recorrido: W.R.C. 
- Vítima: N.M.C. - Relator: DES. ADILSON LAMOUNIER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO O RECURSO.

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2013. - Adilson 
Lamounier - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de recurso 
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais da decisão de f. 185/186, por 
meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Buenópolis, ao considerar o lapso temporal 
transcorrido durante a suspensão do processo e do 
curso do prazo prescricional, determinada pelo art. 366 
do Código de Processo Penal, com limite nas regras de 
direito material, declarou extinta a punibilidade do recor-
rido, com fundamento na prescrição da pretensão puni-
tiva estatal, prevista no art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, 
ambos do Código Penal.

Nas razões, por entender pela não ocorrência da 
prescrição, o Parquet pleiteia a revogação da decisão 
recorrida, a fim de que o feito retome regular processa-
mento (f. 193/195).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provi-
mento do recurso (f. 251/252).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida 
(f. 253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de 
Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso 
(f. 259/263-TJ).

É o relatório.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Não há nulidade que vicie o feito ou questão que 

mereça apreciação de ofício.
Almeja o recorrente a reforma da decisão que 

julgou extinta a punibilidade do recorrido pela prescrição 
da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o 
lapso temporal transcorrido durante a suspensão do curso 
do prazo prescricional não poderia ter sido considerado 
pelo Magistrado a quo para tal finalidade.

Realmente, embora o disposto no art. 366 do 
Código de Processo Penal não tenha a finalidade de 
eternizar a suspensão da prescrição, motivo pelo qual 
devem ser atribuídos àquela regra prazos finais equipa-

Recurso em sentido estrito - Reconhecimento da 
prescrição da pretensão punitiva - Extinção da 
punibilidade - Decretação - Aproveitamento do 

período de suspensão do processo e do curso do 
prazo prescricional - Art. 366 do CPP - 

Inadmissibilidade - Prescrição não alcançada - 
Decisão revogada - Retomada do processamento 

do feito

Ementa: Recurso em sentido estrito. Suspensão do prazo 
prescricional. Limite. Pena máxima cominada ao delito. 
Retomada da contagem. Não aproveitamento de período 
suspenso. Prescrição não alcançada. Decisão de extinção 
da punibilidade revogada.

- A duração da suspensão do curso do prazo prescricional 
determinada pelo art. 366 do Código de Processo Penal 
encontra limite nas regras prescricionais do Código Penal, 
observada a pena máxima cominada ao delito.

- Retomada a contagem, não se aproveita o período da 
suspensão para efeitos prescritivos.

- Revoga-se a decisão que, para decretar a extinção de 
punibilidade com fundamento na ocorrência da pres-

art. 46 do Estatuto Repressivo, em entidade a ser desig-
nada pelo Juízo da execução.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, fixo 
a suspensão da habilitação para condução de veículo 
automotor em seis (6) meses, com fulcro no art. 293 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso 
ministerial, para condenar o apelado D.C.S. como incurso 
nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 
às penas de (9) meses de detenção em regime aberto, 
mais pagamento de trinta e seis (36) dias-multa, à razão 
mínima, e de suspensão da habilitação para condução 
de veículo automotor pelo prazo de seis (6) meses, sendo, 
ao final, a sanção corporal substituída por uma (1) restri-
tiva de direitos, consistente em prestação de serviços 
à comunidade.

Na origem, façam-se as anotações e cancelamentos 
necessários e, ainda, designe-se audiência admonitória, 
nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FURTADO DE MENDONÇA e JAUBERT 
CARNEIRO JAQUES.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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presente data, razão pela qual a prescrição da pretensão 
punitiva estatal ainda não se operou no presente caso.

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso, para revogar a decisão de f. 185/186 e, conse-
quentemente, determinar a retomada do regular proces-
samento do feito.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO MACHADO e ALEXANDRE 
VICTOR DE CARVALHO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

rados aos previstos nos incisos do art. 109 do Código 
Penal, de acordo com as penas máximas cominadas 
aos delitos, também não é possível considerar o período 
durante o qual o feito esteve suspenso para a contagem 
do prazo prescricional.

Isso porque, apesar de o artigo da legislação 
processual penal em questão, harmonizado com os prin-
cípios da ampla defesa e do contraditório, viabilizar um 
direito do acusado - e não um privilégio do Estado - de 
não ser processado e julgado sem que tenha tomado 
ciência do que lhe foi imputado, a norma prevista no CPP 
possui caráter dúplice, pois, ao suspender o processo, 
tem a finalidade de garantir o devido processo legal em 
favor do réu revel citado por edital e, por outro lado, ao 
suspender também o curso do prazo prescricional, visa 
proteger o interesse público de concluir a persecução 
penal e realizar a prestação jurisdicional.

O lapso temporal máximo dessa regra processual 
não foi determinado pela lei; todavia, a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de 
que esse período é regulado pelos prazos prescricionais 
previstos no art. 109 e incisos do CP.

O entendimento do Tribunal da Cidadania é o de 
que, se não houvesse um termo final para a suspensão 
prevista no referido dispositivo, crimes prescritíveis 
tornar-se-iam imprescritíveis, o que é proibido pela Cons-
tituição da República, que aponta, explicitamente, os 
únicos casos de imprescritibilidade de crimes (art. 5.º, XLII 
e XLIV).

Desnecessário colacionar julgados sobre o assunto, 
que se encontra pacificado com a edição da Súmula 415 
do STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional 
é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Jurisprudencialmente estabelecido o termo final para 
a aplicação do comando do art. 366 do CPP, conclui-se 
que a contagem do prazo prescricional será retomada 
a partir da data em que a suspensão alcançar o prazo 
limite, regulado pelo disposto nos incisos do art. 109 do 
CP, sem se considerar, para fins prescricionais, o intervalo 
de tempo durante o qual o feito esteve suspenso.

Utilizado esse parâmetro, constato que o delito em 
tese praticado pelo recorrido, denunciado nas sanções do 
art. 155, caput, do Código Penal (f. 02/03), possui pena 
máxima de quatro anos e, consequentemente, prazo pres-
cricional de oito anos, conforme art. 109, IV, do CP.

Entre o recebimento da denúncia, em 26.11.2003 
(f. 146-v.), e a decisão que aplicou o disposto no art. 366 
do CPP, proferida no dia 1º.04.2004 (f. 177), passaram-se 
quatro meses e cinco dias.

Observado o limite de oito anos como o período 
máximo da suspensão do prazo prescricional, a contagem 
foi retomada em 1º.04.2012.

Logo, conquanto incluídos na contagem do prazo 
prescricional os referidos quatro meses e cinco dias, ainda 
não foi ultrapassado período superior a oito anos entre o 
termo final da suspensão do processo (1º.04.2012) e a 

Furto - Período noturno - Autoria e materialidade - 
Comprovação - Depoimento testemunhal colhido 

na fase de inquérito - Confirmação em juízo - 
Princípio do contraditório - Observância - Princípio 
da insignificância - Absolvição - Impossibilidade 

no caso - Custas processuais - Isenção - Réu 
assistido pela Defensoria Pública

Ementa: Apelação criminal. Furto. Repouso noturno. 
Autoria e materialidade comprovadas. Confirmação em 
juízo de depoimento de testemunha colhido na fase de 
inquérito. Ofensa ao princípio do contraditório. Impos-
sibilidade. Absolvição pelo princípio da insignificância. 
Impossibilidade neste caso. Isenção das custas proces-
suais. Hipossuficiência demonstrada. Réu assistido pela 
Defensoria Pública. Recurso desprovido.

- A confirmação pela testemunha do seu depoimento 
colhido na fase de inquérito, desde que feita sob o crivo 
do contraditório, é suficiente à comprovação da autoria 
delitiva e, diferentemente do que acredita o acusado, não 
afronta o princípio do contraditório.

- Inviável reconhecer o princípio da insignificância se, em 
crime de furto, a res furtiva representa um valor significa-
tivo e abrange uma multiplicidade de bens.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0699.12.003389-8/001 - 
Comarca de Ubá - Apelante: S.V.L. - Apelado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: S.E.V. - Rela-
tor: DES. SÁLVIO CHAVES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.
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Belo Horizonte, 17 de outubro de 2013. - Sálvio 
Chaves - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SÁLVIO CHAVES - Cuida a espécie de recurso 
de apelação interposto por S.V.L., contra a sentença de 
f. 85/89, que o condenou como incurso nas sanções do 
art. 155, caput e § 2º, do Código Penal, às penas de 
6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, valor 
unitário no mínimo legal, com concessão do direito de 
recorrer em liberdade, bem como declarando extinta a 
punibilidade pelo estrito cumprimento da pena imposta.

Narra a denúncia que, no dia 30 de março de 
2012, por volta das 21h, o acusado adentrou a resi-
dência de S.E.V. e subtraiu, para si, uma torneira de boia, 
marca Amanco, duas caixas d’água, marca Polifox, cor 
azul, cada uma com capacidade de 500 litros, sendo que, 
após ser abordado pelos policiais militares, confessou o 
ilícito e informou a localização da res furtiva.

As intimações ocorreram de forma regular, f. 94-v., 
95 e 96-v..

Em suas razões recursais, pleiteia o apelante a 
sua absolvição por insuficiência de prova a demonstrar 
a autoria delitiva, sob o fundamento de que as testemu-
nhas ouvidas em juízo se ativeram a confirmar as declara-
ções colhidas na fase de inquérito, sendo que a conside-
ração dessas provas como únicas a ensejar a sua conde-
nação representa afronta ao princípio do contraditório. 
Sustenta, ainda, a aplicação ao caso do princípio da 
insignificância, colacionando entendimento doutrinário e 
jurisprudencial que entende dar suporte à sua pretensão.

Contrarrazões às f. 111/116, pugnando o Minis-
tério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, às 
f. 122/130, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

Este é o relatório. Passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não 

vislumbro qualquer nulidade a ser declarada de ofício, 
razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade encontra-se consubstanciada 
pelo APFD, f. 05/09, pelo BO, f. 13/15; pelo auto de 
apreensão, f. 16; pelo termo de restituição, de f. 17.

A autoria é certa. O acusado foi preso em flagrante 
delito, momento em que indicou a localização da res, que 
foi restituída à vítima.

Não fosse só por isso, a autoria também resta 
comprovada pelos depoimentos colhidos, tanto na fase 
inquisitória, quanto em juízo, não obstante o acusado 
ter negado os fatos, afirmando que não praticou o furto 
em questão.

Pois bem. A tese sustentada pelo acusado não 
merece prosperar. Isso porque a inquirição de testemunha 
deve ser feita em contraditório, na presença das partes e 
do juiz, o que, in casu, ocorreu, conforme se depreende 

do termo de depoimento de f. 63. A confirmação pela 
testemunha do seu depoimento colhido na fase de inqué-
rito, desde que feita sob o crivo do contraditório, é sufi-
ciente à comprovação da autoria delitiva e, diferente-
mente do que acredita o acusado, não afronta o princípio 
do contraditório.

Além disso, não há nada nos autos que implique 
desqualificar o depoimento do policial militar. Assim, o 
depoimento compilado assume relevante valor proba-
tório, visto que não se vislumbra nos autos qualquer 
intenção do policial de incriminar o acusado, mas tão 
somente de narrar a atuação ilícita.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que a 
palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de 
valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos 
narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer 
suspeita e em harmonia com conjunto probatório apre-
sentado. 

A esse respeito, trago à baila os seguintes arestos 
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Penal. Processual penal. Busca e apreensão de bens. Arresto 
e sequestro (Pet 6.599/BA). Pedido de devolução. Ausência 
de provas. Ilações policiais. Validade da testemunha poli-
cial. Agravo regimental não provido. [...] 4. A afirmação do 
investigado à autoridade policial que o veículo lhe pertencia 
não se trata de mera ilação policial desprovida de provas. 
Nada impede que, na ausência de testemunhas, os policiais 
que efetuaram a prisão funcionem como tal. 5. O policial é 
agente do Estado, responsável pela segurança pública, legal-
mente investido no cargo e que tem a seu favor a presunção 
de legalidade e legitimidade nos atos praticados, o que, 
longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo. 6. A suspeição de 
qualquer testemunha deve estar baseada em fatos concretos, 
não se prestando para tal meras conjecturas. 7. Agravo regi-
mental não provido. (STJ, AgRg na APn 510/BA, Rel.ª Min.ª 
Eliana Calmon, Corte Especial, j. em 29.06.2010, p. no DJe 
de 19.08.2010.) 

Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo, é 
um tanto quanto contraditório o ato do acusado de negar 
a autoria e na mesma ocasião se sujeitar a indenizar a 
vítima pelos prejuízos sofridos. É o que se pode constatar 
do depoimento do acusado, à f. 64. Vejamos:

[...] que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia 
f. 02/03; que não sabe informar quem praticou o furto; que 
concorda em ressarcir os prejuízos à vítima; que nada mais 
tem a acrescentar em benefício de sua defesa.

Portanto, pelo que se dessume dos autos, a autoria 
resta suficientemente comprovada.

Superada tal questão quanto à pretendida apli-
cação do princípio da insignificância, tenho que tal tese, 
no presente caso, também, não merece prosperar.

Isso porque, malgrado o posicionamento deste 
Magistrado, em outros julgados, quanto ao reconhe-
cimento da possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância no nosso ordenamento jurídico, no caso 
em espeque, não se verifica a possibilidade de sua 
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Agrotóxico - Comercialização irregular - Art. 15 da 
Lei 7.802/89 - Delito que deixa vestígios - Prova 

pericial - Necessidade - Perícia técnica - 
Não realização - Materialidade delitiva -

 Ausência de prova - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Art. 15 da Lei 7.802/89. 
Comercialização de agrotóxico em descumprimento 

incidência, na medida em que a res furtiva totalizou a 
quantia significativa de R$ 272,00 (vide laudo de f. 45) e 
abrangeu uma multiplicidade de bens (duas caixas d’água 
de 500 litros cada e uma torneira de bóia), conforme se 
depreende do auto de apreensão de f. 16 e termo de 
restituição de f. 17.

Com efeito, a conduta do acusado nada tem de 
insignificante ao ponto de torná-la atípica aos olhos do 
direito penal, mormente por restar demonstrado que o 
acusado agiu com intenso desvalor, total desrespeito ao 
patrimônio alheio e à ordem pública, sem temer, inclu-
sive, os vizinhos do local.

Registra-se que o fato de os bens subtraídos terem 
sido restituídos à vítima não faz desaparecer do mundo 
jurídico o crime, se assim o fosse, não existiria crime 
tentado, muito menos consumado quando ocorresse a 
apreensão da res furtiva. 

A intensidade do dolo do acusado não pode ser 
ignorada por completo, ser apagada em razão, apenas, 
do valor total dos objetos subtraídos.

A propósito, a jurisprudência firmada pelos Tribunais 
Superiores vem aceitando o princípio da insignificância, 
mas desde que “relevados o valor do objeto do crime e 
os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofen-
sividade da conduta do agente, a ausência de periculosi-
dade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade 
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica 
causada”, a saber: 

Ementa: Ação penal. Delito de furto. Subtração de aspirador 
de pó. Coisa estimada em cento e cinquenta reais. Res furtiva 
de valor insignificante. Periculosidade não considerável do 
agente. Circunstâncias relevantes. Crime de bagatela. Carac-
terização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipici-
dade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido de 
ofício para esse fim. Precedentes. - Verificada a objetiva insig-
nificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas 
circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser 
absolvido por atipicidade do comportamento. (HC 100311, 
Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma do STF, julgado 
em 09.03.2010, DJe 071, divulg. em 22.04.2010, public. 
em 23.04.2010, ement. v. 02398-03, p. 00511.) 

Em igual sentido: 

Para que seja reconhecido o princípio da insignificância, 
é necessário que o desvalor da conduta também esteja 
presente, não bastando apenas o ínfimo valor dos objetos 
furtados. Presente carga moralmente negativa com conse-
quências no plano social e individual, impossível acatar a 
insignificância pretendida. Improvimento do apelo. (TJRS - 
ACR 70002605004 - C. Crim. Esp. - Rel. Des. Vanderlei Tere-
sinha Tremeia Kubiak - J. em 10.10.2001.) 

27153600 - Apelação - Furto - Princípio da insignificância - 
Condenação mantida - Autoria e materialidade comprovada. 
- O desvalor da conduta do réu sobrepõe-se ao desvalor do 
resultado, mesmo que a res furtiva seja de pequena signi-
ficância econômica. Ademais, tais circunstâncias devem ser 
conjuntamente apreciadas, não sendo viável a absolvição 
em face do princípio da insignificância quando o agente é 

reincidente e portador de maus antecedentes (TJRS - ACR 
70002900215 - C. Crim. Esp. Rel. Des. Reinaldo José 
Rammé - J. em 11.09.2001). 

Por fim, de se anotar que: 

O crime, como fator social que é, deve ser apreciado em 
sua inteireza. A aplicação do princípio da insignificância deve 
nortear-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor 
do resultado, mas também pela censura da ação, circunstân-
cias do crime, comportamento da vítima e pela vida pregressa 
do acusado. Não sendo assim, o direito penal suportaria a 
ideia de que o agente que vive de reiterados pequenos furtos, 
cometidos contra vítimas diversas, todos incapazes de lesar 
consideravelmente o patrimônio alheio, deve sempre ser 
absolvido pela atipicidade que enseja a conduta insignifi-
cante. (TJMG - Apelação Criminal n° 1.0024.09.638821-
0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Rel. Des. Eduardo Brum 
- j. em 4 de agosto de 2010.) 

Portanto, diante da fundamentação acima alinha-
vada, é de rigor, in casu, a condenação. 

Ao que se refere à dosimetria da pena, verifica-se 
que as circunstâncias judiciais foram corretamente valo-
radas, respeitando-se o critério trifásico, previsto nos arts. 
59 e 68 do CP, razão pela qual não está a merecer qual-
quer reparo.

O regime prisional fixado foi o mais brando previsto 
na legislação penal, não havendo lugar para qual-
quer modificação.

Por fim, observo que o Juízo a quo, acertadamente, 
extinguiu a punibilidade pelo estrito cumprimento da pena 
imposta, aplicando o instituto da detração penal, previsto 
no art. 42 do CP e § 2º do art. 387 do CPP, com inclusão 
recente dada pela Lei 12.736/12. 

Posto isso, nego provimento ao recurso, permane-
cendo incólumes os termos da r. sentença recorrida.

Isento o acusado do pagamento das custas, consi-
derando o fato de estar sendo representado e assistido 
pela d. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, 
Lei 14.939/03.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AMAURI PINTO FERREIRA (JUIZ CONVO-
CADO) e MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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cializava produto agrotóxico em descumprimento às 
exigências estabelecidas na legislação pertinente.

Infere-se da inicial que, no dia e local dos fatos, 
o agente M.B., fiscalizador do Instituto Mineiro de Agro-
pecuária - IMA, compareceu à empresa supracitada e, 
após regular vistoria, constatou que estava, em uma das 
prateleiras, disposto de maneira própria para venda, o 
produto agrotóxico “Gastoxin”.

Segundo a exordial, para a venda de tal produto, é 
necessário registro próprio junto ao IMA, além de licença 
ambiental, documentos estes de que o denunciado não 
dispunha, motivo pelo qual, na oportunidade, foi lavrado 
o respectivo auto de infração. Além disso, verificou-se que 
E. poderia apenas comercializar produtos de uso vete-
rinário, configurando-se o desatendimento às normas 
correlatas. 

Ao final, o réu foi denunciado pela prática do crime 
previsto no art. 15 da Lei 7.802/89.

Procedida a instrução criminal, o d. Sentenciante 
julgou procedente a acusatória e condenou o réu a 2 
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) 
dias-multa. Ao final, a pena corporal foi substituída por 
duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à 
comunidade e de prestação pecuniária.

Pois bem.
Pretende a defesa, primeiramente, a absolvição do 

apelante, alegando, para tanto, a ausência de materiali-
dade delitiva, o que, a meu ver, merece acolhimento.

Como sabido, o art. 158 do Código de Processo 
Penal determina a obrigatoriedade da realização de 
exame pericial direto ou indireto quando a infração 
deixar vestígios.

Noutro lado, o art. 167 do mesmo diploma proces-
sual mitiga a necessidade da perícia apenas quando 
desaparecerem os vestígios, podendo, apenas nesses 
casos, a prova testemunhal supri-lo.

Todavia, embora fosse possível a realização da 
perícia, tal providência não foi efetivada. Nem sequer foi 
apreendido o frasco ou amostra do produto nele contido 
quando da fiscalização realizada no estabelecimento 
comercial do acusado. 

No caso dos autos, a materialidade dos fatos 
narrados na exordial acusatória foi comprovada, tão 
somente, pelo auto de infração de f. 09 e pelos depoi-
mentos colhidos durante a persecução criminal. E, 
conquanto não possuísse a licença para venda, não há, 
nos autos, prova técnica de que a substância comerciali-
zada seria, de fato, agrotóxico, que, segundo o Decreto 
4.074/02, o qual regulamenta a Lei 7.802/89, é defi-
nido como:

Art. 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 
[...]
IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 
de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 

às exigências legais. Materialidade não comprovada. 
Ausência de exame pericial da substância química supos-
tamente comercializada. Infração que deixou vestí-
gios. Imprescindibilidade de perícia técnica. Absolvição 
empreendida. Recurso provido.

- O art. 158 do Código de Processo Penal determina a 
obrigatoriedade da realização de exame pericial direto ou 
indireto quando a infração deixar vestígios.

- Sendo possível, mas não realizada perícia técnica para 
atestar se a substância supostamente comercializada de 
forma irregular era, de fato, agrotóxico, a absolvição do 
réu ante a ausência de materialidade é medida impositiva.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0106.11.004186-5/001 
- Comarca de Cambuí - Apelante: E.G.R. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. COMUNICAR.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013. - Nelson 
Missias de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se de 
apelação criminal interposta por E.G.R., condenado pelo 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Cambuí, como incurso nas sanções do art. 15 da 
Lei 7.802/89, a 2 (dois) anos de reclusão, em regime 
aberto, e 20 (vinte) dias-multa. Ao final, a pena corporal 
foi substituída por duas restritivas de direitos, de prestação 
de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, 
f. 71/76.

Nas razões recursais, f. 88/90, a defesa pretende 
a absolvição do acusado, sob argumento de que não há 
prova da materialidade delitiva e de que sua confissão, 
por si só, não pode embasar o edito condenatório.

Subsidiariamente, requer a redução de sua pena, 
pois o apelante é confesso, primário e teria apenas vendido 
a substância por uma vez e em pequena quantidade.

Contrarrazões ministeriais às f. 92/95.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se mani-

festou pelo desprovimento do recurso, f. 101/105.
Esse, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, porque preenche os requisitos 

legais de admissibilidade.
Mérito:
Narra a denúncia que, no dia 16 de agosto de 

2010, por volta das 10h, no estabelecimento comercial 
denominado X, Comarca de Cambuí, o acusado comer-
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Incidente de insanidade mental - Laudo pericial 
subscrito por um perito oficial - Admissibilidade - 
Sentença de interdição - Superveniência - Esfera 
cível - Impossibilidade de ser reaberta discussão 
acerca da sanidade mental criminal do agente - 
Dúvidas fundadas não suscitadas na seara penal

Ementa: Apelação criminal. Incidente de insanidade 
mental. Laudo pericial subscrito por um perito oficial. 
Admissibilidade. Superveniência de sentença de interdição 
proferida na seara cível. Reabertura da discussão acerca 
da sanidade mental do agente. Impossibilidade. Não 
suscitadas dúvidas fundadas. Recurso não provido.

- A subscrição do laudo por um perito oficial não torna 
nulo o exame pericial realizado, estando em consonância 
com o disposto no art. 159 do Código de Processo Penal, 
o qual estabelece expressa e claramente a exigência de 
subscrição do laudo por dois peritos apenas quando estes 
não forem oficiais.

- A superveniência de sentença cível determinando a 
interdição do agente para os atos da vida civil não 
enseja, por si só, a reabertura da discussão da sanidade 
mental criminal do agente, nos autos do incidente de 
insanidade, salvo se suscitar fundadas dúvidas acerca da 
imputabilidade do agente na seara penal. 

Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0707.12.004894-7/001 - 
Comarca de Varginha - Apelante: J.C.S., representado 
pela curadora G.B.G.N. - Apelado: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Corréu: R.A. - Relator: 
DES. CÁSSIO SALOMÉ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013. - Cássio 
Salomé - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Recurso de apelação 
interposto por J.C.S., representado pela curadora 
G.B.G.N. contra a decisão de f. 27, que homologou 
o laudo pericial produzido no presente incidente de 
insanidade mental.

Proposta ação penal em que foi imputada ao 
apelante a prática dos delitos descritos no art. 132 do CP 
e nos arts.14 e 15, ambos da Lei 10.826/03, surgiram 
dúvidas acerca da imputabilidade daquele, tendo o 

nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como 
as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;

Assim, mesmo que haja relatos no sentido de que o 
produto vendido irregularmente pelo réu seria agrotóxico, 
não se tem a indispensável prova técnica. Vale dizer, não 
houve comprovação, quando era possível, via perícia.

Logo, não há falar em suprimento do trabalho 
técnico por testemunhas, tampouco pela confissão do 
réu, considerando que a perícia era necessária e viável.

Acerca da viabilidade da perícia, ressalto 
que o Decreto 4.074/02 dispõe claramente sobre 
tal procedimento:

Art. 76. A fiscalização será exercida sobre os produtos nos 
estabelecimentos produtores e comerciais, nos depósitos e 
nas propriedades rurais.
Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade, o 
estabelecimento poderá ser interditado e o produto ou 
alimento poderão ser apreendidos e submetidos à análise 
de fiscalização.
Art. 77. Para efeito de análise de fiscalização, será coletada 
amostra representativa do produto ou alimento pela autori-
dade fiscalizadora.
§ 1º A coleta de amostra será realizada em três partes, 
de acordo com técnica e metodologias indicadas em 
ato normativo.
§ 2º A amostra será autenticada e tornada inviolável na 
presença do interessado e, na ausência ou recusa deste, na 
de duas testemunhas.
§ 3º Uma parte da amostra será utilizada pelo laboratório 
oficial ou devidamente credenciado, outra permanecerá no 
órgão fiscalizador e outra ficará em poder do interessado 
para realização de perícia de contraprova.

Portanto, repise-se, ausente o exame pericial e não 
atestado que o produto comercializado de forma irregular 
era agrotóxico, conforme exige o tipo penal do art. 15 da 
Lei 7.802/89, a absolvição do acusado ante a ausência 
da materialidade delitiva é medida impositiva. 

Conclusão:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 

absolver o ora apelante, com fulcro no art. 386, inciso 
II, do CPP.

Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem.
Sem custas. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e CATTA PRETA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
COMUNICAR.

. . .
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Ademais, a jurisprudência é torrencial nesse sentido, 
tanto que restou editada a Súmula nº 20 do Grupo de 
Câmaras desta eg. Corte, segundo a qual “não é nulo o 
exame pericial realizado por um único perito oficial”. 

Ainda sobre a questão, confira-se o seguinte julgado:

Preliminares. Exame de sanidade mental do agente. 
Irregularidades no laudo. Não ocorrência. Cerceamento 
de defesa não configurado. Laudo pericial subscrito por 
um perito oficial. Admissibilidade. Decisão de pronúncia. 
Qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação. Exclusão. 
Inviabilidade. Crimes conexos. Competência do Tribunal 
do Júri. Pedido de liberdade provisória. Indeferimento. - 
Não há que se declarar a nulidade do feito por ocorrência 
de cerceamento de defesa se a alegada irregularidade no 
laudo do incidente de insanidade mental do réu não restou 
demonstrada. - ‘Não é nulo o exame pericial realizado por um 
único perito oficial. (Unanimidade).’ (Súmula nº 20 do Grupo 
de Câmaras Criminais deste eg. Sodalício.) - [...] (TJMG. 
Recurso em Sentido Estrito n° 1.0396.10.002073-6/001. 
Beatriz Pinheiro Caires. 17.11.2011. Destaques nossos.)

Por outro lado, a identificação do perito responsável 
por elaborar o laudo de f. 20/23, consta ao final da f. 23, 
sendo certo que o fato de ser um perito oficial, integrante 
do Instituto Médico Legal, com funções e atribuições 
públicas, faz presumir o atendimento à qualificação e 
habilitação técnicas necessárias à realização do exame 
pericial, in casu, voltado para atestar a (in)sanidade 
mental do recorrente. Assim, o simples fato de não 
constar, no laudo pericial, a qualificação do perito que 
o subscreveu não constitui irregularidade suficiente para 
maculá-lo.

Verifico, ainda, que foram devidamente respondidos 
os quesitos formulados pelas partes, necessários ao 
reconhecimento da imputabilidade do ora recorrente, em 
consonância com o disposto no art. 160 do CPP, sendo 
certo que a forma lacônica com que alguns quesitos foram 
respondidos não configura nulidade, pois a finalidade 
da perícia (apuração da imputabilidade do agente à 
época dos fatos) foi atingida, não restando demonstrado 
qualquer prejuízo às partes. Ademais, a defesa não 
indicou qualquer questão relevante que deixou de ser 
abordada pelo expert.

Como se sabe, o Princípio do Prejuízo - positivado 
no art. 563 do Código de Processo Penal e apontado 
por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes 
Filho e Antônio Scarance Fernandes como a viga mestra 
de nosso sistema de nulidades - impede que se declare a 
nulidade de um ato processual sem que a irregularidade 
tenha acarretado qualquer prejuízo para as partes. 

Dessa forma, não vislumbrando a alegada 
irregularidade no laudo conclusivo do incidente de 
insanidade mental de f. 20/23, não há que se falar 
em nulidade.

Já, com relação à alegação de que há dúvidas 
acerca da sanidade mental do recorrente, mormente 
diante da decretação da interdição posteriormente à 

d. Magistrado singular determinado a instauração do 
incidente de insanidade mental. 

Intimações regulares às f. 27-v. e 28.
Em razões de f. 29/36, a defesa do apelante pleiteia 

a cassação da decisão homologatória do laudo pericial, 
com a reabertura da discussão acerca da sanidade mental 
deste, ao argumento inicial de que o laudo subscrito 
por apenas um perito, sem, inclusive, a indicação da 
qualificação deste, é nulo (art. 159 do CPP e Súmula 361 
do STF). A defesa sustenta, também, que o referido laudo 
pericial não esclareceu expressa e claramente todos os 
quesitos apresentados, reportando sua conclusão acerca 
da imputabilidade do recorrente à época dos fatos, 
nada esclarecendo quanto à atual situação psíquica 
deste, estando, dessa forma, em confronto com o que 
dispõem os arts. 152 e 160, ambos do CPP. Alega, por 
fim, a existência de fatos novos consubstanciados na 
decretação da interdição do recorrente em 29.10.2012, 
data posterior à da elaboração do laudo pericial oficial, o 
que suscita dúvidas acerca da sanidade mental daquele.

Em contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça 
pugnou pelo improvimento do recurso (f. 44/46).

Às f. 53/55, a d. Procuradoria-Geral de Justiça 
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
Conheço do recurso, de vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e processamento.
De início, observo ser cabível o recurso de apelação 

contra a decisão homologatória do laudo do incidente de 
insanidade, haja vista se tratar de decisão interlocutória 
mista, com força de definitiva, sendo adequado o presente 
recurso e despiciendas mais digressões a respeito, já que 
nem sequer objeto de questionamento no feito.

Ultrapassada tal ponderação, passo a apreciar o 
mérito recursal.

Inicialmente, alega o recorrente a nulidade 
do laudo pericial em razão de ter sido subscrito por 
apenas um perito oficial. Contudo, entendo que essa 
circunstância não coloca em dúvida o resultado do 
exame, já que plenamente observado o comando legal 
disposto no art. 159 do Código de Processo Penal (CPP), 
o qual estabelece expressa e claramente a exigência de 
subscrição do laudo por dois peritos apenas quando 
estes não forem oficiais, denotando-se, assim, que essa 
exigência não se estende àqueles laudos elaborados por 
perito oficial. 

Assim estabelece o referido dispositivo:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão 
realizados por perito oficial, portador de diploma de curso 
superior. 
§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 
2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, dentre as que 
tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do 
exame. 
§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem 
e fielmente desempenhar o encargo. 
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Assim, mantenho incólume a r. decisão 
homologatória do laudo pericial (f. 27).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e 
SÁLVIO CHAVES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

elaboração do laudo pericial oficial no presente incidente, 
verifico que também não merece acolhida. 

Compulsando os autos e em consulta no site deste 
eg. Tribunal, verifico que a ação de interdição (processo 
nº 0694.09.056338-9) não suscita fundadas dúvidas 
acerca da imputabilidade penal do agente à época dos 
fatos (2007), já que ajuizada em 2009, há praticamente 
dois anos após os fatos. Ora, se o réu não tivesse plena 
capacidade à época da conduta criminosa, provavelmente 
a ação de interdição não teria aguardado tanto tempo 
para ser ajuizada. Ademais, não pode a referida ação, 
sequer, ser considerada fato novo, já que estava em 
trâmite à época da realização da perícia oficial, isto é, 
em 26.10.2012 (f. 20).

Não bastasse, aberta vista às partes acerca do laudo 
pericial de f. 20/23, elaborado no Instituto Médico Legal, 
que atestou a imputabilidade do agente à época dos fatos, 
noto que o ora recorrente não suscitou quaisquer dúvidas 
nem trouxe aos autos novas informações baseadas na 
ação de interdição, a fim de que houvesse eventual 
esclarecimento pelo perito. Pelo contrário, limitou-se a 
questionar tão somente a validade do laudo, pelo fato de 
estar subscrito por apenas um perito. 

Por fim, não se pode olvidar que o Magistrado não 
se vincula ao laudo, podendo formar seu convencimento 
e consequente embasamento de sua decisão, em outros 
elementos que não o laudo pericial (art. 182 do CPP). 
Logo, embora o laudo pericial produzido no presente 
incidente de insanidade mental tenha concluído pela 
“normalidade psíquica, sob o ponto de vista da Psiquiatria 
Forense à época do fato” (f. 22), pode, em tese, o 
Magistrado singular entender pela inimputabilidade ou 
semi-imputabilidade diante dos documentos carreados 
aos autos acerca da interdição daquele em razão de 
ser portador de esquizofrenia paranóide, conforme o 
Relatório elaborado pelo Centro de Atenção Psicossocial 
da Prefeitura Municipal de Três Pontas, em 06.05.3013 
(f. 41)

Dessa forma, considerando que o laudo pericial 
oficial produzido é claro ao concluir pela imputabilidade 
do agente à época dos fatos, tenho que a superveniência 
de sentença determinando a interdição do agente para 
os atos da vida civil não suscita, no presente caso, 
fundadas dúvidas (acerca da imputabilidade do agente) 
na seara penal, a ponto de determinar a reabertura da 
discussão da sanidade mental do agente nos autos do 
incidente de insanidade, mesmo porque a apuração, 
se era ele portador ou não de esquizofrenia paranóide 
(doença apontado pelo relatório elaborado pelo Centro 
de Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal de Três 
Pontas - f. 41), quando da prática dos supostos crimes 
a ele imputados, seria extremamente difícil, mormente 
considerando que as “perturbações do afeto, da vontade, 
da linguagem e os sintomas catatônicos estão ausentes, 
ou são relativamente discretos” (f. 41) no recorrente.

Execução da pena - Visita do companheiro 
homossexual - Proibição - Ilegalidade - Alegação 
de não ser possível garantir a segurança do preso 

e visitante - Descabimento

Ementa: Agravo em execução penal. Visita do compa-
nheiro homossexual. Proibição. Ilegalidade. Alegação de 
não ser possível garantir a segurança do preso e do visi-
tante. Descabimento. Agravo provido.

- Receber visita dos parentes e amigos constitui um direito 
do preso previsto no art. 41, inciso X, da Lei 7.210/84 
e tem como base os princípios da dignidade da pessoa 
humana e da individualização das penas.

- É dever da administração prisional garantir a segurança 
no ambiente carcerário, possibilitando aos presos o rece-
bimento de visitas de seus cônjuges ou companheiros, 
inclusive dos pares homoafetivos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0693.10.005318-
2/002 - Comarca de Três Corações - Agravante: V.M.D. 
- Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. MATHEUS CHAVES JARDIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013. - 
Matheus Chaves Jardim - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de 
agravo em execução penal interposto pela Defensoria 
Pública de Minas Gerais em favor de V.M.D., no qual 
se insurge contra os termos da decisão do MM. Juiz de 
Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Três 
Corações (f. 03/05), que indeferiu pedido de visita formu-
lado por E.C.T., companheiro do ora agravante.
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A teor da tese esposada em agravo, merece reforma 
a decisão objurgada, porquanto receber visita dos 
parentes e amigos constitui um direito do preso previsto 
no art. 41, inciso X, da Lei 7.210/84 e tem como base 
os princípios da dignidade da pessoa humana e da indi-
vidualização das penas. Ademais, o reeducando mani-
festou de maneira inequívoca, por meio de carta escrita de 
próprio punho, seu desejo em receber a pretendida visita.

Sustenta, ainda, que a união estável homoafetiva 
foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADPF 132 e 
ADI 4277, como verdadeiro núcleo familiar a merecer a 
proteção do Estado, não se mostrando razoável a proi-
bição da visita pretendida em razão do preconceito dos 
outros detentos.

Ressalta, por fim, que, contrariamente ao afirmado 
em decisão combatida, não se trata de conflito entre 
o direito ao convívio familiar, a dignidade da pessoa 
humana, o princípio da individualização da pena e o 
direito à integridade física do visitante e apenado, sendo 
possível assegurar todos esses direitos, desde que haja 
efetiva segurança no ambiente prisional.

Requer o provimento do agravo, a fim de que 
seja reformada a decisão objurgada, concedendo-se 
ao sentenciado o direito de receber visita social de seu 
companheiro E.C.T.

Contrarrazões às f. 31/34.
O Juízo a quo manteve a decisão guerreada à f. 35.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se 

pelo parcial provimento do recurso (f. 49/54), apenas para 
isentar o agravante do pagamento das custas processuais.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
A despeito da fundamentação exarada tanto em 

decisão guerreada quanto em contrarrazões recursais, 
tenho que razão assiste ao agravante.

É direito garantido aos presos a visita do cônjuge, 
da companheira, de parentes e amigos, condicionando-se 
tais encontros a dias e horários determinados segundo as 
normas de segurança do presídio.

Como ensina Júlio Fabbrini Mirabete: 

[...] fundamental ao regime penitenciário é o princípio de 
que o preso não deve romper seus contatos com o mundo 
exterior e que não sejam debilitadas as relações que o unem 
aos familiares e amigos. Não há dúvida alguma de que os 
laços mantidos principalmente com a família são essencial-
mente benéficos para o preso, porque o levam a sentir que, 
mantendo contatos, embora com limitações, com as pessoas 
que encontram fora do presídio, não foi excluído da comuni-
dade. Dessa forma, no momento em que for posto em liber-
dade, o processo de reinserção social produzir-se-á de forma 
natural e mais facilmente, sem problemas de readaptação ao 
seu meio familiar e comunitário. Preceituam, aliás, as Regras 
Mínimas da ONU que se deve velar particularmente para que 
se mantenham e melhorem as boas relações entre o preso 
e sua família quando estas sejam convenientes para ambas 
as partes (nº 79), devendo ser autorizadas visitas de fami-

liares e amigos, ao menos periodicamente e sob devida vigi-
lância (nº 37). Por isso, concede-se ao preso o direito da visita 
do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados (art. 41, X) (Execução penal. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1990, p. 142).

No presente caso, o indeferimento do pedido de 
visita formulado pelo agravante deveu-se ao fato de o 
Complexo Penitenciário de Três Corações não possuir a 
devida infraestrutura para a visitação de presos homosse-
xuais, o que poderia gerar aumento da violência e agres-
sividade entre os demais custodiados, circunstância que 
poderia colocar todo o complexo penitenciário em grave 
risco de subversão à ordem e segurança, bem assim pela 
circunstância de não haver manifestação segura do preso 
pela concessão das visitas.

Primeiramente, é de se destacar, como ressaltado 
em razões de recurso, que o agravante manifestara, 
de forma inequívoca, seu desejo em receber a visita de 
seu companheiro, em cartas xerocopiadas às f. 27/28 e 
29/30.

Lado outro, embora se reconheça, nos termos do 
parágrafo único do art. 41 da LEP, que o direito do preso 
em receber visitas de seus familiares não é absoluto, in 
casu, não se justifica a proibição. Não deve o apenado 
ser penalizado, restringindo-se direito legalmente assegu-
rado, pelo fato de o Estado não conseguir exercer sua 
função de garantir a segurança dos presos e visitantes.

Ainda, a situação de homossexual do agravante 
não pode ser motivo para a proibição da visita, mormente 
em se considerando já haver sido reconhecido pelo STF 
o caráter de verdadeiro núcleo familiar da união estável 
homoafetiva, sendo de se destacar a declaração xeroco-
piada à f. 21, na qual o sentenciado e E.C.T. afirmam que 
vivem juntos há 2 anos.

Ademais, o Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária (CNPCP) editou a Resolução nº 4, de 
2011, estabelecendo, in verbis:

Art. 1º A visita íntima é entendida como a recepção pela 
pessoa presa, nacional ou estrangeira, homem ou mulher, 
de cônjuge ou de outro parceiro ou parceira, no estabeleci-
mento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reser-
vado cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas às 
relações heteroafetivas e homoafetivas.

Dessa forma, é dever da administração prisional 
garantir a segurança no ambiente carcerário, possibili-
tando aos presos o recebimento de visitas de seus cônjuges 
ou companheiros, inclusive dos pares homoafetivos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo.
Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CATTA PRETA e BEATRIZ PINHEIRO CAIRES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .
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Contrariado o recurso e mantida a decisão pelo 
despacho de f. 135, subiram os autos e, nesta instância, 
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido 
de seu desprovimento.

É o relatório resumido.
Conheço do recurso, presentes os requisitos legais 

de admissibilidade.
A meu sentir, razão assiste à recorrente.
Consoante se verifica dos autos, a ora recorrente 

ajuizou queixa-crime em face de E.M.V., acusando-a 
de injúria simples e racial, em face de diversas ofensas 
verbais que ela lhe teria dirigido.

De acordo com a inicial, a querelante, técnica 
em radiologia da clínica [...], que funciona no interior 
do Hospital [...], foi surpreendida por gritos vindos da 
recepção da referida clínica, proferidos por L.B., irmã da 
querelada, que desejava que seu filho fosse atendido na 
tal clínica, em desacordo com as normas estabelecidas.

Ainda segundo a inicial, a querelante pediu a L. que 
respeitasse as normas do estabelecimento, momento em 
que a querelada, que acompanhava sua irmã, passou a 
ofendê-la, enquanto L. passou a ofender outra funcio-
nária da clínica [...].

Consta, ainda, da mencionada queixa que a 
querelante tentou acionar a sua superiora por telefone, 
momento em que foi surpreendida pela querelada que, 
na presença de outros pacientes e funcionários, a chamou 
de desqualificada, vagabunda e ordinária, além de tê-la 
mandado ir “comer banana”.

Examinando atentamente o teor da queixa-crime, 
constata-se que, em momento algum, a querelante 
afirmou ter sido ofendida pela irmã da querelada. 
O que ela diz é que, após pedir a L. para respeitar as 
normas do estabelecimento, passou a ser ofendida por 
E., enquanto L. ofendeu outra funcionária da clínica, de 
nome F. Vejamos:

[...] a Querelante insistiu para que a Sr.ª L. respeitasse 
as normas para a internação e a realização de exames, 
pedindo-lhe, educadamente, para que encaminhasse seu 
filho para o setor de Emergência do nosocômio multicitado, 
para que fosse registrado o seu nome e dados no cadastro 
antes da realização de qualquer procedimento, internação e/
ou exame. Porém, naquele momento, mais exaltada do que 
antes, a querelada, gritando, passou a agredir verbalmente a 
querelante enquanto a Sr.ª L.M.B., irmã da querelada, agredia 
verbalmente a outra funcionária da [...], de nome F. (f. 03 - 
g. n.).

Assim, vê-se que não consta da aludida queixa-crime 
que a Sr.ª L., irmã da querelada, também tenha ofendida 
a honra da querelante.

A prova constante dos autos também indica que a 
querelante somente foi ofendida pela querelada, tendo 
a irmã desta (L.) ofendido outra funcionária da clínica, 
conforme se vê do documento de f. 09 e, em especial, o 
BO de f. 11/15, de cujo histórico consta o seguinte:

Crime contra a honra - Injúria racial - Pluralidade 
de agentes - Inexistência - Queixa-crime - 
Violação do princípio da indivisibilidade - 

Não ocorrência - Extinção da punibilidade - 
Declaração - Inadmissibilidade

Ementa: Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Crime 
contra a honra. Injúria racial. Extinção da punibilidade 
e arquivamento por violação ao princípio da indivisibi-
lidade. Inadmissibilidade. Inexistência de indícios sufi-
cientes no sentido de que a querelante foi ofendida por 
mais de uma pessoa.

- Não há falar em violação ao princípio da indivisibili-
dade e consequente extinção da punibilidade, se não 
houve renúncia tácita ao direito de queixa em relação a 
um dos autores, considerando a inexistência de plurali-
dade de agentes na prática do crime contra a honra, que 
foi perpetrado por uma única pessoa: no caso, a quere-
lada. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0145.12.006211-
5/001 - Comarca de Juiz de Fora - Recorrente: C.M.B. 
- Recorrida: E.M.V. - Relatora: DES.ª BEATRIZ PINHEIRO 
CAIRES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. - Beatriz 
Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - C.M.B. apre-
sentou queixa-crime em face de E.M.V., dando-a 
como incursa no art. 140, § 3º, do Código Penal, sob 
a acusação de ter ela lhe ofendido a dignidade e o 
decoro, com agressões verbais, ao chamá-la, na frente 
de terceiros, de desqualificada, ordinária e vagabunda, 
além de ter lhe dito para ir “comer banana”.

Por meio da respeitável decisão de f. 87/88, o MM. 
Juiz a quo julgou extinta a punibilidade da ré, fazendo-o 
com base no art. 107, V, do Código Penal, por considerar 
que foram dois os autores do crime supostamente perpe-
trado contra a querelante, que, não obstante, ingressou 
com a ação penal apenas em relação a um deles, renun-
ciando tacitamente quanto ao outro.

Inconformada, apelou a querelante, pretendendo 
a cassação da decisão e o prosseguimento do feito, 
alegando que foi injuriada apenas pela querelada, e 
não pela irmã desta, L.M.B., que dirigiu ofensas a outra 
pessoa. 
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[...] compareceu na sede da 99 Cia. a solicitante Sr.ª F., 
qualificada como env. 01, relatando-me que, nesta data, 
durante seu turno de serviço na recepção da clínica cedi-
magem, localizada no interior do hospital [...], foi abordada 
pela Sr.ª L.M., qualificada como env. 03, de forma desres-
peitosa devido a Sr.ª L. se mostrar insatisfeita com a orien-
tação repassada pela recepcionista em questão sobre proce-
dimentos adotados pela clínica necessários para a realização 
de exames. Ainda segundo a solicitante (env. 01) diante de 
tal fato a env. 03 começou a agredi-la verbalmente dizendo: 
‘Quem você pensa que é? Você é uma bosta, uma desquali-
ficada. eu vou dar na sua cara!’ Diante da situação, segundo 
a Sr.ª C. (env. 02), essa interveio dizendo: O que está aconte-
cendo? Momento em que uma quarta pessoa, acompanhante 
da Sr.ª L.M. (env. 03) entrou na discussão dizendo: ‘Quem 
é você? Vai comer banana! Sua vagabunda você sabe com 
quem vocês estão lidando?’ Diante dos fatos as solicitantes, 
insatisfeitas com a atitude da Sr.ª L., bem como de sua acom-
panhante, deslocaram até essa companhia de polícia para 
que tais fatos fossem registrados [...] (f. 14).

Conforme se verifica do histórico acima, a Sr.ª L. 
ofendeu a recepcionista da clínica, de nome F., enquanto 
a querelada ofendeu a querelante.

Portanto, entendo que, ao apresentar queixa-crime 
apenas em face de E.M.V., a querelante não violou o prin-
cípio da indivisibilidade, uma vez que não há indícios de 
que tenha sido ela ofendida por outra pessoa.

Desse modo, na realidade, não houve renúncia 
tácita ao direito de queixa em relação a um dos autores, 
considerando a inexistência de pluralidade de agentes na 
prática do crime contra a honra, que foi perpetrado por 
uma única pessoa, no caso, a ora querelada.

Bem por isso, tenho como equivocada a declaração 
de extinção da punibilidade da querelada, como base no 
disposto no art. 107, V, do CP, com o arquivamento da 
queixa-crime. 

Ao impulso de tais razões, dou provimento ao 
recurso, para cassar a decisão recorrida, determinando o 
regular prosseguimento do feito.

Custas, a final. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES RENATO MARTINS JACOB e NELSON 
MISSIAS DE MORAIS.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Homicídio - Crime tentado - Testemunha -
 Valor probante - Desistência voluntária - 

Admissibilidade - Desclassificação do crime - 
Lesão corporal - Possibilidade

Ementa: Recurso em sentido estrito.  Inconformismo 
ministerial. Júri. Tentativa de homicídio. Desclassificação 
em face de desistência voluntária. Lesão corporal rema-

nescente. Réu que voluntariamente desiste de continuar 
o ataque. Admissibilidade. Recurso conhecido e despro-
vido. 

- Por motivos de política criminal, estimulando-se o 
agente a não consumar o crime, prevê a lei, no art. 15 do 
Código Penal, duas hipóteses de tentativa abandonada: a 
desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Não se 
trata de caso de isenção de pena ou de extinção da puni-
bilidade, pois a desistência voluntária exclui a própria tipi-
cidade da tentativa, uma vez que o crime não se consuma 
por vontade do próprio agente, eliminando-se, portanto, 
o segundo elemento da tentativa. Na desistência volun-
tária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não 
a leva adiante, desistindo da consumação. Basta, pois, 
que o agente não tenha sido coagido, moral ou material-
mente, à interrupção do iter criminis.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0671.09.006736-
2/001 - Comarca de Serro - Recorrente: Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais - Recorrido: R.S. - Vítima: 
A.G. - Relatora: DES.ª MÁRCIA MILANEZ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013. - Márcia 
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - R.S. e G.A.P., qualificados 
nos autos, foram denunciados, o primeiro, como incurso 
nas sanções do art. 121, caput, na forma do art. 14, II, 
ambos do Código Penal, e o segundo, nas sanções do 
art. 14 da Lei 10.826/03. 

Sobre os fatos, consta da inicial que, no dia 29 de 
junho de 2003, por volta das 9h, na localidade de Várzea 
de Baixo, zona rural da Comarca do Serro, o denunciado 
R.S., de posse de uma espingarda tipo polveira, de fabri-
cação caseira, efetuou um disparo e tentou desferir golpes 
de faca em A.G., com o intuito de matá-lo, somente não 
alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua 
vontade. A espingarda era de propriedade de G.A.P., que 
a mantinha sob sua guarda, em desacordo com a deter-
minação legal e regulamentar (f. 02/03).

Rejeitada a denúncia em relação ao segundo 
acusado (f. 50-v.), concluída a instrução quanto ao 
réu R.S., proferiu o d. Magistrado a quo a decisão de 
f. 144/148, pela qual desclassificou a imputação para o 
crime de lesões corporais.

Inconformado com a decisão de desclassificação, o 
ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso 
em sentido estrito, em busca da reforma da sentença e 
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a consequente pronúncia do acusado, nos termos da 
denúncia. Argumenta o recorrente, em resumo, que 
restou evidenciado o animus necandi na conduta do 
agente, que não desistiu voluntariamente de prosseguir 
na execução do homicídio, e sim cessou as agressões 
graças à intervenção de terceira pessoa e porque estava 
tonto (f. 149/161).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela 
confirmação da sentença (f. 169/173).

Mantida a decisão, no juízo de retratação (f. 174), 
nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo 
provimento do recurso (f. 183/189- TJ).

No essencial, é o relatório. 
Presentes os pressupostos condicionantes de admis-

sibilidade, conheço do recurso.
Segundo consta da inicial, no dia 29 de junho de 

2003, o denunciado R.S. tentou matar a vítima A.G., 
somente não consumando seu intento por circunstân-
cias alheias à sua vontade. Ao que se apurou, o denun-
ciado e a vítima trabalhavam juntos na mesma fazenda, 
sendo que, alguns dias antes, o acusado se desentendeu 
com o filho da vítima. No dia dos fatos, o ofendido foi 
tirar satisfações com o denunciado, oportunidade em que 
ele pegou uma espingarda, tipo polveira, de fabricação 
caseira, e desferiu-lhe um disparo, atingindo-o na altura 
do tórax. Narra-se na inicial, ainda, que, após o disparo, 
o denunciado se apossou de uma faca e tentou desferir 
golpes na vítima, sendo, contudo, impedido por terceiro.

Indiscutíveis a autoria e a materialidade do crime. 
Esta, comprovada pelo laudo pericial de f. 21/22, e 
aquela, pela confissão do réu, que não nega a agressão, 
embora ressalte que o fizera após ser agredido pela vítima.

As testemunhas ouvidas no curso da instrução, 
W.D.C. (f. 95), A.C.S. (f. 100), W.T.M. (f. 101) não presen-
ciaram os fatos. Apenas G.A.P., que estava no local, disse 
que apenas ouviu o disparo, porque estava atrás de uma 
parede, e não viu o que ocorreu. G. ainda acrescentou 
que mandou que parassem com a briga, e o acusado 
imediatamente saiu do local. Às perguntas elaboradas 
pelo Juiz, a testemunha esclareceu:

[...] que a trabucada de A. em R. aconteceu antes do tiro; 
que o R. veio até o depoente e disse que tomou a trabu-
cada, e voltou para trás, então o depoente achou que tinha 
acabado o problema e voltou a trabalhar, achando que R. já 
ia embora; que depois disso o depoente escutou o disparo do 
tiro; que não foi até o local do disparo, que A. e R. vieram 
atrás do depoente, um na frente e outro atrás sem brigarem; 
que nenhum deles estava com faca pelo que viu; que, depois 
que o depoente falou para pararem, cada um foi para seu 
lado; [...] (f. 102/103).

As declarações do recorrido não destoam:

[...] que, quanto aos fatos da denúncia, é verdade que o 
depoente deu uns tapas no menor; que, depois disso, o pai 
dele, A., mandou chamar o depoente e lhe deu um golpe 
com o cabo do trabuco na nuca do depoente que o fez cair; 
que o depoente se levantou e saiu correndo para perto de 

G., e a vítima foi atrás do depoente; que disse para G. que 
tomou a porretada; que a vítima ficou insistindo em bater no 
depoente; que o depoente continuou correndo e, na hora que 
passou no quarto, pegou a espingarda de G. e atirou no A.; 
que A. estava de frente para o depoente a uma distância de 
mais ou menos desta cadeira até a janela do final dessa sala 
de audiência, mais ou menos uns 15 metros; que, após dar o 
tiro, a vítima ainda conversou com o depoente e este a deixou 
com G.; que o depoente pegou o cavalo e veio embora para 
o Serro; que não tinha faca; que, quando A. foi até G., o 
depoente estava junto e, quando o depoente foi embora, 
estavam os três juntos e o depoente os largou; que, após 
a trabucada que o depoente levou na nuca até o momento 
do tiro, foi mais ou menos 5 minutos, o tempo de correr da 
vítima; [...] que G. mandou pararem com a briga e então 
pararam, aí o depoente montou no cavalo e foi embora; 
que parou de atirar porque G. mandou parar e porque o 
depoente estava tonto; [...] que disse à polícia que pegou 
as facas e assim fez para tirá-las do local senão a vítima as 
pegaria; que, ao atirar em A., estava tonto e não mirou; que 
virou o rosto para trás; [...] (f. 104/105).

A vítima, por sua vez, contou que:

[...] que, antes do tiro, tinha dado apenas uma trabucada 
no acusado; que, depois da trabucada, o depoente saiu 
para ir embora; então o acusado gritou ‘o filho duma égua, 
vem cá e vou te matar’, e quando o depoente virou para o 
lado dele, ele foi e atirou no depoente; que ele foi atrás do 
depoente com a espingarda; que, depois que recebeu o tiro, 
o depoente foi para o lado de G., mas este não o deixou ir até 
o depoente, dizendo que era para ele largar as facas porque 
já tinha dado o tiro; que G. tomou a faca do acusado, e este 
montou no cavalo e veio embora para a cidade; [...] (f. 129).

As declarações da vítima, como visto, não encon-
tram ressonância no depoimento da única testemunha 
que presenciou parcialmente os fatos, especialmente em 
relação ao fato de ter o réu se apossado de uma faca, 
depois de desferir um único tiro. 

Nesse contexto, ficou evidenciado que o acusado 
voluntariamente desistiu de continuar no ataque, fazendo 
surgir a figura jurídica da desistência voluntária, não 
havendo falar em tentativa de homicídio porque, como 
informado pelo acusado e pela testemunha, o réu volun-
tariamente desistiu de sua conduta. Quisesse mesmo 
eliminar a vítima, o réu certamente teria continuado o 
ataque, mesmo com a intervenção de G., sendo palpável 
a tese acolhida. 

Com efeito, diz-se o crime consumado quando nele 
se reúnem todos os elementos de sua definição legal; e 
tentado quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente (CP, 
art. 14, I e II).

In casu, como visto, o crime efetivamente não se 
consumou. E, iniciada a sua execução, foi ela pronta-
mente interrompida por ato de vontade do próprio réu, 
que, embora pudesse continuar no ataque, já que nada 
o impedia, nada fez, deixando assim de esgotar todos 
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Tráfico de entorpecentes - Ilegalidade da 
interceptação telefônica - Inocorrência - Primeira 

e terceiro apelantes - Materialidade e autoria 
comprovadas - Coação moral irresistível - 

Ausência de comprovação - Crime continuado - 
Não configuração - Causa de diminuição prevista 
no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Requisitos -
 Ausência - Conduta social e personalidade dos 
apelantes - Inexistência de elementos concretos 
de apuração - Reestruturação e redução da pena-
base - Viabilidade - Segundo réu - Inexistência de 

prova para condenação - Princípio do in dubio 
pro reo - Aplicação - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Tráfico de entorpe-
centes. Preliminar. Ilegalidade da interceptação tele-
fônica. Inocorrência. Materialidade e autoria compro-
vadas. Absolvição. Impossibilidade quanto à primeira e 
ao terceiro apelantes. Necessidade quanto ao segundo 
apelante. Coação moral irresistível. Ausência de compro-
vação. Continuidade delitiva. Não configuração. Bene-
fício do tráfico privilegiado. Ausência dos requisitos. Rees-
truturação e redução da pena-base. Viabilidade. Recurso 
do segundo apelante provido e recursos da primeira e 
do terceiro apelantes não providos e, de ofício, reduzidas 
as reprimendas.

- Considerando que a transcrição da interceptação tele-
fônica juntada aos autos, apesar de se referir a outro 
processo, não foi sequer citada pela douta juíza para 
justificar a condenação dos apelantes pela prática dos 
delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, inciso 
V, todos da Lei 11.343/06, não há falar, neste feito, em 
ilegalidade de tal escuta telefônica.

- Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a 
prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de 
entorpecentes pela primeira e pelo terceiro apelantes, 
não há falar na absolvição de ambos.

- Inexistindo nos autos elementos seguros que confirmem 
que o segundo apelante era um dos destinatários da 
droga apreendida e que estava associado aos demais 
réus na prática do tráfico de entorpecentes, é impossível 
acolher a pretensão condenatória pelos delitos previstos 
nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

- Inexistindo nos autos qualquer elemento que sustente a 
tese de ter o terceiro apelante agido sob coação moral 
irresistível, não há falar no reconhecimento de tal exclu-
dente de culpabilidade.

- Não restando comprovado que os crimes de tráfico e 
associação ao tráfico de drogas foram executados nas 

os meios ao seu alcance para a consumação do crime, 
preferindo sair do local.

Visível, pois, a figura da desistência voluntária.
Como ensina Mirabete, por motivos de política 

criminal, estimulando-se o agente a não consumar o 
crime, prevê a lei, no art. 15 do Código Penal, duas hipó-
teses de tentativa abandonada: a desistência voluntária e 
o arrependimento eficaz. Não se trata de caso de isenção 
de pena ou de extinção da punibilidade, pois a desistência 
voluntária exclui a própria tipicidade da tentativa, uma 
vez que o crime não se consuma por vontade do próprio 
agente, eliminando-se, portanto, o segundo elemento da 
tentativa. Na desistência voluntária, o agente, embora 
tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo 
da consumação. Basta, pois, que o agente não tenha sido 
coagido, moral ou materialmente, à interrupção do iter 
criminis. É a hipótese dos autos, em que o réu, podendo 
continuar livremente no ataque, não o fez, tendo desis-
tido voluntariamente.

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência: 

Para a configuração da desistência voluntária, é necessário 
que o agente não tenha sido coagido, moral ou material-
mente, à interrupção do iter criminis (TACRSP - RJDTACRIM 
5/89).

A tentativa de morte exige, para o seu reconhecimento, atos 
inequívocos da intenção homicida. Não basta, pois, para 
configurá-la, o disparo de arma de fogo e a ocorrência 
de lesões corporais no ofendido, principalmente quando o 
réu não foi impedido de prosseguir na agressão (TJSP - RT 
728/533).

Mesmo que a intenção do acusado fosse a de matar a vítima, 
não se configura a tentativa de homicídio se voluntariamente 
desiste da ação delituosa, após atingi-la com dois disparos, 
abandonando o local com três balas intactas no tambor de 
seu revólver (TJSP - RT 544/346).

Assim, rejeitando todos os argumentos do comba-
tivo recorrente, entendo que o réu efetivamente desistiu 
voluntariamente da empreitada criminosa, pois poderia 
continuar no ataque e não o fez, não se extraindo dos 
autos qualquer coação, moral ou material, a interromper 
o iter criminis.

Dessa forma, o réu deve responder apenas pelos 
atos praticados, ou seja, pelas lesões corporais produ-
zidas na vítima, sendo correta a decisão desclassificatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Sem custas.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES RUBENS GABRIEL SOARES e FURTADO 
DE MENDONÇA.

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .
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condenar os réus P. e E. pela prática dos delitos previstos 
nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 
11.343/06, aplicando-lhes as penas de 12 (doze) anos e 
3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.633 
(mil seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Nos Autos nº 1.0647.12.011792-2/001, o douto 
Juiz proferiu sentença (f. 520/543), para condenar o réu 
S. pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c 
o art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe 
as penas de 13 (treze) anos de reclusão, em regime 
fechado, e 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a denunciada P. interpôs recurso de 
apelação (f. 591/603 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001), requerendo a sua absolvição ou, alternativa-
mente, o reconhecimento do benefício do tráfico privi-
legiado e o decote da causa de aumento prevista no 
art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

O denunciado E. também interpôs recurso de 
apelação (f. 576/589 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001), requerendo a sua absolvição ou a desclassifi-
cação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 
11.343/06. Pleiteou, ainda, o reconhecimento do bene-
fício do tráfico privilegiado.

O denunciado S. também interpôs recurso de 
apelação (f. 554/565 dos Autos nº 1.0647.12.011792-
2/001), alegando, preliminarmente, a nulidade das 
escutas telefônicas, tendo em vista que autorizadas em 
outros autos, em nada se referindo ao presente feito. No 
mérito, requer a sua absolvição ou, alternativamente, seja 
reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos narrados 
nos presentes autos e nos Autos nº 0647.12.000400-5. 
Por fim, caso não seja esse o entendimento desses Julga-
dores, pugna pelo reconhecimento das atenuantes 
previstas no art. 65, inciso III, alíneas c e d, do CP.

Em contrarrazões de f. 604/623 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001, o Parquet pugnou pelo 
desprovimento dos recursos interpostos pela primeira 
e pelo segundo apelantes, ao que aquiesceu a douta 
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de f. 633/644, 
daqueles mesmos autos.

Em contrarrazões de f. 566/572 dos Autos 
nº 1.0647.12.011792-2/001, o Parquet pugnou pelo 
desprovimento do recurso interposto pelo terceiro 
apelante, ao que aquiesceu a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça, no parecer de f. 588/589 daqueles mesmos 
autos. É o relatório.

2 - Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço dos recursos.
3 - Fundamentação.
Inicialmente, ressalto que procederei ao julgamento 

conjunto dos recursos de apelação interpostos pelos réus 
P.A.S., E.S.F. e S.S.Marques, os dois primeiros constantes 
nos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001, e o terceiro, 
referente aos Autos nº 1.0647.12.011792-2/001, visto 
que se trata de processos desmembrados.

mesmas condições de tempo e forma de execução dos 
mesmos tipos penais imputados ao terceiro apelante em 
outros autos, não há falar em incidência da regra da 
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.

- Não se deve reconhecer em favor dos réus a causa de 
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, 
quando restar demonstrado que os mesmos se dedicam à 
atividade criminosa.

- Tendo as circunstâncias judiciais sido analisadas com 
excessivo rigor, as penas-base fixadas à primeira e ao 
terceiro apelantes merecem redução.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0647.12.011792-2/001 E 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0647.11.007587-4/001 - 
Comarca de São Sebastião do Paraíso - Apelantes: 1ª) 
P.A.; 2º) E.S.F.; 3º) : S.S.M. - Apelado: Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais - Corréu: E.S.J. - Relator: 
DES. JÚLIO CÉSAR LORENS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PRIMEIRA 
E DO TERCEIRO APELANTES E, DE OFÍCIO, REESTRU-
TURAR E REDUZIR AS PENAS, E DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2013. - Júlio 
César Lorens - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório.
Perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de 

São Sebastião do Paraíso - MG, o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra P.A.S., 
E.S.F., S.S.M. e E.S.J., pela prática dos delitos capitulados 
nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 
11.343/06 c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos 
do CP, noticiando que, em meados de 2011, os denun-
ciados, previamente acordados e com unidade de propó-
sitos, transportaram, guardaram e ofereceram, para fins 
de comercialização, drogas sem autorização e em desa-
cordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado E. foi notificado por edital (f. 335 dos 
Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), tendo o feito sido 
desmembrado em relação a ele (f. 355/356 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

Na audiência de instrução e julgamento, 
ausente o réu S., foi determinado o desmembra-
mento do feito em relação a ele (f. 378/380 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001), tendo sido formado 
novos Autos nº 1.0647.12.011792-2/001.

Após o trâmite, a MM. Juíza proferiu sentença nos 
Autos nº 1.0647.11.007587-4/001 (f. 535/563), para 
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de Guardinha e, após transitarem aproximadamente 100 
metros, os indivíduos abandonaram o veículo, embreando-se 
em um matagal ali existente; ao verificarmos o interior do 
veículo, foi encontrada, no assoalho do lado do passageiro, 
uma bolsa camuflada, contendo 15 pacotes embalados de 
substância análoga a maconha (canabis sativa) envolta de fita 
plástica de diversos tamanhos, totalizando o peso de 15,05 
kg [...]. Foram encontrados 2 (dois) celulares da marca Nokia 
na cor preta, um chip TIM, um pendrive de cor azul de 4 
GB, uma foto 3X4 feminina, um rascunho de anotações de 
endereços em um papel de cor verde. [...] (f. 06A dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

O policial civil Roney Waldemar de Oliveira disse 
em juízo que:

[...] conhece S., E., P. e E. dos casos envolvendo prisão de 
tráfico de drogas que envolviam [duas cidades de] dois 
estados da Federação, Ribeirão Preto e São Sebastião do 
Paraíso; o veículo apreendido continha 14 kg de maconha e 
foi identificado como sendo de P., e a investigação indicou os 
demais denunciados; participou desta investigação e, depois, 
da apreensão do veículo; apuraram que havia alguns papéis 
de atendimento de posto de saúde dentro do carro, que se 
referiam ao nome de alguns autores, e também mensagens 
de telefone celular; em razão dessa investigação, posterior-
mente, foi colocado S. em monitoramento telefônico e veio 
a acontecer outra entrega de droga, também de 14 kg de 
maconha, e houve conversa de S. com E. e pelos áudios 
puderam perceber que P. teve envolvimento com a droga e 
chegou até a chorar, dizendo que era muito desacerto na 
vida deles, porque todas as entregas estavam dando errado; 
[...] salvo engano o áudio do S. entrou numa investigação do 
L.C.M., tendo S. cobrado dívida de droga dele; nessa investi-
gação, apuraram que os quatro denunciados estavam envol-
vidos com a venda de drogas; [...] E. foi investigado como 
traficante, porque os traficantes não fazem contato com 
usuário para receber droga em pequena quantidade [...]; E. 
era um dos entrepostos que receberiam drogas de S.; [...] 
quanto a S. e E., as convicções que se formaram nas oitivas 
é que eles seriam os responsáveis pelas drogas que estavam 
sendo enviadas para São Sebastião do Paraíso; tem um áudio 
em que S. chora, dizendo que estava querendo mudar de vida 
em razão das apreensões de drogas e que estava tomando 
muito prejuízo; P., em áudio na segunda operação, também 
comprova o envolvimento; e ela é a primeira a receber 
a ligação da segunda apreensão da droga de B., que lhe 
conta sobre a apreensão e prisão dos envolvidos; [...] E. e D. 
seriam os destinatários da droga apreendida para a venda, 
apesar de não haver áudio a respeito disso, pois esse tipo de 
contato é de gente que faz a venda da droga, a convicção é 
de que receberiam droga que não é comum, pois a quan-
tidade apreendida não indica contato entre usuário e trafi-
cante, e sim entre traficantes; [...] (f. 390/392 dos Autos de 
1.0647.11.007587-4/001).

O usuário de drogas D.L.C. afirmou, na fase judi-
cial, que:

[...] confirma as declarações de f. 27, esclarecendo que 
mandou a mensagem sobre onde pegaria a droga para E. 
e que sabia que ele era amigo de J. e ia ligar para ele para 
saber se encontrava J. [...]; quem passou o número de tele-
fone de E. foi J., que disse que eram próximos e que, quando 
ele chegasse à cidade, era para ligar para ele, pois E. saberia 
se ele estava na cidade ou não; mandou uma mensagem 

Preliminar: Da ilegalidade das escutas telefônicas.
Em sede de preliminar, a defesa do réu S. sustenta 

a nulidade da interceptação telefônica juntada aos autos 
(f. 444/496 dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), ao 
argumento de que inexiste determinação judicial autori-
zando as escutas no presente processo, motivo pelo qual 
seu teor não poderia ter sido utilizado para condenar 
o réu.

Contudo, tal alegação não merece ser acolhida.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de 

a Magistrada a quo ter deferido o pedido do Ministério 
Público de traslado da transcrição da escuta telefônica 
que consta nos Autos nº 0647.12.000400-5 (f. 378/380 
dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), certo é que 
tal degravação não foi sequer citada pela douta Juíza 
para justificar a condenação dos apelantes pela prática 
dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, 
inciso V, todos da Lei 11.343/06 (f. 535/563 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001 e f. 520/543 dos Autos 
nº 1.0647.12.0011792-2/001).

Dessa forma, ainda que tal interceptação telefônica 
se refira a outros autos, a juntada de sua transcrição ao 
presente feito não acarretou qualquer prejuízo aos réus, 
já que não foi utilizada para fundamentar a condenação 
deles, motivo pelo qual não há falar na ilegalidade da 
interceptação telefônica e nem mesmo em bis in idem.

Inexistindo outros questionamentos preliminares 
e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade 
ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à 
análise conjunta do mérito dos recursos.

Mérito.
Pretendem os réus, por meio dos recursos inter-

postos, a absolvição, ao argumento de que inexistem 
provas suficientes para a manutenção da condenação.

Quanto aos réus P.A.S. e S.S.M.
Após detida análise dos autos, verifica-se que a 

materialidade delitiva é inequívoca, restando sobejamente 
comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 03A/08A dos 
Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), laudo de consta-
tação (f. 23/24 dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), 
auto de apreensão (f. 16 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001) e laudo toxicológico definitivo (f. 309 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

Da mesma forma, as provas existentes nos autos são 
uníssonas em apontar a primeira e o terceiro apelantes 
como os autores das condutas descritas na denúncia. Do 
BO constam os seguintes fatos:

[...] ao realizarmos operação Minas em Segurança na 
Rodovia BR-265, Km 649, Município de São Sebastião do 
Paraíso - MG, tivemos nossa atenção voltada para o veículo 
de marca/modelo Fiat/Palio, cor vermelha, [...] o qual transi-
tava sentido divisa do Estado de São Paulo a São Sebastião 
do Paraíso, que, ao se aproximar do local da fiscalização, 
realizou manobra de retorno sobre a pista, evadindo da fisca-
lização, momento em que, de imediato, iniciamos acom-
panhamento do veículo em fuga. Na altura do km 650, o 
veículo adentrou uma estrada vicinal de acesso ao Distrito 
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ele, que lhe cobrou o valor e, devido ao vício em cocaína e 
maconha, ele falou que fornecia umas mercadorias para um 
cara de Passos e que ele fizesse a entrega e descontasse o 
valor; ele deu o número e disse que o cara estaria esperando 
no Posto Jacaré e que a droga estaria no banco de trás numa 
maleta, era só chegar, ligar no número que estava em um 
papel no seu bolso, e o cara estaria esperando para receber 
a droga; chegando à balança, foi parado pelos policiais e 
empreendeu fuga até a entrada de guardinha, onde parou 
o carro e empreendeu fuga e saiu correndo; [...] assume 
que estava entregando a droga; ia descontar a dívida de 
R$800,00 que devia; [...] estava devendo para a pessoa, e a 
pessoa arriscou perder em torno de R$24.000,00, deixando a 
droga com ele somente por conta da dívida de R$800,00 que 
ele tinha; [...] (f. 419/420 dos Autos nº 1.0647.12.007587-
4/001).

Frise-se que a tese de ter o réu agido sob coação 
moral irresistível não encontra nenhum elemento que 
a sustente.

Apesar de o terceiro apelante alegar que estava 
fazendo a entrega da droga para um traficante, visando 
quitar uma dívida que tinha com ele, S., em momento 
algum, nem na fase inquisitiva (f. 105/107 dos Autos 
nº 1.0647.12.011792-2/001), nem em juízo (f. 419/420 
dos Autos nº 1.0647.12. 011792-2/001), afirmou que 
foi ameaçado ou sofreu qualquer outro tipo de coação 
pela pessoa com quem estava endividado.

Ademais, certo é que, na fase inquisitiva, S. 
afirmou que a dívida que possuía com o “traficante” era 
de R$600,00 (seiscentos reais), conforme se verifica às 
f. 105/107 dos Autos nº 1.0647.12. 011792-2/001. Já 
em juízo (f. 419/420 dos Autos nº 1.0647.12. 011792-
2/001), o réu entrou em contradição, ora alegando que 
a dívida era de R$1.000,00 (mil reais), ora afirmando que 
era de R$800,00 (oitocentos reais), o que, indubitavel-
mente, ratifica a inveracidade de suas alegações.

Dessa forma, a confissão de S. no sentido de 
que estava, de fato, transportando a droga apreen-
dida, independentemente das circunstâncias por ele 
alegadas, as quais nem sequer restaram comprovadas 
nos autos, conforme lhe incumbia, aliada às demais 
provas colacionadas ao processo, especialmente o depoi-
mento do policial civil R.W.O. (f. 390/392 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001), comprovam a prática do 
crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo apelante, 
tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

De igual modo, a associação entre os réus P. e S. 
para a prática desse crime é inquestionável. Eles são 
casados, residem no mesmo imóvel, local de onde, inclu-
sive, foram arrecadados uma bucha de maconha, uma 
balança de precisão e aparelhos de telefone celular.

Tais fatos, aliados ao depoimento judicial do policial 
civil R.W.O. (f. 390/392 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001), demonstram que o casal se associou, entre si, 
de forma estável e permanente, para a prática do crime 
de tráfico de drogas, tornando imperativa a manutenção 
da condenação de ambos nas iras do art. 35 da Lei 
11.343/06.

para E. e recebeu de volta, dizendo para ir ao Posto do Trevo, 
mas não foi porque desconfiou que não era J. e não sabe 
quem mandou a mensagem e achou que eram os policiais 
civis, a mensagem foi respondida do telefone de J., não sabia 
da prisão do F., mas desconfiou que podia ter sido os poli-
ciais civis; [...] (f. 384/385 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001).

Dessa feita, verifica-se que, no dia 21 de julho 
de 2011, o veículo de propriedade da apelante P. fora 
abandonado após perseguição policial, sendo certo 
que, dentro do automóvel, policiais lograram êxito em 
apreender quase 15 (quinze) quilos de maconha, além 
de telefones celulares, dentre eles um de propriedade da 
ré, já que continha em seu interior uma mensagem de 
texto nos seguintes termos: “P. o M. não kis me arrumar o 
dinheiro [...]. E agora? Como vc vai fazer? (sic)”.

Diante disso, a Polícia Civil iniciou trabalhos de 
investigação, por meio dos quais se apurou a existência 
de uma organização liderada pelos réus S. e P., residentes 
na cidade de Ribeirão Preto - SP, os quais forneciam entor-
pecentes para traficantes da Comarca de São João do 
Paraíso - MG.

Em cumprimento a um mandado de busca e 
apreensão na residência dos apelantes P. e S., localizada 
na Comarca de Ribeirão Preto - SP, foram encontrados 
diversos aparelhos de telefone celular, uma balança de 
precisão e uma porção de maconha (f. 85/87 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

Registre-se, ainda, que, no dia seguinte à apreensão 
dos quase 15 kg (quinze quilos) de maconha em seu carro, 
a apelante, conforme relatado por ela mesma em juízo 
(f. 388/389 dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), 
registrou uma falsa comunicação de furto do veículo, o 
que demonstra a sua má-fé, bem como a sua ciência de 
que o automóvel era utilizado na prática do crime que lhe 
está sendo imputado.

Dessa forma, não há falar na absolvição da 
apelante P., uma vez que restou devidamente comprovado 
nos autos o seu envolvimento com a prática do delito de 
tráfico de drogas, não se podendo olvidar que o auto-
móvel em que os quase 15 (quinze) quilos de maconha 
foram arrecadados é de sua propriedade, assim como 
um dos aparelhos de telefone celular encontrados dentro 
do mesmo carro, sendo certo, ainda, que tal conclusão 
é corroborada pelas escutas telefônicas transcritas às 
f. 444/496 dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001.

O apelante S., por sua vez, afirmou, em juízo, que 
é usuário de drogas e, em virtude de uma dívida, se 
comprometeu com um traficante a fazer o transporte e 
a entrega dos entorpecentes apreendidos no dia 21 de 
julho de 2011, no veículo Fiat Pálio, de propriedade de 
sua esposa, a também ré, P., conforme se constata no 
trecho abaixo transcrito:

[...] estava morando em Ribeirão Preto, no Bairro Ipiranga, e 
conheceu em um bar um rapaz que vendia cocaína e maconha; 
e, devido a dificuldades, ficou devendo R$1.000,00 para 
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bem como que não constataram nenhum áudio envol-
vendo o mesmo nos monitoramentos telefônicos.

De fato, nas transcrições das interceptações tele-
fônicas (f. 444/496 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001), não há sequer menção ao nome do réu E.

Com efeito, não se pode afirmar, com a certeza 
necessária para a prolação de um édito condenatório, 
que o apelante E. seria um dos destinatários dos quase 
15 kg (quinze quilos) de maconha apreendidos no dia 21 
de julho de 2011.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos 
seguros que confirmem a verdade real dos fatos, é impos-
sível acolher a pretensão condenatória. Aliás, este é o 
entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

[...] Materialidade comprovada. Dúvidas quanto à autoria. 
Absolvição em face do princípio in dubio pro reo. Negado 
provimento ao recurso do Ministério Público. - I. Não havendo 
prova idônea capaz de produzir elementos de convicção, 
mostra-se inviável a condenação. II. Ainda que existam indí-
cios quanto à participação do réu no delito narrado na 
denúncia, a falta de provas seguras impede a manutenção do 
édito condenatório, recomendando a absolvição, ante o prin-
cípio in dubio pro reo. III. Negado provimento ao recurso do 
Ministério Público, mantida a sentença absolutória (TJMG - 
Ap. Crim. 1.0479.03.049915-2/001 - Rel.ª Des.ª Jane Silva 
- j. em 04.05.10).

Dessarte, não pela certeza de que o réu E. seja 
inocente, mas pela inexistência de provas suficientes a 
formar o juízo de certeza necessário para a condenação, 
a prudência recomenda a absolvição do apelante da 
prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 
11.343/06, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

Diante da absolvição de E., restam prejudicados 
os demais pedidos efetivados por sua defesa, razão pela 
qual passo à análise dos pleitos subsidiários, aviados pela 
defesa dos réus P. e S.

Também não merece prosperar o pedido formu-
lado pela defesa da apelante P., de decote da causa de 
aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. 
Isso porque, como visto, restou evidenciado que o carre-
gamento de drogas interceptado pela Polícia havia saído 
de Ribeirão Preto - SP com destino a São Sebastião do 
Paraíso - MG.

Da mesma forma, também não há como acolher 
o pedido de reconhecimento da continuidade deli-
tiva entre os fatos narrados nos presentes autos e nos 
Autos nº 0647.12.000400-5, formulado pela defesa do 
apelante S.

Isso porque não restou comprovado que os crimes 
foram executados nas mesmas condições de tempo 
e forma de execução, já que não há nos autos sequer 
cópia da denúncia do Processo nº 0647.12.000400-5, 
a fim de verificar as condutas específicas imputadas ao 
réu naqueles autos, não havendo, portanto, falar em 
incidência da regra da continuidade delitiva prevista no 
art. 71 do CP.

A associação de S. e P., aliás, ainda é corrobo-
rada pelas transcrições das interceptações telefônicas 
(f. 444/496 dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001).

Quanto ao réu E.S.F.
No que tange ao réu E., após minucioso exame do 

feito, constatei que razão assiste à defesa, pois, de fato, 
inexiste prova suficiente para a condenação.

O réu, em juízo, negou exercer a mercancia ilícita 
de drogas, alegando que, na época dos fatos, era usuário 
de maconha e que é primo do corréu E.S.J., conhecido 
como “J.” (f. 388/389 dos Autos nº 1.0647.11.007587-
4/001).

Como visto, a testemunha D.L.C. afirmou, 
tanto na fase inquisitiva (f. 27/28-A dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001), quanto em juízo (f. 384 
dos Autos nº 1.0647.11.007587-4/001), que tinha 
conhecimento de que o acusado E. era usuário de 
drogas, sendo certo que “J.”, morador de Ribeirão Preto - 
SP, lhe ofereceu drogas em certa ocasião e lhe passou o 
número de telefone de E., a fim de que lhe ligasse quando 
chegasse a São Sebastião do Paraíso, para verificar se 
ele, “J.”, estava na cidade ou não.

No auto de reconhecimento de f. 30 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001, D.

Reconheceu, sem nenhuma sombra de dúvida ou vacilação, 
como sendo seus conhecidos E.S.F., o ‘E.’ e E.S.J., conhecido 
por ‘J.’, sendo o primeiro, usuário de drogas, e, o segundo, 
quem traz e distribui drogas na cidade, sendo que pegaria 
drogas com este último [...].

Ademais, um dos aparelhos de telefone apreen-
didos no carro onde foram arrecadados os entorpecentes 
era de propriedade do corréu E., conhecido como “J.”, 
e nele os investigadores de polícia encontraram mensa-
gens de texto enviadas por D. e E., respectivamente, com 
os seguintes dizeres:

Ou J. firmão? Ou como q faz p/ pega a camiseta la? Ligo 
p/ mano lá e só dá desligado. Vê o q vc pode faze ai p/ 
mim mano. Fik na paz ae, abraço (sic) (f. 36 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

E ai é hj neguin ou nada (sic) (f. 39 dos Autos 
nº 1.0647.11.007587-4/001).

D., em juízo, disse que a pessoa a quem se referia 
como “M.L.”, na mensagem de texto acima transcrita, se 
tratava do réu E., motivo pelo qual os policiais civis e 
a Magistrada a quo concluíram que este era traficante, 
sendo certo que, na segunda mensagem de texto, E., 
segundo os policiais, estaria a questionar “J.” se a tran-
sação da droga ocorreria naquele dia.

São esses os elementos probatórios relativos a E. 
presentes nos autos.

O que se nota deles é que há indícios que indicam o 
envolvimento do acusado com a prática do tráfico.

Contudo, o próprio policial civil R.W.O. afirmou que 
“não conhecia E. antes e não tinha informações sobre E.”, 
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As circunstâncias e consequências são inerentes 
ao delito, razão pela qual não podem ser negativa-
mente considerados.

Assim, considerando a nova análise das circuns-
tâncias judiciais, bem como, nos termos do art. 42 da 
Lei 11.343/06, sopesando a elevadíssima quantidade e 
a natureza das drogas apreendida (quase 15 quilos de 
maconha), reestruturo a pena-base imposta, para fixá-la 
em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seis-
centos) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo atenuantes ou 
agravantes a serem consideradas, mantenho a pena no 
patamar supra.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da 
causa de aumento, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 
11.343/06, para majorar a reprimenda de 1/6 (um 
sexto), fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos e 7 
(sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

- Art. 35 da Lei 11.343/06.
Para o crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06, 

a pena-base restou fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, 
em razão do exame desfavorável da quantidade e natu-
reza da droga apreendida, bem como das circunstân-
cias judiciais atinentes à conduta social, personalidade, 
circunstâncias e consequências do crime.

Malgrado entenda que, in casu, as circunstân-
cias judiciais relativas à conduta social, personalidade, 
circunstâncias e consequências do crime não devam 
ser valoradas negativamente, sopesando, nos termos 
do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a elevadís-
sima quantidade da droga apreendida (quase 15 quilos 
de maconha), tenho que a pena-base fixada pela Magis-
trada primeva se mostra adequada e suficiente para a 
reprovação delitiva.

Na segunda fase, não havendo atenuantes ou 
agravantes a serem consideradas, mantenho a pena no 
patamar supra.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da 
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 
11.343/06 para majorar a reprimenda de 1/6 (um sexto), 
fixando-a definitivamente em 4 (quatro) anos e 1 (um) 
mês de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) 
dias-multa.

Diante do inequívoco concurso material de crimes, 
a pena final da acusada P. fica concretizada em 11 (onze) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.575 (mil quinhentos 
e setenta e cinco) dias-multa.

Diante de tal quantum, o regime prisional perma-
nece o fechado, sendo inadmissível a substituição da 
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de 
direitos. Mantém-se inalterado o valor do dia-multa 
fixado na sentença.

Quanto ao réu S.S.M.:
- Art. 33 da Lei 11.343/06.

Ora, muito provavelmente, houve reiteração de 
crimes, e não continuidade delitiva, uma vez que as 
provas colacionadas aos presentes autos indicam que 
o réu adotava o crime de tráfico de drogas como meio 
de vida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ementa: Execução penal. Agravo em execução. Preliminar 
da PGJ. Exclusão de condenação por motivo inexistente. 
Retificação do levantamento de penas. Preliminar acolhida. 
Mérito. Crimes de tráfico de drogas. Condenações distintas. 
Pleito de unificação das penas. Continuidade delitiva. Inocor-
rência. Agente habitual na traficância, que desta faz o seu 
meio de vida. Recurso improvido. - Não se permite o reconhe-
cimento da continuidade delitiva (art. 71, CP), com a conse-
quente unificação de penas, ao delinquente contumaz, que 
faz do crime o seu meio de vida. - Recurso improvido (TJMG - 
AEP 1.0702.09.571829-3/001 - Rel. Des. Corrêa Camargo 
- j. em 17.04.13).

No que se refere ao pedido de aplicação da causa 
de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
11.343/06, tenho que razão não assiste à defesa dos 
apelantes P. e S.

Isso porque a condenação pelo crime de associação 
para o tráfico afasta, por completo, a incidência da causa 
de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
Antidrogas, uma vez que, nesses casos, resta comprovado 
que os acusados integram organização criminosa. Acerca 
desse tema, confira a jurisprudência:

[...] - O delito de associação para o tráfico caracteriza-se pela 
presença de provas contundentes da existência de animus 
associativo entre os agentes. - Seria no mínimo um contras-
senso condenar os réus pela associação para a prática do 
tráfico (de forma estável e permanente) e, ao mesmo tempo, 
reconhecer-lhes o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, que, dentre seus requisitos legais cumulativos, 
exige que o agente não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização voltada para este fim (TJMG - Ap. 
Crim. 1.0543.09.006211-7/001 - Rel. Des. Alberto Deodato 
Neto - j. em 30.11.10).

Passo, agora, à análise das penas.
Quanto à ré P.A.S.:
- Art. 33 da Lei 11.343/06.
Na primeira fase de aplicação da reprimenda, a 

pena-base foi estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão 
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão do 
exame desfavorável da quantidade e natureza da droga 
apreendida, bem como das circunstâncias judiciais 
atinentes à conduta social, personalidade, circunstâncias 
e consequências do crime.

Entretanto, não existem elementos nos autos rela-
tivos à conduta social e à personalidade da acusada, 
pelo que tais circunstâncias não podem representar 
aumento na pena-base, uma vez que a avaliação nega-
tiva de ambas exige uma fundamentação baseada em 
elementos concretos.
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pelo que tais circunstâncias não podem representar 
aumento na pena-base, uma vez que a avaliação nega-
tiva de ambas exige uma fundamentação baseada em 
elementos concretos.

As consequências e as circunstâncias são inerentes 
ao delito, razão pela qual não podem ser negativa-
mente consideradas.

Assim, considerando a nova análise das circuns-
tâncias judiciais, bem como, nos termos do art. 42 da 
Lei 11.343/06, sopesando a elevadíssima quantidade 
e natureza da droga apreendida (quase 15 quilos de 
maconha), reestruturo a pena-base imposta, para fixá-la 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (sete-
centos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão 
espontânea, reduzo a pena para o quantum de 2 (dois) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 625 (seiscentos e 
vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da 
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 
11.343/06 para majorar a reprimenda de 1/6 (um sexto), 
fixando-a definitivamente em 3 (três) anos, 4 (quatro) 
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 729 (sete-
centos e vinte e nove) dias-multa.

Diante do inequívoco concurso material de crimes, 
a pena final do acusado S. fica concretizada em 9 (nove) 
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.312 
(mil trezentos e doze) dias-multa.

Diante de tal quantum, o regime prisional perma-
nece o fechado, sendo inadmissível a substituição da 
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de 
direitos. Mantém-se inalterado o valor do dia-multa 
fixado na sentença.

4 - Dispositivo.
Diante do exposto,
- Dou provimento ao recurso aviado pela defesa 

do réu E.S.F., para absolvê-lo da prática dos crimes tipifi-
cados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, nos termos do 
art. 386, inciso VII, do CPP.

- Nego provimento ao recurso interposto pela 
defesa da ré P.A.S. e, de ofício, reestruturo e reduzo a 
pena, fixando-a, em definitivo, em 11 (onze) anos e 08 
(oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.575 
(mil quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

- Nego provimento ao recurso interposto pela 
defesa do réu S.S.M. e, de ofício, reestruturo e reduzo a 
pena, fixando-a, em definitivo, em 9 (nove) anos, 8 (oito) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, 
e 1.312 (mil trezentos e doze) dias-multa.

Defiro a isenção de custas ao terceiro apelante, 
tendo em vista a declaração de pobreza constante à 
f. 558 dos Autos nº 1.0647.12.011792-2/001.

Quanto à primeira apelante, custas, ex lege.
Assim, é como voto.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, a 
pena-base foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão 
e 700 (setecentos) dias-multa, em razão do exame desfa-
vorável da quantidade e natureza da droga apreen-
dida, bem como das circunstâncias judiciais atinentes à 
conduta social, personalidade, circunstâncias e conse-
quências do crime.

Entretanto, não existem elementos nos autos rela-
tivos à conduta social e à personalidade do acusado, 
pelo que tais circunstâncias não podem representar 
aumento na pena-base, uma vez que a avaliação nega-
tiva de ambas exige uma fundamentação baseada em 
elementos concretos.

As consequências e as circunstâncias são inerentes 
ao delito, razão pela qual não podem ser negativa-
mente consideradas.

Assim, considerando a nova análise das circuns-
tâncias judiciais, bem como, nos termos do art. 42 da 
Lei 11.343/06, sopesando a elevadíssima quantidade 
e natureza das drogas apreendida (quase 15 quilos de 
maconha), reestruturo a pena-base imposta para fixá-la 
em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seis-
centos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa suplica pela aplicação 
das atenuantes previstas no art. 65, III, c e d, do CP.

Entretanto, verifico que aquela prevista no art. 65, 
III, alínea d, do CP já foi devidamente reconhecida pela 
Magistrada a quo, não havendo nos autos, por outro 
lado, qualquer comprovação de que tenha o réu realizado 
o transporte da droga sob coação, o que torna inviável 
o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, 
alínea c, do CP.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria penal, 
mantenho o reconhecimento da atenuante atinente à 
confissão espontânea e reduzo a pena para o quantum 
de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 
(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da 
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 
11.343/06 para majorar a reprimenda de 1/6 (um sexto), 
fixando-a definitivamente em 6 (seis) anos, 3 (três) meses 
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 583 (quinhentos e 
oitenta e três) dias-multa.

- Art. 35 da Lei 11.343/06.
Para o crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06, 

a pena-base restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão 
e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão do exame desfa-
vorável da quantidade e natureza da droga apreen-
dida, bem como das circunstâncias judiciais atinentes à 
conduta social, personalidade, circunstâncias e conse-
quências do crime.

Entretanto, não existem elementos nos autos rela-
tivos à conduta social e à personalidade do acusado, 
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Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO e 
ADILSON LAMOUNIER.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS 
RECURSOS DA PRIMEIRA E DO TERCEIRO APELANTES 
E, DE OFÍCIO, REESTRUTURARAM E REDUZIRAM AS 
PENAS E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO 
SEGUNDO APELANTE.

. . .

Suspensão condicional do processo - Ministério 
Público - Titularidade - Condição facultativa - 

Prerrogativa do juiz

Ementa: Apelação criminal. Decisão que homologou a 
suspensão condicional do processo excluindo uma das 
condições sugeridas pelo Ministério Público. Prestação de 
serviços à comunidade. Condição facultativa. Imposição. 
Prerrogativa do magistrado. Ilegalidade. Inocorrência. 

- Conquanto a formulação de proposta de suspensão 
condicional do processo seja de titularidade do Ministério 
Público, uma vez oferecida, é prerrogativa exclusiva 
do magistrado o acréscimo às condições obrigató-
rias de condições facultativas, como forma de adequar 
a proposta ao fato e às condições pessoais do acusado 
(§ 1º do art. 89 da Lei 9.099/95). 

- O juiz não exerce função meramente contemplativa face 
à proposta do sursis processual, ou seja, não desem-
penha papel apenas homologatório, cabendo-lhe atuar 
ativamente na adequação das condições às circunstân-
cias específicas do caso, zelando pela observância do 
princípio da proporcionalidade, de forma a assegurar que 
as condições sejam adequadas à realidade do réu e à 
gravidade dos fatos narrados na denúncia.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.12.012372-7/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelada: L.M.R.F. - Relatora: 
DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2013. - Maria 
Luíza de Marilac - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, inconformado com 

a decisão de f. 100, que homologou a proposta de 
suspensão condicional do processo oferecida a L.M.R.F., 
suprimindo, contudo, a condição de prestação de serviços 
à comunidade, interpôs o presente recurso de apelação 
(f. 101-206), requerendo seja decretada a nulidade da 
decisão, para que seja apresentada à apelada a proposta 
de suspensão condicional do processo nos termos formu-
lados pelo Ministério Público, e, em caso de não acei-
tação, que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento 
do recurso, com manutenção da decisão recorrida 
(f. 208-215). Pleiteia, ainda, a isenção do pagamento das 
custas processuais. 

Quanto aos fatos, consta da denúncia que, 

no dia 28 de abril de 2011, por volta das 13h40min, [...], 
nesta Comarca e cidade de Uberaba/MG, a indiciada 
L.M.R.F. adquiriu, em proveito próprio, um (01) veículo auto-
motor, marca/modelo, VW/GOL, placa xxx, sabendo tratar-se 
de produto do crime de adulteração de sinal identificador. 
Infere-se dos autos que na data dos fatos, W.D.V. recebeu 
uma ligação informando que seu veículo automotor havia se 
envolvido em um acidente de carro. Entretanto, como nada 
havia acontecido com seu veículo automotor, marca/modelo 
VW/GOL, placa xxx, verificou-se que existia um veículo 
‘clonado’ na posse de sua ex-namorada, ora denunciada. Ao 
chegarem à residência da denunciada, os militares lograram 
êxito em encontrar o veículo automotor, marca/modelo, VW/
GOL, placa xxx, na posse da denunciada L.M.R.F.. Indagada 
sobre a proveniência do objeto, a investigada disse que 
adquiriu de W.D.V., alegando ainda que desconhecia o fato 
de que este transitava em veículo com as mesmas caracte-
rísticas, tampouco sabia que seu veículo havia sido adulte-
rado. Durante as investigações, a denunciada não conseguiu 
comprovar que adquiriu o carro de W.D.V., que nega qual-
quer transação comercial entre eles.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 
conhecimento e provimento do recurso ministerial 
(f. 225-226).

Vistos e expostos, passo ao voto. 
Conheço do recurso, pois previsto em lei, cabível, 

adequado e presente o interesse recursal, bem como 
foram obedecidas as formalidades devidas à sua admissi-
bilidade e ao seu processamento.

Não foram arguidas questões preliminares e, ao 
exame dos autos, não vislumbro qualquer nulidade ou 
irregularidade que possa e deva ser declarada de ofício, 
razão pela qual passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que o Ministério Público, quando 
do oferecimento da denúncia pela prática do crime 
previsto no art. 180 do Código Penal, formulou proposta 
de suspensão condicional do processo, mediante as 
seguintes condições (f. 92-93):

a) Prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nos 
termos do art. 46, caput e parágrafo único, do CP, pelo 
período de um (01) ano, com base no § 2º do art. 89 da Lei 
9.099/95;
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b) Imposição das exigências ou condições constantes dos 
incisos II, III e IV do art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Em audiência preliminar, realizada em 23.09.2013, 
a apelada L.M.R.F. aceitou a proposta de suspensão condi-
cional do processo, mediante as condições ajustadas pelo 
Magistrado a quo, nos seguintes termos (f. 100):

[...] O Dr. Promotor de Justiça apresentou a proposta de 
suspensão do processo por dois anos nos termos do art. 89 
da Lei 9.099/95, nos moldes de f., que foi acatada pelo 
denunciado, todavia, nos termos ajustados pelo Juízo, 
conforme adiante consignado, nas condições seguintes: 
a) não frequentar bares e similares após as 22h; b) não se 
ausentar da Comarca onde resida por mais de 30 dias sem 
prévia autorização do juízo; c) comparecer pessoalmente 
e mensalmente à Ceapa - Central de Acompanhamento a 
Penas e Medidas Alternativas (Rua Afonso Rato, nº 272, Bairro 
Mercês, Uberaba-MG) para dar conta de suas atividades; 
tendo em vista a concordância do denunciado, pelo MM. 
Juiz foi proferida a seguinte decisão: ‘Denúncia recebida. 
Homologo por sentença o acordo formulado pelas partes, 
a fim que surtam os jurídicos e legais efeitos’. Registro, por 
oportuno, que é direito legal e constitucional do MP ofertar 
ou não a proposta, nos termos do art. 89, § 1º, Lei 9.099/95, 
todavia, somente o Juiz poderá especificar outras condições, 
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado (art. 89, 
§ 2º, Lei 9.099/95); não vejo pertinente, no presente caso, 
a aplicação de medidas excepcionais, mormente quando se 
corre o risco de que estas superem a própria pena que, even-
tualmente, poderia ser aplicada. 

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente 
recurso de apelação, requerendo a nulidade da decisão 
supra, alegando, em síntese, que a supressão, pelo juiz, 
de condição estabelecida pelo órgão acusatório em sua 
proposta de suspensão condicional do processo cons-
titui violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, que 
confere ao Ministério Público a titularidade da ação penal 
pública, bem como ao art. 25, III, da Lei Orgânica do 
Ministério Público.

Sustenta que 

não é somente o juiz quem poderá estabelecer outras condi-
ções além daquelas previstas no § 1º do art. 89 da referida 
Lei. Ao Parquet é permitido estabelecer condição diversa, 
pois está dentro do seu poder discricionário regrado pelo [...] 
Código Penal (f. 104).

Assevera que “não compete ao juiz interferir na 
proposta formulada pelo Parquet na condição de dominus 
litis absoluto da ação penal pública” (f.104).

Data maxima venia aos argumentos alinhavados 
pelo Ministério Público, tenho que razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 89, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.099/95 que:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for 
igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, 
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor 
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que 
o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos 

que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 
do Código Penal).
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na 
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 
suspender o processo, submetendo o acusado a período de 
prova, sob as seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem 
autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensal-
mente, para informar e justificar suas atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica 
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situação pessoal do acusado. 

O referido artigo confere ao Ministério Público 
a prerrogativa de propor a suspensão condicional do 
processo, sendo, por essa razão, vedado ao magis-
trado, de ofício, formulá-la. Eventual divergência entre o 
Ministério Público e o juízo quanto ao cabimento ou não 
da suspensão condicional do processo deve ser dirimida 
mediante a aplicação analógica do art. 28 do Código de 
Processo Penal.

Entretanto, a exclusividade da acusação para a 
propositura da suspensão condicional do processo não 
pode se confundir com a faculdade conferida ao magis-
trado para a imposição de outras condições. É dizer, 
proposta e aceita a suspensão condicional do processo, 
é facultado ao magistrado estabelecer, de forma funda-
mentada, além das condições legais (art. 89, § 1º, da 
Lei nº 9.099/95), outras condições que repute serem 
adequadas às condições pessoais do agente e às circuns-
tâncias do fato.

No presente caso, verifica-se que o i. Magistrado 
homologou a suspensão condicional do processo 
mediante a observância das condições obrigatórias de 

não frequentar bares e similares após às 22:00h; não se 
ausentar da Comarca onde resida por mais de 30 dias 
sem prévia autorização do juízo; comparecer pessoalmente 
e mensalmente à Ceapa - Central de Acompanhamento a 
Penas e Medidas Alternativas (Rua Afonso Rato, nº 272, Bairro 
Mercês, Uberaba-MG) para dar conta de suas atividades. 

Deixou, contudo, de estabelecer a condição facul-
tativa de prestação de serviços à comunidade, formulada 
pelo Ministério Público, esclarecendo que “não vejo perti-
nente, no presente caso, a aplicação de medidas excep-
cionais, mormente quando se corre o risco que estas 
superem a própria pena que, eventualmente, poderia ser 
aplicada”.

Ora, não é possível constatar qualquer ilegalidade 
na referida decisão, posto que, conquanto a formulação 
de proposta de suspensão condicional do processo seja 
de titularidade do Ministério Público, uma vez oferecida, 
é prerrogativa exclusiva do magistrado o acréscimo, às 
condições obrigatórias, previstas no § 1º do art. 89 da 
Lei nº 9.099/95, de condições facultativas, como forma 
de adequar a proposta ao fato e às condições pessoais 
do acusado. 
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Crimes de roubos tentados e resistência - 
Prescrição retroativa em relação ao crime de 

resistência - Reconhecimento de ofício - Crimes 
de roubos majorados tentados - Materialidade 
e autoria - Comprovação - Alteração da fração 
da tentativa - Inadmissibilidade - Iter criminis - 

Proximidade da consumação - Percentual mantido 

Ementa: Apelação criminal. Roubos majorados tentados 
e resistência. Prescrição quanto ao delito do art. 329 

O § 2º do art. 89 da Lei nº 9.099/95 vem atestar 
que o juiz não exerce função meramente contemplativa 
face à proposta do sursis processual, ou seja, não desem-
penha papel apenas homologatório, cabendo-lhe atuar 
ativamente na adequação das condições às circunstân-
cias específicas do caso, zelando pela observância do 
princípio da proporcionalidade, de forma a assegurar que 
as condições sejam adequadas à realidade do réu e à 
gravidade dos fatos narrados na denúncia.

Trata-se de corolário dos princípios constitu-
cionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido 
processo legal.

É certo que não há qualquer impedimento a que o 
representante do Ministério Público sugira ao magistrado 
a adoção de medidas diversas às previstas no § 1º do 
art. 89 da Lei nº 9.099/95. Contudo, caberá exclusiva-
mente ao arbítrio motivado do juiz o acatamento ou não 
da sugestão ministerial, não se podendo cogitar da nuli-
dade da decisão pelo simples fato de o magistrado não 
ter aplicado, motivadamente, condição não obrigatória 
à suspensão condicional do processo, como ocorre no 
presente caso.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Processo. Prévia oitiva da acusação. Ausência de prequestio-
namento. Condição relativa à proibição de se ausentar da 
comarca, sem autorização judicial, adequada à atividade 
laboral do denunciado. Recurso desprovido. - Incide, assim, 
o disposto nos verbetes sumulares nos 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte 
e do Supremo Tribunal Federal, a proposta de suspensão 
condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público, 
sendo vedado ao magistrado oferecê-la de ofício. 3. No 
entanto, não há que se confundir a exclusividade no ofereci-
mento da proposta, por parte da Acusação, com a faculdade 
que tem o magistrado de estabelecer condições facultativas. 
Dessa forma, proposto o sursis processual, o Juiz deve impor 
ao Denunciado as condições elencadas no art. 89, § 1º, da 
Lei nº 9.099/95. Além das condições legais, o § 2º desse 
artigo faculta ao magistrado fixar outras que lhes pareçam 
adequadas ao fato e à situação pessoal do Acusado, desde 
que respeitados os direitos individuais. 4. Recurso desprovido 
(REsp 799021/PE, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 15.10.2009, DJe de 09.11.2009).

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal:

Apelação criminal. Furto simples. Proposta de suspensão 
condicional do processo. Exclusão pelo juiz de condição não 
elencada no § 1º do art. 89 da Lei 9.099/95. Irresignação 
ministerial. Descabimento. Pretensão não amparada em lei, 
que confere apenas ao magistrado a imposição de outras 
condições. Inteligência do § 2º do referido artigo. Recurso 
não provido. - Embora a proposta da suspensão do processo 
seja exclusiva do Ministério Público, não há previsão legal 
que lhe possibilita o estabelecimento de outras condições 
senão as previstas nos incisos do parágrafo único do art. 89 
da Lei 9.099/95. - O parágrafo segundo do art. 89 da Lei 
9.099/95 é enfático ao determinar que compete apenas 
ao juiz especificar outras condições a que fica subordinada 
a suspensão do processo proposta pelo Ministério Público.- 

Recurso não provido (Apelação Criminal 1.0701.07.186994-
8/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara 
Criminal, julgamento em 02.08.2012, publicação da súmula 
em 13.08.2012).

Apelação criminal. Furto. Suspensão condicional do processo. 
Fixação das condições. Atuação judicial que não é mera-
mente homologatória. Recurso ministerial desprovido. - O 
art. 89 da Lei 9.099/95 deixa claro que o Ministério Público 
poderá propor a suspensão condicional do processo. Lado 
outro, também deixa evidente que ao juiz caberá, se aceita a 
proposta ministerial, suspender o feito após o recebimento da 
denúncia e submeter o acusado às condições legais (descritas 
na lei) e, eventualmente, judiciais (especificadas pelo juiz com 
base na adequação). Se o magistrado pode impor outras 
condições, além daquelas definidas no parágrafo primeiro 
do art. 89 da Lei 9.099/95, é razoável que também possa 
promover alteração que julgar adequada em relação àquela 
condição legal. Fixação do comparecimento bimestral em 
juízo em razão das atividades desenvolvidas pelo acusado. 
Adequação reconhecida. Recurso ministerial desprovido 
(Apel. n° 1.0572.04.005025-2/001. 5ª Câm. Crim. - Rel. 
Des. Alexandre Carvalho. DJ de 27.02.2007).

Por fim, insta salientar que, in casu, o i. Magistrado 
consignou expressamente os motivos pelos quais entendeu 
que a aplicação das condições obrigatórias, cumuladas 
com a de “prestação de serviços à comunidade”, não se 
mostrava pertinente ao caso, razão pela qual não merece 
a decisão qualquer reparo.

No tocante ao pleito de isenção das custas proces-
suais, formulado em contrarrazões recursais, deixo de 
conhecê-lo, de vez que tal peça não se presta para formu-
lação de pedido, mas tão somente para refutar os funda-
mentos do recurso. Além do mais, não há que se falar em 
condenação em custas, estando o processo suspenso nos 
termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo na íntegra a decisão recorrida (f. 100).

Custas, pelo Estado.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e PAULO 
CÉZAR DIAS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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alegando falta de provas. Alternativamente, pugna pelo 
decote da majorante do emprego de arma de fogo e pela 
redução máxima de 2/3 (dois terços) em razão da tenta-
tiva. 

Contrarrazões recursais, às f. 280-284.
Manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, 

às f. 295-302, pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

É, em síntese, o relatório. 
Conheço do recurso, já que presentes seus requi-

sitos de admissibilidade. 
Preliminar de prescrição.
Inicialmente, de ofício, suscito preliminar de extinção 

da punibilidade pela ocorrência da prescrição em face do 
crime capitulado no art. 329 do Código Penal.

E, sendo a prescrição matéria de ordem pública, 
deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do 
processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial ao mérito 
da questão, uma vez que o Estado perde o poder/dever 
de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos 
termos do art. 61 do Código de Processo Penal. 

Dessa forma, a teor do que preconiza o art. 109, 
inciso VI, do CP, em se tratando de pena inferior a um ano, 
a prescrição punitiva se verifica no prazo de dois anos.

Logo, tendo em vista que, entre a data do rece-
bimento da denúncia - 31.01.2008 (f. 48) e a data do 
registro da sentença - 27.06.2013 (f. 269), descon-
tando-se o período em que o processo ficou suspenso, 
transcorreram mais de 02 (dois) anos, é de rigor o reco-
nhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal 
em sua modalidade retroativa. 

Verificado, portanto, o decurso do prazo prescri-
cional, forçoso reconhecer que o Estado perdeu o direito 
de punir o delito em questão.

Feitas essas considerações, de ofício, decreto a 
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva do apelante, em relação ao delito 
capitulado no art. 329 do CP, nos termos do art. 107, IV, 
109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Mérito.
Narra a exordial de f. 02-04 que, no dia 27 de 

dezembro de 2007, por volta das 14h30, no interior do 
Banco Real, o denunciado, agindo em concurso com 
terceiro não identificado, tentou subtrair, em proveito 
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego 
de arma de fogo, contra a vítima M.L.D., a quantia apro-
ximada de R$30.055,00, não tendo o fato se consumado 
por circunstâncias alheias à vontade dos autores. 

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 
21h, no interior do supermercado Unissul, o denunciado 
tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave 
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra 
funcionários do estabelecimento, a quantia em dinheiro 
ali existente, não tendo o fato também se consumado por 
circunstâncias alheias à sua vontade. 

do CP. Pena em concreto. Prescrição retroativa. Roubos 
majorados tentados. Absolvição. Impossibilidade. Mate-
rialidade e autoria comprovadas. Decote causa aumento 
arma de fogo. Inadmissibilidade. Alteração da fração da 
tentativa. Descabimento. Recurso desprovido 

- Diante do decurso do lapso temporal entre a data 
do recebimento da denúncia e a data do registro da 
sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da 
pretensão punitiva estatal. 

- Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, 
diante de inequívoca prova testemunhal, não logrando os 
acusados desincumbir-se do ônus de provar o álibi, limi-
tando-se a fazer alegações sem qualquer respaldo fático-
-jurídico, é de rigor a manutenção do decreto condena-
tório. 

- Restando devidamente comprovada a utilização de arma 
de fogo na prática dos delitos, não há falar em decote 
majorante prevista no inciso I, § 2º, art. 157 do CP. 

- Diante do iter criminis percorrido no segundo delito, 
sendo certo que o acusado já estava muito próximo 
da consumação, inviável proceder à revisão da 
fração redutora.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0473.08.014861-1/001 - 
Comarca de Paraisópolis - Apelante: R.F.A. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
A.M.M. - Relator: DES. EDUARDO MACHADO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à 
unanimidade, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 
DO APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO 
NO ART. 329 DO CP E, NO MÉRITO, NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013. - Eduardo 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de apelação 
criminal interposta contra a sentença de f. 253-267 que, 
julgando procedente a denúncia, condenou o apelante 
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, 
c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, e art. 329, 
todos do CP, às penas de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês 
e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 2 (dois) meses de 
detenção, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) 
dias-multa.

Nas razões recursais, às f. 276-279, busca a defesa, 
em síntese, a absolvição do acusado de todos os delitos, 
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fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante, 
bem como a apreensão de dinheiro e arma de fogo no 
local em que ele se encontrava:

[...] foi acionado pela sala de operações para atender a 
uma ocorrência de roubo à mão armada no supermercado 
Unissul; que, ao chegar ao supermercado, encontrou a porta 
lateral aberta e, ao adentrar, deparou-se com o conduzido 
presente saindo do supermercado, com a arma em punho e 
uma sacola, e nesse momento, o conduzido presente largou 
a sacola e correu para o depósito do supermercado, e em 
perseguição do mesmo, obteve êxito em prendê-lo entre 
sacos de mantimentos. [...] Que retornou com o conduzido 
presente até os caixas do supermercado e ali encontrou a 
sacola que também havia sido por ele dispensado e verificou 
que dentro dela havia certa quantia em moedas e cédulas, 
as quais ele tinha subtraído de um dos caixas; que esclarece 
que uma das vítimas reconheceu o conduzido presente como 
tendo sido o autor da tentativa de roubo ocorrido na tarde de 
hoje no banco Real [...] - f. 06-07. 

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha 
ratificou tais declarações, acrescentando, ainda, que “a 
vítima reconheceu o acusado na delegacia” (f. 174).

Por sua vez, a testemunha L.C., nas duas oportuni-
dades em que foi ouvida, confirmou ter visto o acusado 
anunciando o assalto ao Supermercado (f. 08 e 132-133).

A par disso, a testemunha e funcionário do Super-
mercado, A.M.M. narrou com riqueza de detalhes toda 
a empreitada criminosa do acusado, desde o anúncio 
do assalto munido com arma de fogo até a chegada da 
polícia e abordagem do acusado. 

A referida testemunha assegurou, ainda, ter a 
funcionária do Supermercado, L., dito ser o acusado a 
mesma pessoa que tentou assaltá-la na porta do banco 
Real (f. 10-11). 

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha 
Expedito Fabrício Dias às f. 09. 

Com efeito, a vítima da tentativa de roubo no Banco 
Real, M.L., confirmou ser o apelante a pessoa que a 
abordou e anunciou o assalto munido de arma de fogo 
dentro do banco (f. 12-13).

Há, ainda, os depoimentos de A.G.D.C. (f. 26-27) 
e B.S.P. (f. 28), que presenciaram a tentativa de roubo 
dentro do Banco Real, nos quais eles afirmam ter visto 
o acusado anunciando o assalto contra a vítima M.L., 
somente não logrando êxito em seu intento porque eles 
chegaram na hora. Afirmaram, ainda, que o acusado não 
se encontrava sozinho, sendo que, quando ele saiu, havia 
um comparsa o esperando do lado de fora para lhe dar 
fuga em uma motocicleta. 

In casu, não se extrai dos autos qualquer indício de 
que as vítimas ou demais testemunhas ouvidas tivessem 
motivo para atribuir ao recorrente, falsamente, a prática 
de crimes, por mera intenção de prejudicá-lo. Não 
havendo, portanto, razão alguma para negar credibili-
dade aos referidos depoimentos.

Aliado a isso, há o fato de as res furtivas terem 
sido apreendidas com o acusado, o que, mais uma vez, 

Consta também que, após a tentativa frustrada de 
roubo acima descrita, o denunciado opôs-se à execução 
de ato legal, mediante funcionário público competente 
para executá-lo, conforme auto de resistência. 

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e 
local acima descritos, o denunciado, usando óculos de 
sol e capacete, invadiu a agência do Banco Real e, com 
uma arma de fogo, abordou a vítima, cliente do banco 
e funcionária do supermercado Unissul, exigindo-lhe 
dinheiro. Nesse instante, o guarda da agência bancária 
interveio na situação, e o denunciado empreendeu fuga 
do local em uma motocicleta, conduzida por terceiro não 
identificado. 

Apurou-se ainda que, horas após o primeiro fato, 
o denunciado invadiu o supermercado Unissul, usando 
óculos, capacete, e, empunhando uma arma de fogo, 
anunciou o assalto. Exigindo que um funcionário do esta-
belecimento o ajudasse a recolher o dinheiro dos caixas, 
executava o crime quando este restou frustrado pela 
chagada da polícia. 

Em seguida, o denunciado, ao receber voz de 
prisão, opôs-se à execução desse ato legal, agredindo o 
policial militar. 

A arma utilizada pelo denunciado e a quantia em 
dinheiro subtraída foram apreendidos, e este último resti-
tuído ao representante da empresa. 

Após regular instrução, conforme relatado, restou 
o apelante condenado nas sanções do art. 157, § 2º, I e 
II, c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, todos do 
CP, motivando o presente recurso, no qual pleiteia a sua 
absolvição dos delitos, alegando falta de provas. Alterna-
tivamente, pugna pelo decote da majorante do emprego 
de arma de fogo e pela redução máxima de 2/3 (dois 
terços) em razão da tentativa. 

Inicialmente, sem razão a defesa quando pleiteia a 
absolvição do acusado, uma vez que as provas produ-
zidas nos autos não deixam dúvidas do seu envolvimento 
com os delitos narrados na denúncia.

A materialidade delitiva não foi contestada, encon-
trando-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão 
em Flagrante (f. 06-14), Boletim de Ocorrência (f. 17-20) 
e Auto de Apreensão (f. 15).

Quanto à autoria dos crimes, após detida análise dos 
autos, é possível observar que, a despeito na negativa do 
apelante, ela também restou sobejamente comprovada.

Na fase policial, o apelante nada esclareceu acerca 
dos fatos, manifestando o direito de permanecer em 
silêncio (f. 14).

Já em juízo, sob o crivo do contraditório (f. 231-232), 
o apelante negou a prática dos delitos, sustentando perse-
guição policial.

Todavia, suas declarações não merecem credibili-
dade, já que em dissonância com os demais elementos 
de prova produzidos nos autos.

Na fase extrajudicial, o policial militar condutor, 
Fabiano de Jesus, narrou com riqueza de detalhes os 
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cado na vítima, que, diante de uma arma de fogo, cede 
à pressão do ofensor, entregando-lhe bens ou possibili-
tando a subtração, sem esboçar qualquer reação, para 
preservar a sua integridade física. 

Nesse sentido, algumas decisões daquele Tribunal 
Superior: 

Habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado (duas vezes) e 
extorsão (duas vezes). Exame pericial da arma de fogo. Não 
apreensão do instrumento. Dispensabilidade para a caracte-
rização da causa especial de aumento, quando provado o 
seu emprego na prática do crime. Orientação firmada pelo 
plenário da Suprema Corte. Dosimetria. Pena-base acima 
do mínimo legal. Idoneidade. Confissão espontânea. Carac-
terizada. Incidência da atenuante. Aumento de 1/2 em 
razão da presença de três majorantes. Ausência de moti-
vação concreta. Impossibilidade. Súmula n° 443/STJ. Regime 
prisional. Fechado. Legalidade. Ordem parcialmente conce-
dida. - 1. Nos termos do art. 167 do Código de Processo 
Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova teste-
munhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na 
espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 
2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando 
impossibilitada sua realização, não afasta a causa espe-
cial de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do 
Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a 
comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Prece-
dentes desta Corte e do col. Excelso Pretório. 3. Na hipótese, 
a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da 
arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas 
provas carreadas aos autos. Assim, para se afastar a refe-
rida conclusão, seria imprescindível a realização de um apro-
fundado exame do conjunto fático-probatório, o que não se 
mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4. Este Supe-
rior Tribunal tem consagrado, reiteradamente, o entendi-
mento de que a circunstância atenuante da confissão espon-
tânea deverá ser aplicada se auxiliou de forma efetiva para 
o embasamento da sentença condenatória, como na hipó-
tese em tela. 5. A presença de mais de uma majorante no 
crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da repri-
menda em percentual acima do mínimo previsto, a menos 
que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso 
concreto, constate a existência de circunstâncias que indi-
quem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu 
na espécie. Incidência da Súmula nº 443 deste Tribunal. 6. 
Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consi-
deradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfa-
voráveis ao réu, tem-se por justificada a fixação de regime 
prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 
3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Ordem parcial-
mente concedida para, reformando o acórdão impugnado e 
a sentença condenatória, estabelecer a pena definitiva do ora 
paciente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no 
regime inicial fechado (HC 148217 / RJ 2009/0185262-3 - 
Relatora: Ministra Laurita Vaz (1120) - Órgão Julgador T5 - 
Quinta Turma - data do julgamento: 19.10.2010 - data da 
publicação/fonte: DJe de 22.11.2010). 

Prosseguindo, não merece prosperar o pedido 
defensivo de aplicação da fração redutora máxima, em 
razão da tentativa quanto ao roubo ao Supermercado. 

Como é cediço, o critério de redução pela tenta-
tiva leva em conta o iter criminis percorrido, ou seja, tanto 
maior será a diminuição, quanto mais distante ficar o 

confirma o dolo nas condutas do recorrente, impondo-se 
a ratificação do decreto condenatório. 

Ora, consoante reiterada jurisprudência, preso o 
apelante na posse da res furtiva, inverte-se o ônus da 
prova. A propósito, confira-se:

Em sede de delito patrimonial, a apreensão da coisa 
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua respon-
sabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justifica-
tiva inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda 
a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, a conde-
nação (RJD, 06:133). 

Furto e receptação. Prescrição. Não ocorrência. Autoria 
comprovada. Delação. Meio de prova. Res furtiva. Ônus da 
prova. Inversão. Indícios convergentes. Condenação mantida. 
Furto privilegiado. Não ocorrência. Receptação. Desclassifi-
cação. Impossibilidade. Preliminar rejeitada. Recursos despro-
vidos. - Verificado que, pela pena aplicada ao acusado, não 
se escoou o prazo previsto no art. 109, VI, do CP, resulta 
afastada a sua alegação de prescrição da pretensão punitiva. 
Em face das condições pessoais do vendedor, infere-se que 
era razoável ao acusado presumir que o objeto adquirido era 
produto de crime. A delação levada a efeito por comparsa 
é importante meio de prova à responsabilização penal do 
acusado, principalmente quando o delator não procura se 
isentar de sua participação no delito e suas palavras encon-
tram amparo no conjunto probatório do processo. Encontrada 
a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, 
a teor do art. 156 do CPP. À condenação do acusado, basta 
a existência de um quadro suficiente de indícios, harmônicos 
e convergentes, na indicação da culpa do mesmo. Ainda que 
o acusado seja primário, deixa-se de aplicar o disposto no 
art.155, § 2º, do CP, quando não se verifica o pequeno valor 
da res furtiva. Configurado o animus furandi do acusado, 
patenteia-se o tipo previsto ao crime de furto, pelo que não se 
há de falar em desclassificação para o delito de receptação 
(TJMG, 4ª C.Crim., Ap. nº 1.0042.05.011581-7/001(1), 
Rel. Des. Delmival de Almeida Campos, v.u., j. 25.06.2008; 
DOMG de 06.08.2008). 

Dessarte, a despeito das alegações defensivas, 
indubitável que os depoimentos prestados na fase judi-
cial se encontram em total consonância com as provas 
produzidas na fase policial, demonstrando a concor-
rência do réu para os delitos, não havendo, assim, falar 
em absolvição.

Igualmente, inviável falar em decote da majorante 
do emprego de arma. 

In casu, as vítimas e testemunhas foram uníssonas 
em afirmar que os delitos foram praticados pelo acusado 
munido com arma de fogo. 

Ademais, a arma foi apreendida no local em que o 
acusado foi preso em flagrante. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou 
orientação no sentido de que a não apreensão da arma 
e a ausência de realização da prova técnica, por si só, 
não impedem o reconhecimento da majorante prevista 
no inciso I, § 2º, art. 157 do CP, já que configurada pela 
simples utilização daquela na empreitada criminosa, que 
pode ser atestada por outros meios de prova, dentre eles 
a testemunhal. Leva-se em consideração o temor provo-
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agente da consumação, bem como tanto será menor a 
diminuição quanto mais se aproximar o agente da consu-
mação do delito. 

Com efeito, apreciando a conduta criminosa no 
supermercado, verifica-se que o apelante foi abordado 
pelos policiais quando tentava sair do supermercado, 
de posse da res furtiva, sendo certo que ele já estava 
muito próximo da consumação do delito, sendo de rigor, 
portanto, a manutenção da fração redutora adotada na 
r. sentença.

Feitas essas considerações, de ofício, decreto a 
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva do apelante, em relação ao delito 
capitulado no art. 329 do CP, nos termos do art. 107, IV, 
109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal e, no mérito, 
nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a 
r. sentença.

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e ALEXANDRE VICTOR 
DE CARVALHO.

Súmula - DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 
APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO 
NO ART. 329 DO CP E, NO MÉRITO, NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

. . .

Roubo majorado - Arma branca - Pedaço de 
tesoura - Potencialidade lesiva - Presunção - 
Prova pericial - Desnecessidade - Decote da 
majorante - Descabimento - Circunstância 

atenuante - Confissão espontânea - Redução da 
pena aquém do mínimo legal - Impossibilidade

Ementa: Apelação criminal. Roubo majorado. Arma 
branca. Pedaço de tesoura. Potencialidade lesiva presu-
mida. Decote da majorante. Descabimento. Dosimetria. 
Atenuante da confissão espontânea. Redução da pena 
para aquém do mínimo. Impossibilidade. Súmula 231 do 
Superior Tribunal de Justiça.

- A potencialidade lesiva da arma branca é presumida, 
dispensando, quando devidamente comprovado seu 
efetivo uso no delito, a apreensão e realização de prova 
pericial para incidência da majorante prevista no art. 157, 
§ 2º, I, do Código Penal.

- As circunstâncias atenuantes não têm o condão de 
reduzir as penas aquém do mínimo legal, conforme orien-
tações constantes das Súmulas 231 do Superior Tribunal 
de Justiça e 42 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0079.13.015898-7/001 
- Comarca de Contagem - Apelante: S.F.C.- Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítimas: 
A.C.M., G.L.C. - Relator: DES. RENATO MARTINS JACOB 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013. - Renato 
Martins Jacob - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RENATO MARTINS JACOB - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto por S.F.C.em face da 
respeitável sentença de f. 113/115, que, nos autos da 
ação penal intentada pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, julgou procedente a pretensão punitiva 
estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, § 2º, 
I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do 
Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 2 
(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 
(quinze) dias-multa, à mínima fração legal, indeferida a 
substituição da reprimenda carcerária por restritivas de 
direitos, bem como a concessão do sursis.

Determinada a expedição de guia de execução 
provisória, consoante se apura à f. 157.

Nas razões de f. 132/134, a douta defesa postula 
o decote da majorante do uso de arma, que não foi 
periciada, bem como a redução da pena em virtude da 
atenuante da confissão espontânea.

Contrariedade deduzida às f. 135/140.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-

festou-se às f. 160/162-v., opinando pelo desprovimento 
do recurso.

A denúncia foi recebida no dia 09.04.2013 
(f. 91), tendo a sentença condenatória sido publicada em 
24.05.2013 (f. 116).

Esse, resumidamente, é o relatório.
Não há preliminares nem se vislumbram nulidades 

a serem apreciadas de ofício.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
O apelante foi condenado por infração ao art. 157, 

§ 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do 
Código Penal, porque no dia 23.02.2013, por volta das 
23h20min, na Avenida Alvarenga Peixoto, nº 30, Bairro 
Amazonas, em Contagem/MG, agindo em concurso com 
terceiro e mediante grave ameaça exercida com emprego 
de arma, subtraiu para si uma bolsa, uma carteira e um 
aparelho telefone celular, bens de propriedade das vítimas 
G.L.C. e A.C.M., evadindo-se em seguida.

Analisando os argumentos recursais à luz dos 
elementos de convicção carreados para os autos, não me 
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Lesão corporal qualificada - Violência doméstica - 
Violação de domicílio qualificada - Princípio da 

consunção

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal. Violação de 
domicílio qualificada por ter sido praticada no período 
noturno. Dolo caracterizador do tipo não configurado. 
Ação finalisticamente dirigida à prática de violência 

convenci de que a pretensão defensiva merece guarida, 
permissa venia.

A autoria e materialidade resultaram devidamente 
comprovadas nos autos e nem sequer foram impugnadas 
no presente recurso, tratando-se, pois, de aspectos incon-
troversos, pelo que deixo de tecer maiores considerações 
a respeito do assunto. 

A douta defesa postula o decote da majorante do 
uso de arma, mas não lhe assiste razão.

A expressão “emprego de arma” mencionada no 
art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal abrange não 
apenas a arma de fogo, mas, também, todo e qualquer 
objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, 
ainda que por utilização indevida (v.g., facas, canivetes, 
estiletes, espetos).

In casu, restou sobejamente comprovado que o 
acusado utilizou-se de um pedaço de tesoura para a 
consecução da empreitada criminosa, objeto natural-
mente dotado de potencialidade lesiva, cuja aferição 
dispensa prova pericial, perfeitamente suprível pela prova 
oral. 

A propósito, trago à baila recente julgado do 
Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. 
Emprego de arma e concurso de agentes. Utilização de 
pedaço de madeira. Arma imprópria. Potencialidade lesiva. 
Ausência de apreensão e de exame pericial. Desnecessidade. 
Existência de outros meios de prova a atestar o seu efetivo 
emprego. Lesividade do instrumento que integra a sua própria 
natureza. Prova em sentido contrário. Ônus da defesa. 
Constrangimento ilegal ausente. Precedentes [...]. 1. O inciso 
I do § 2º do art. 157 do Código Penal prevê que a pena do 
roubo aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) quando 
a violência ou ameaça, empregada para a subtração, é exer-
cida com o emprego de arma, que, no conceito técnico e 
legal é o ‘artefato que tem por objetivo causar dano, perma-
nente ou não, a seres vivos e coisas’ (art. 3º, IX, do Anexo do 
Decreto 3.665, de 20-11-2000), aqui incluídas a arma de 
fogo, a arma imprópria e quaisquer outros ‘artefatos’ capazes 
de causar dano à integridade física do ser humano ou de 
coisas. 2. Para a incidência da causa especial de aumento em 
exame bastam a posse ostensiva ou anunciada da arma e a 
efetiva intimidação à vítima, que assim se sente em razão do 
perigo real que o artefato representa à sua integridade física. 
3. Consoante recente julgado da Terceira Seção deste Tribunal 
Superior, para o reconhecimento da presença da causa de 
aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do 
Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma 
utilizada no assalto e a realização de exame pericial para 
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros 
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na 
prática delitiva (EResp 961.863/RS). 4. O poder vulnerante 
integra a própria natureza da arma imprópria empregada no 
roubo - um pedaço de madeira -, sendo ônus da defesa, caso 
alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 
do CPP. 5. Exigir a apreensão e perícia em pedaço de madeira 
comprovadamente empregado no assalto para intimidar a 
vítima teria como resultado prático estimular os criminosos a 
desaparecer com o objeto, de modo que a aludida majorante 
dificilmente teria aplicação [...] (AgRg no HC 199578/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24.04.2012, 
DJe 08.05.2012 - ementa parcial).

Nesse contexto, não há margem para o decote da 
majorante. 

Também resulta inviável a redução da pena, por 
força da atenuante da confissão espontânea.

Não se olvidando das respeitáveis vozes em sentido 
contrário, ponho-me perfilhado com os que entendem 
que, na segunda fase da fixação da pena, o Julgador não 
pode ultrapassar os balizamentos abstratamente comi-
nados pelo legislador, de forma que eventual presença de 
agravante ou atenuante não enseja a aplicação de uma 
pena além do máximo nem aquém do mínimo legal.

Data venia, esse entendimento respeita o art. 53 do 
Código Penal e evita que o método de aplicação da pena 
se transforme num ato de pura subjetividade do julgador, 
uma vez que a lei não estabelece o quantum de redução 
da atenuante, impondo, apenas, o respeito ao limite 
mínimo da pena prevista para o delito.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 231 do Superior 
Tribunal de Justiça, vazada nos seguintes termos: “A inci-
dência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessarte, como a pena-base de ambos os crimes 
foi estabelecida no patamar mínimo, inviável a redução 
da pena.

O aumento decorrente do concurso formal foi 
estabelecido no mínimo de 1/6 (um sexto), e o regime 
prisional é o mais brando possível (CP, art. 33, §2º, b), 
não havendo margem para a concessão de reprimendas 
substitutivas ou do sursis, face ao não preenchimento dos 
requisitos legais (CP, arts. 44, I, e 77, caput).

Incensurável, pois, a respeitável sentença hostili-
zada. 

Mercê de tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e 
MATHEUS CHAVES JARDIM.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Após a instrução probatória, foi o réu condenado 
como incurso nas iras do art. 129, § 9º, duas vezes, c/c 
o art. 71, c/c o art. 61, I, c/c o art. 65, III, alínea d, todos 
do CP, tendo sido submetido à pena privativa de liber-
dade de 4 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida 
no regime inicial semiaberto, tendo, ademais, aplicado o 
princípio da consunção, reconhecendo haver o delito de 
invasão de domicílio qualificado sido absorvido pelo de 
lesões corporais qualificada.

Inconformado, o Ministério Público recorreu, 
buscando, em suas razões recursais de f. 128/130, a 
condenação do réu pela prática do crime de invasão de 
domicílio. 

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se, às 
f. 134/137, pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, no parecer de f. 150/152, opinou pelo provi-
mento do apelo.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do apelo.
Ante a falta de preliminares, passo ao exame do 

mérito. 
Sustenta o recorrente não haver conflito aparente 

de normas no caso sub judice, mas concurso de crimes, 
porque houve ofensa a duas normas penais diferentes e 
a bens jurídicos tutelados diversos, pertencentes a vítimas 
distintas; porque o preceito secundário da norma expressa 
no art. 150, § 1º, do CP assevera que a pena, em razão 
da invasão de domicílio qualificado pela violência, 
cumula com aquela correspondente à da violência.

Não obstante tenha o aguerrido recorrente intitu-
lado de absurda a sentença - sob a alegação de que o 
Juiz aplicou aos fatos descritos na denúncia o princípio 
da consunção, condenando-se o réu apenas pelo crime 
de lesão corporal em continuidade delitiva -, certo é que 
também me filio à corrente doutrinária e jurisprudencial 
adotada pelo Sentenciante, razão por que penso que a 
decisão atacada não merece qualquer reparo, tampouco 
a pecha de “absurda” (f. 129). 

Com efeito, o apelante não merece mesmo ser 
condenado pelo crime de invasão de domicílio.

Antes de adentrar o mérito da quaestio, importante 
trazer à baila as declarações de L. e M.G. para, assim, 
compreender os fatos descritos na denúncia, bem como 
para entender a decisão vergastada. 

Ouvidas sob o crivo do contraditório, L. e M.G. 
confirmaram suas declarações apresentadas à autoridade 
de polícia judiciária, quais sejam: 

[...] que vive com o autor há cerca de cinco anos, tendo com 
este uma relação de união estável; que, na data de hoje, o 
autor chegou à residência bastante agressivo, após fazer uso 
de bebidas alcoólicas, querendo levar o filho do casal, agre-
dindo a declarante com tapas e socos no rosto e ainda puxou 
o seu cabelo; [...]; que, antes de sair com o filho do casal, o 
autor disse que, se a vítima acionasse a polícia, iria matá-la; 

contra a companheira. Conflito aparente de normas. Inci-
dência do princípio da consunção.

- Verifica-se o conflito aparente de normas quando o 
agente, visando a um fim especial, mediante uma só 
conduta, infringe dois ou mais tipos penais definidos na lei 
substantiva penal. Havendo pluralidade de normas, mas 
unidade de fato, aplica-se, para a solução da quaestio o 
princípio da consunção. 

- O crime de violação de domicílio qualificado resta absor-
vido pelo de lesão corporal qualificada pela violência 
doméstica, quando o agente não dirige sua conduta 
finalisticamente a entrar ou permanecer em casa alheia 
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, 
mas com o fim específico de agredir a companheira.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0223.12.016010-4/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: R.M.P. - Vítima: L.S. 
- Relator: DES. FORTUNA GRION

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013. - Fortuna 
Grion - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público 
denunciou R.M.P., devidamente qualificado nos autos, 
como incurso nas iras do art. 129, § 9º, art. 147, caput, e 
art. 150, § 1º, todos do CPB, isso porque teria ele - no dia 
28.06.2012, por volta das 23h40min, na cidade de Divi-
nópolis/MG - ofendido a integridade física de L.S., sua 
companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas 
no ACD de f. 20, bem como teria ameaçado causar-lhe 
mal injusto e grave, além de ter entrado em casa alheia 
contra a vontade expressa de quem de direito, ou seja, da 
ofendida M.G.O.

Narra a denúncia que o acusado, sob efeito de liba-
ções alcoólicas, chegou a sua residência, onde convivia 
com L., oportunidade em que passou a agredi-la com 
tapas, socos no rosto e puxões de cabelo. 

Conta, mais, a inicial acusatória que, atemorizada, 
a vítima se refugiou na casa de M.G., sua vizinha, tendo 
o denunciado, algum tempo depois, ali retornado e, após 
pular o muro que guarnece a morada de M.G., aberto a 
porta a pontapés, ocasião em que voltou a espancar a 
vítima com socos, chutes, tapas no rosto e pedradas. 

Por fim, conta a denúncia que a polícia militar foi 
acionada, tendo o acusado, ainda aguerrido, voltado a 
ameaçar a vítima L. de morte, na presença dos militares. 
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Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além da 
pena correspondente à violência. 

Ora, a situação prevista no parágrafo primeiro 
ocorrerá quando o agente, para alcançar seu intento 
criminoso - entrar ou permanecer em casa alheia ou em 
suas dependências contra a vontade expressa ou tácita de 
quem de direito - emprega violência contra a pessoa para 
consecução do crime-fim, que é a invasão de domicílio, 
e não o contrário, isto é, a violação de domicílio como 
crime-meio para a prática do crime-fim. 

Logo, não é a hipótese dos autos, já que o denun-
ciado não agrediu nenhuma pessoa para obter êxito na 
execução do crime de invasão de domicílio.

Também não se aplica ao caso dos autos o concurso 
de crimes, como previsto no preceito secundário do § 1º 
do art. 150 do CP, não obstante tenha o réu adentrado a 
casa de M.G. no período noturno.

É que, para o reconhecimento do concurso de 
crimes previsto no aludido dispositivo legal, o qual 
pretende o Ministério Público seja aplicado à hipótese 
dos autos, necessário que o agente, mediante duas ações 
movidas por desígnios autônomos - entrar ou perma-
necer em casa alheia ou em suas dependências contra a 
vontade expressa ou tácita de quem de direito e animus - 
praticasse tanto a invasão de domicílio quanto o crime de 
lesão corporal, o que, como já dito não vem estampado 
na provas dos autos, sobretudo nas palavras de M.G. e 
da vítima L. 

Em outras palavras, significa dizer que serão delitos 
autônomos quando a entrada clandestina ou astuciosa 
na casa de outrem não for o meio para a prática da 
violência. 

Portanto, a prova dos autos, repito, é clara e não 
deixa dúvida sobre o animus do agente, que era o de 
agredir a sua companheira, e não o de invadir a casa 
alheia, razão pela qual penso que o delito de invasão de 
domicílio restou mesmo absorvido pelo reconhecimento 
do crime de lesão corporal qualificada por ter sido prati-
cado contra a companheira.

Como sabido, a consunção, destinada à solução 
de conflitos aparentes entre normas penais, pressupõe, 
segundo preleciona Damásio Evangelista de Jesus, 
unidade de fato e pluralidade de normas indicando o 
mesmo fato delituoso.

Noutras palavras, há relação consuntiva quando o 
agente, visando a um fim especial, viola dois ou mais bens 
juridicamente tutelados mediante uma só conduta delitiva.

Logo, considera-se absorvido pelo delito mais 
“amplo” e grave - em estrita observância ao princípio da 
consunção - o fato que, embora tipificado como crime 
autônomo, caracteriza meio necessário de passagem 
para a consumação do crime-fim.

Sobre o princípio da consunção, a lição de Fernando 
Capez: 

[...]; que a declarante foi para a casa da vizinha M.G.O., uma 
vez que ficou com medo do autor; que o autor retornou para 
a residência cerca de três horas depois e foi direto à casa da 
vizinha, pulando o muro e chutando a porta de entrada; que, 
como a porta não tranca direito, esta abriu, tendo o autor 
pegado a declarante pelos braços e a arrastado até o lado 
de fora; que o declarante começou a agredir a vítima com 
pedras, socos, chutes, tapas no rosto e ainda a estrangulou; 
[...] (L. - f. 04).

[...] que, na data de hoje, estava em sua residência quando 
ouviu os dois brigando, escutando o autor dizer que iria 
matá-la; [...] que a vítima então foi para a residência da 
depoente, pois estava com medo do autor voltar e matá-la; 
que, horas depois, o autor voltou e pulou o muro da resi-
dência da depoente e começou a ameaçar a vítima; que a 
vítima L.S. foi pedir para que o autor parasse, tendo este a 
agredido, apertando o pescoço da vítima e a arrastando pelo 
chão; que a todo momento o autor R.M.P. dizia que iria matar 
a vítima; [...] (M.G. - f. 03). 

Assim, não há dúvida na prova de que o 
acusado, de fato, adentrou a residência de M.G. sem o 
seu consentimento.

Todavia, essa ação, in casu, não passou de meio 
necessário para a consumação do crime-fim - agredir a 
vítima L. porque esta se homiziara na casa da vizinha.

Extrai-se, ademais, da prova amealhada nos autos 
que o agente, ao adentrar a casa de M.G., não dirigiu 
sua conduta finalisticamente a entrar ou permanecer em 
casa alheia ou em suas dependências contra a vontade 
expressa ou tácita de quem de direito, mas com o fim 
específico de agredir a vítima, tanto que, ao alcançar o 
interior da casa, agarrou L. pelos braços e a puxou para 
fora da residência, onde a violentou com chutes, socos, 
etc. 

Também importante registrar que a circunstância de 
ser o crime de invasão de domicílio classificado como 
de mera conduta, como bem apontou o recorrente, não 
tem o condão de afastar a verificação do elemento subje-
tivo característico deste delito, já que com aquela clas-
sificação não se confunde. E, quanto ao último, não há 
qualquer indícios de que o acusado tenha adentrado a 
casa de M.G. para perturbar sua liberdade doméstica, 
senão com a única intenção de agredir sua companheira.

Lado outro, quanto à alegação do recorrente de que 
o “preceito secundário da norma expressa pelo art. 150, 
§ 1º, do CP, assevera que, à pena em razão da violação 
do domicílio qualificado cumula-se a correspondente à 
violência” (f.129), também não merece acolhida. 

É que, se admitíssemos a aplicação desse artigo de 
lei literalmente, como pretende o Parquet, acabaríamos 
por incorrer em verdadeiro bis in idem.

Vejamos a norma expressa no art. 150, § 1º, 
in verbis:

Art. 150. [...]
§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar 
ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por duas 
ou mais pessoas.
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[...] um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve 
outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como 
fase normal de preparação ou execução ou como mero exau-
rimento. [...] há uma regra que auxilia na aplicação do prin-
cípio da consunção, segundo a qual, quando os crimes são 
cometidos no mesmo contexto fático, opera-se a absorção 
do menos grave pelo de maior gravidade. Sendo destacados 
os momentos, responderá o agente por todos os crimes em 
concurso (Curso de direito penal - parte geral. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, v. 1, p. 73-74).

In casu, indiscutível que o recorrente adentrou 
a casa de M.G. para agredir sua companheira, e não 
porque queria violar domicílio da primeira.

Ademais, como leciona Hungria, citado por 
Noronha: 

[...] a violação de domicílio só se apresenta como crime autô-
nomo quando: 
a) for um fim em si mesma; 
b) sirva a fim não criminoso ou haja dúvida sobre o verda-
deiro fim do agente;
c) seja simples ato preparatório de outro crime;
d) haja desistência do agente quanto ao crime-fim; 
e) seja o crime-fim menos severamente punido (como, por 
ex., no caso da entrada à noite na casa alheia para ameaçar 
o morador) (NORONHA, Edgar Magalhães. Direito penal, 
v. 2, p. 177).

Entretanto, não estamos diante de nenhuma 
dessas hipóteses.

Por fim, registro que o crime de lesão corporal quali-
ficado pela violência doméstica, punido com detenção de 
três meses a três anos, se afigura, em virtude da pena 
privativa de liberdade cominada, mais grave que o 
delito de invasão de domicílio qualificado, apenado com 
detenção de 6 meses a 2 anos.

Por todo o exposto, registro que a circunstância de o 
Juiz não perfilhar a mesma corrente doutrinária adotada 
pelo recorrente não inquina sua decisão de “absurda”, 
tampouco estimuladora da criminalidade, como anotou 
o recorrente em suas razões recursais. 

Mercê de tais considerações, nego provimento ao 
recurso para manter a bem-lançada sentença.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARIA LUÍZA DE MARILAC e ANTÔNIO 
CARLOS CRUVINEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Crime de furto - Aplicação do princípio da 
insignificância - Absolvição - Inadmissibilidade -

 Princípio da reserva legal e da independência dos 
Poderes - Violação - Autoria - Materialidade -
 Animus furandi - Comprovação - Condenação 

devida

Ementa: Penal. Furto. Absolvição. Irresignação minis-
terial. Aplicação do princípio da insignificância. 
Inadmissibilidade. Condenação. Necessidade. 
Autoria, materialidade e animus furandi comprovados. 
Recurso provido.

- Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio 
da insignificância, porquanto constitui função do Poder 
Legislativo selecionar os critérios da tutela penal.

- Impõe-se a condenação da apelada, uma vez que 
comprovados se encontram a autoria, a materialidade e 
o animus furandi do agente.

Recurso provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0569.09.017420-6/001 - 
Comarca de Sacramento - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelada: J.M.A.R. - Relator: 
DES. PEDRO COELHO VERGARA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2013. - Pedro 
Coelho Vergara - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO COELHO VERGARA - I - Do relatório.
Cuida-se de ação penal pública promovida pelo 

Ministério Público contra J.M.A.R. como incursa nas 
sanções do art. 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 7 de julho de 2009, 
por volta das 22h, no local denominado [...], a apelada 
subtraiu para si um aparelho celular Nokia pertencente à 
vítima A.C.B., tudo conforme consta do anexo do inqué-
rito policial (f. 02/03).

Recebida a denúncia, a apelada foi citada e apre-
sentou a defesa preliminar de f. 65/67 (f. 48 e 57).

As testemunhas arroladas foram ouvidas, interro-
gando-se a apelada, nada requerendo as partes em dili-
gência (f. 81/82 e 83/84).

O Órgão Ministerial pede, nas alegações finais, a 
condenação, rogando a defesa a absolvição ou o reco-
nhecimento do privilégio e da participação de menor 
importância (f. 85/86 e 87/89).
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Proferida a sentença, a apelada foi absolvida, nos 
termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo 
Penal (f. 90/93).

Inconformado com a decisão, recorreu o Parquet, 
pretendendo a condenação nos termos da denúncia, 
rogando a defesa o desprovimento do pleito, manifes-
tando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo provi-
mento do recurso (f. 98/103, 104/108 e 114/116).

É o breve relato.
II - Da admissibilidade.
Conheço do recurso, já que presentes estão os pres-

supostos para sua admissão.
III - Das preliminares.
Inexiste na espécie qualquer nulidade e tampouco 

causa de extinção da punibilidade.
IV - Do mérito.
Cuida-se de delito de furto cuja norma penal 

incriminadora se encontra insculpida no art. 155 do 
Código Penal.

Resume-se a questão à análise da possibilidade de 
condenação da apelada, afastando-se a aplicação do 
princípio da insignificância observado pelo Juiz a quo.

Do pedido de condenação.
O Parquet pede a condenação da apelada, nos 

termos do art. 155 do Código Penal.
Razão lhe assiste.
A manutenção da absolvição pela aplicação do 

princípio da insignificância não merece prosperar.
Tal construção doutrinária não encontra assento no 

direito penal brasileiro, tratando-se de recurso interpreta-
tivo à margem da lei, independentemente do valor da res.

Vani Bemfica leciona sobre o tema:

[...] O princípio é muito liberal e procura esvaziar o direito 
penal. E, afinal, não é fácil medir a valorização do bem, 
para dar-lhe proteção jurídica. E sua adoção seria perigosa, 
mormente porque, à medida que se restringe o conceito de 
moral, mais fraco se torna o direito penal, que nem sempre 
deve acompanhar as mutações da vida social, infelizmente 
para pior, mas detê-las, quando nocivas [...] (Da teoria do 
crime. São Paulo: Saraiva, p. 72).

A admissão do referido princípio estimula a reite-
ração de pequenos delitos, instaurando-se na sociedade 
verdadeiro sentimento de impunidade.

A aplicação do princípio da insignificância não cabe 
assim ao Poder Judiciário, porquanto constitui função do 
Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal.

Esta é a jurisprudência:

Direito penal. Furto simples. Princípio da insignifi-
cância. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Privilégio. 
Reconhecimento. - I - A aplicação do princípio da insignifi-
cância por parte do Poder Judiciário, para fins de afastamento 
da tipicidade material, implica ofensa aos princípios consti-
tucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. 
II - [...] (Apelação Criminal nº 1.0411.08.039252-4/001 - 
Rel. Des. Adilson Lamounier - TJMG - Data da publicação da 
súmula: 03.02.10).

Afastada se encontra, portanto, a manutenção da 
absolvição da apelada nos termos da sentença fustigada.

A materialidade resta ademais comprovada princi-
palmente pela portaria de f. 05, pelo boletim de ocor-
rência de f. 09-10 e pelo auto de avaliação indireta de 
f. 25.

A autoria também é inconteste.
A apelada negou a prática delitiva, tanto na fase 

inquisitiva como em juízo (f. 16 e 83/84).
As declarações da vítima A.C.B. esclareceram, 

todavia, a dinâmica dos fatos, apontando a apelada 
como a autora do delito, in verbis:

[...] que a autora conhecida por J. dirigiu-se até a sua resi-
dência e pediu-lhe para tomar banho; que, após o banho, 
esta subtraiu o seu aparelho celular MR Nokia, operadora 
Claro, nº 84117499; que, aproveitando-se do fato de o 
declarante estar ausente da sala e estando o aparelho neste 
cômodo, J. furtou o aparelho que estava em cima do sofá e 
evadiu-se do local tomando rumo ignorado; [...] (f. 29).

Esta ratificou seu depoimento em juízo, tendo assim 
se manifestado:

[...] que conhece a denunciada de vista e no dia dos fatos ela 
bateu na porta da casa do declarante com as roupas sujas e 
pediu para tomar banho ali no local; o declarante resistiu um 
pouco, mas depois deixou; sabe que a ré é usuária de drogas, 
mas nesse dia não estava sob efeito; a ré tomou banho e 
disse que já estava indo embora, e no caminho passou pela 
sala onde estava o celular do declarante em cima do sofá e o 
pegou e logo saiu; quando o declarante deu falta do celular, 
saiu atrás da ré, mas a perdeu de vista; [...] (f. 82).

O depoimento da vítima se encontra assim coerente 
e harmonioso nas duas fases da persecução, descrevendo 
como correu a conduta ilícita.

Já os depoimentos da apelada carecem de credi-
bilidade, pois esta apresentou versões distintas nos dois 
momentos em que foi ouvida.

Esta alegou, na fase inquisitiva, que não conhecia 
a vítima nem o local onde ocorreram os fatos, alterando, 
todavia, em juízo, suas alegações, apresentando uma 
versão para tentar justificar a conduta ilícita, como se lê 
às f. 16 e 83/84.

A nova versão apresentada, contudo, não merece 
prosperar, pois não restou evidenciado em nenhum 
momento da instrução probatória que a apelada prestou 
algum serviço sexual à vítima e, como não recebeu por 
este, pegou desta o aparelho celular, fazendo assim justiça 
com as próprias mãos, a fim de satisfazer uma pretensão 
real ou supostamente legítima.

Comprovada assim a intenção da ré de subtrair 
pertence da vítima, impossível é acatar a tese também 
observada pelo Magistrado primevo, além do prin-
cípio da insignificância, de absolvição pela ausência do 
animus furandi.

Esse é o entendimento jurisprudencial:
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Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento 
de obstáculo e pelo concurso de agentes. Observância à 
norma insculpida no art. 158 do CPP. Nulidade proces-
sual. Inexistência. Materialidade e autoria comprovadas. 
Condenação mantida. Qualificadoras caracterizadas. 
Desclassificação para receptação. Impossibilidade. Privilégio. 
Concessão. Reprimendas exacerbadas. Redução. Prescrição 
da pretensão punitiva do Estado. Reconhecimento. - [...] 
Havendo provas seguras de que o acusado agiu com vontade 
livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, não há que 
se falar em desclassificação da imputação de furto para 
receptação. [...] (Apelação Criminal nº 1.0363.03.011801-
4/001 - Rel. Des. Fortuna Grion - TJMG - Data da publicação 
da súmula: 21.09.10).

A palavra da vítima, ademais, merece credibilidade, 
especialmente quando descreve com riqueza de detalhes 
o modus operandi e reconhece o agente que praticou a 
ação criminosa, uma vez que seu único interesse é iden-
tificar o culpado.

Esta é a jurisprudência:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles 
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes 
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue preva-
lecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido 
de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de 
fundamental importância (TACRIM - SP - AC - Rel. Canguçu 
de Almeida - JUTACRIM 91/407).

A prova testemunhal colhida ao longo da instrução, 
portanto, demonstra a prática do delito de furto pela 
apelada, o que impõe o provimento do recurso ministerial.

Condeno, assim, a apelada nas sanções do art. 155 
do Código Penal.

Este Tribunal assim já se manifestou:

Apelação criminal. Interposição do recurso após o quin-
quídio legal. Contagem do prazo a partir da última inti-
mação. Intempestividade. Recurso não conhecido. Delito 
de furto qualificado. Prova da materialidade e da autoria. 
Palavra da vítima e depoimentos testemunhais. Absolvição. 
Impossibilidade. Concessão do sursis. Caráter subsidiário. 
Substituição por pena restritiva de direitos. Mais benéfico. I - 
[...] II - Se a palavra da vítima e as demais provas dos autos 
apontam para a materialidade e autoria do crime em desfavor 
do réu, não há que se falar em sua absolvição, ainda que 
haja peremptória negativa de autoria. [...] (Apelação Criminal 
nº 1.0325.07.005339-3/001 - Rel. Des. Adilson Lamounier - 
TJMG - Data da publicação da súmula: 27.10.09).

Necessária é, por outro lado, a aplicação do privi-
légio do art. 155, § 2º, do Código Penal.

A apelada é primária, porquanto inexiste na CAC 
de f. 52/54 condenação com trânsito em julgado antes 
dos fatos ora em análise, não havendo que se falar assim 
em reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

A configuração de maus antecedentes, ademais, 
não é óbice à concessão do benefício, porquanto o artigo 
em exame é claro ao se referir apenas à primariedade.

Guilherme de Souza Nucci assim se manifesta sobre 
a questão:

[...] Primariedade: é o primeiro requisito para o reconheci-
mento do furto privilegiado A primariedade é um conceito 
negativo, ou seja, significa não ser reincidente. Portanto, 
quem não é reincidente, é primário. [...] É bem preciso anotar 
que a lei foi bem clara ao exigir somente a primariedade para 
a aplicação do benefício, de modo que descabe, em nosso 
entendimento, clamar também pela existência de bons antece-
dentes. [...] (Manual de direito penal. Parte geral, parte espe-
cial. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 742).

Essa é a jurisprudência:

Ementa: Furto simples [...] Art. 155, § 2º, do Código Penal. 
Maus antecedentes. Irrelevância. Reconhecimento. - Presentes 
os requisitos exigidos na lei, tem direito o sentenciado à 
concessão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, 
que não se trata de mera faculdade do juiz. [...] (Apelação 
Criminal nº 1.0342.07.088583-1/001 - Rel. Des. Judimar 
Biber - TJMG - Data da publicação da súmula: 07.11.08).

Configurada, assim, a primariedade da apelada, 
resta esclarecer ainda se a res furtiva é de pequeno valor, 
entendida essa pela doutrina majoritária por quantia que 
não ultrapassa o quantum do salário mínimo.

O auto de avaliação indireta de f. 25 avaliou o bem 
subtraído em R$50,00 (cinquenta reais), sendo o salário 
mínimo da época dos fatos de R$465,00 (quatrocentos 
e sessenta e cinco reais), evidenciando assim o pequeno 
valor da res subtraída.

O já mencionado Guilherme de Souza Nucci mais 
uma vez assevera:

[...] Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a 
interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente 
o valor da coisa, pouco interessando se, para a vítima, o 
prejuízo foi irrelevante. Afinal, quando o legislador quer consi-
derar o montante do prejuízo deixa isso bem claro, como o fez 
no caso do estelionato (art. 171, § 1º, CP). Por isso, concor-
damos plenamente com a corrente majoritária que sustenta 
ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa a quantia 
equivalente ao salário mínimo. De fato, seria por demais 
ousado defender a tese de que um objeto cujo valor seja 
superior ao do salário mínimo - auferido por grande parte da 
população - possa ser considerado de ‘pequeno valor’ [...] 
(Ob. cit. p. 656).

Os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal 
se encontram, dessa forma, preenchidos, fazendo jus a 
apelada a um dos benefícios nele previstos.

O referido artigo apresenta, ademais, três hipóteses 
que podem ser observadas de forma discricionária pelo 
sentenciante, analisando este o caso concreto.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

[...] Substituição da pena de detenção pela redução da 
pena. Inaplicabilidade. Aplicação que mais se ajusta ao 
caso concreto. [...] O reconhecimento do julgador da ocor-
rência de furto privilegiado possibilita a aplicação de qual-
quer hipótese disposta no § 2º do art. 155 do CP, ato adstrito 
do magistrado que verifica a adequabilidade de acordo com 
o caso concreto (Apelação Criminal nº 1.0024.08.974266 - 
Rel. Des. Doorgal Andrada - TJMG - Data do julgamento da 
súmula: 21.07.10).
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Corrupção passiva - Prevaricação - Concurso 
material - Ausência de prova - Dolo específico - 

Não ocorrência - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Corrupção passiva. 
Absolvição. Necessidade. Meros indícios de autoria. 
Provas frágeis. Absolvição mantida. Condenação por 
prevaricação. Impossibilidade. Ausência do elemento 
subjetivo. Satisfação de interesse ou sentimento pessoal. 
Recurso desprovido. 

- No processo criminal, vigora o princípio segundo o qual 
a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve 
ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto 
probatório se mostra extremamente frágil a embasar um 
decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da 
autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da 
absolvição, consoante o princípio in dubio pro reo.

Levando em consideração, portanto, o caso 
concreto, ressaltando-se que a apelante possui maus 
antecedentes pela prática de delito também contra o 
patrimônio - CAC f. 52/54 -, substituo a pena de reclusão 
pela de detenção, por ser esta a medida mais recomen-
dada, proporcional e razoável.

A redução da pena ou a condenação apenas por 
multa resta assim inviável no presente caso, porquanto 
esta escolha acabaria estimulando a ré à prática de 
novos delitos.

Essa é a jurisprudência:

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado. Princípio da 
insignificância. Não aplicabilidade. Privilégio. Substituição da 
pena de detenção pela redução da reprimenda. Inviabilidade. 
Recurso não provido. [...] - O legislador disponibilizou ao 
magistrado três opções para que, reconhecendo o furto privi-
legiado, aplicasse o benefício de acordo com o caso concreto 
e da forma que considerar mais adequado para que a repri-
menda seja proporcional e razoável, não estando, por conse-
guinte, adstrito à modalidade que o acusado considera lhe ser 
menos gravosa (Apelação Criminal nº 1.0024.06.280424-
0/001 - Rel. Des. Júlio César Lorens - TJMG - Data da publi-
cação da súmula: 05.10.10).

Ante tais considerações, passo à fixação 
da reprimenda:

- Na primeira fase, atendendo a culpabilidade 
normal ao tipo, aos antecedentes que se mostram desfa-
voráveis em razão da CAC de f. 52/54, à sua conduta 
social que não foi apurada, à sua personalidade sem 
registro nos autos, aos motivos e às circunstâncias 
inerentes à infração e às consequências que são desfa-
voráveis, já que a res não foi restituída, e, finalmente, 
ao comportamento da vítima, que não contribuiu para a 
infração, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo 
legal em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e ao 
pagamento de 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigé-
simo) do salário mínimo vigente à época do fato.

- Na segunda fase, inexistindo atenuantes ou agra-
vantes a serem reconhecidas, mantenho a pena inalterada.

- Na terceira fase, estando ausentes a causa de 
diminuição ou o aumento de pena, torno a reprimenda 
definitivamente fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 
de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa 
sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 
época do fato.

Do regime de cumprimento de pena.
Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 

alínea c, do Código Penal, diante da pena aplicada.
Da substituição da pena corporal por restritiva 

de direitos.
Inviável se encontra a substituição da pena corporal 

por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código 
Penal, pois que a medida não se apresenta recomendada.

A apelada já possui outras condenações pela 
prática de delitos contra o patrimônio, já sendo inclusive 
beneficiada com a substituição em questão, mas, mesmo 

assim, voltou a delinquir, demonstrando desrespeito para 
com a sociedade.

Diante, portanto, dos maus antecedentes da 
apelada, a substituição da reprimenda privativa de liber-
dade por pena restritiva não se apresenta plausível.

Este Tribunal já se manifestou nesse sentido:

Ementa: Apelação criminal. Furto privilegiado. Autoria e 
materialidade comprovadas. Ré portadora de maus antece-
dentes. Recurso conhecido e não provido. [...] - Quando há 
circunstância judicial considerada em desfavor da ré, não há 
como conceder o benefício da substituição da pena priva-
tiva de liberdade pela restritiva de direitos, à luz do disposto 
no art. 44, inciso III, do Código Penal (Apelação Criminal 
nº 1.0322.09.005752-0/001 - Rel. Des. Corrêa Camargo - 
TJMG - Data da publicação da súmula: 10.07.13).

Condeno, assim, a apelada nas sanções do 
art. 155, § 2º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 
(quatro) meses de detenção e ao pagamento de 13 (treze) 
dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 
vigente à época do fato, no regime aberto.

V - Do provimento.
Ante o exposto, dou provimento.
Se unânime a decisão e após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de prisão em desfavor de J.M.A.R.
Proceda-se na forma do art. 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-      
BARGADORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO
MACHADO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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a condição de este também retirar um extrato de movi-
mentação financeira da conta, sob a alegação de que 
precisava confirmar um depósito em sua conta-corrente.

De posse do cartão e senha bancárias, o imputado 
realizou 3 (três) saques. O primeiro no valor de R$40,00 
(quarenta reais), o segundo de R$ 160,00 (cento e 
sessenta reais) e o terceiro de R$60,00 (sessenta reais), 
totalizando a quantia de R$260,00 (duzentos e sessenta 
reais).

Depreende-se da peça acusatória que, no dia 24 
de setembro de 2009, por volta das 19h30min, o impu-
tado, no exercício de sua função de agente penitenciário 
- contudo, contrariando normas disciplinares -, abordou o 
detento S.G.F., que cumpria pena no regime semiaberto, 
ocasião em que lhe ofereceu uma cadela da raça Pitt Bull 
pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), realizando o 
negócio por R$100,00 (cem reais).

Narra a inicial que, durante o mês de setembro de 
2009, o indigitado, ainda no exercício de sua função, 
e contrariando mais uma vez normas legais, solicitou 
empréstimo ao preso W.R.M., então cela livre, havendo 
notícias de que não se comportava com desvelo no exer-
cício de sua profissão, sobretudo no que dizia respeito à 
revista de pertences enviados aos detentos, bem como na 
retirada de presos do interior das celas no período de seu 
plantão noturno sem as devidas justificativas. 

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada 
pela portaria de f. 06, boletim de ocorrência de f. 07/10, 
comunicação de serviço de f. 11/12. 

A autoria, por sua vez, não fornece convencimento 
seguro quanto à acusação constante na denúncia relati-
vamente ao acusado.

Pelos depoimentos colacionados aos autos, 
mormente, aqueles trazidos pelo MP, prestados em juízo, 
ainda, das declarações da suposta vítima, T.G.G., não se 
pode, com a exatidão, segurança e certeza que se exige 
para uma condenação, aferir que o acusado M.M.P. 
tenha praticado o delito do art. 317 do CP.

Senão, vejamos. 
A princípio, registre-se que o presente processo 

foi instaurado após denúncia de A.J.B., Coordenador/
Agente de Segurança Funcional, conforme se depreende 
da Comunicação de Serviço de f. 11/12.

Dessa feita, segundo narrativa por ele apresentada, 

[...] no decorrer dos últimos meses, vêm acontecendo proce-
dimentos atípicos durante o turno do agente M.M. O agente 
vem tendo um comportamento não condizente com a 
profissão, Segundo informações que chegaram a este decla-
rante, M. pediu ao preso W., na época era cela livre, que 
fizesse um empréstimo a ele; ao perguntar a W., o mesmo 
confirmou o pedido, mas não fez o empréstimo. O agente 
então pediu ao preso por tráfico T.G.G. 40 reais emprestados 
para abastecer o seu carro, este fato também foi confirmado 
por T., mas há informações de que seriam 200 reais não 
confirmado pelo preso [...] No último dia 24 de setembro, o 
agente chegou a cadeia com uma cachorra da raça Pit Bull 
dizendo que iria adestrar que tinha encontrado nas ruas, foi se 

- Inexistindo prova cabal do elemento subjetivo, consubs-
tanciado na satisfação de interesse ou sentimento pessoal, 
não há falar na prática do crime de prevaricação.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0569.09.017631-8/001 - 
Comarca de Sacramento - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: M.M. - Relator: 
DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013. - Jaubert 
Carneiro Jaques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Trata-se de 
apelação interposta pelo Ministério Público de Minas 
Gerais contra a r. sentença de f. 234/240, que absolveu 
M.M.P. das condutas narradas nos art. 317 c/c o art. 319, 
na forma do art. 69, todos do CP, nos termos do art. 386, 
inciso VII, do CPP. 

Inconformado, o Ministério Público de Minas Gerais 
apresentou razões recursais às f. 248/252, requerendo a 
condenação de M.M.P. nos exatos termos da denúncia, 
ao argumento de que restou comprovado nos autos que 
o increpado, valendo-se de sua condição funcional, 
solicitou vantagem indevida. Afirma, ainda, o Órgão 
Ministerial que o delito narrado no art. 319, CP, também 
restou evidenciado nos autos, tendo em vista que não 
observou os procedimentos padrões para a retirada de 
presos do interior das celas. 

A defesa de M.M.P. apresentou contrarrazões 
ao apelo ministerial às f. 262/267, opinando pelo seu 
desprovimento. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se mani-
festou às f. 273/276, opinando pelo não provimento do 
recurso ministerial.

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os seus 

pressupostos de admissibilidade.
Narra a denúncia que, em meados do ano de 

2009, na cadeia pública da cidade de Sacramento, 
situada na Avenida Aníbal Ferreira Candido, nº 444, 
M.M.P., no exercício da função de agente penitenciário, 
obteve para si, através da solicitação direta a detentos, 
vantagem indevida.

Segundo consta, no dia 16 de setembro de 2009, 
o acusado solicitou ao detento T.G.G. a quantia de 
R$40,00 (quarenta reais); porém, como o referido 
detento não dispunha daquela quantia no interior do 
presídio, forneceu o cartão magnético e senha bancária 
ao increpado, autorizando-o a sacar o dinheiro, mas sob 
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aceitou a proposta e saiu com o cartão e sua senha [...]; que 
no dia seguinte M. retornou com o cartão e o extrato cons-
tando não apenas os R$40,00 iniciais, mas, sim R$200,00, 
sob a alegação de M. onde informava que a necessidade 
de empréstimo era maior que o primeiro valor e devolveria 
a quantia logo no início deste mês (outubro) [...] (f. 19/20).

[...] o acusado solicitou ao detento cela livre P. para que 
perguntasse se o declarante tinha R$40,00 reais para 
emprestar, o declarante disse que não tinha o dinheiro em 
mãos, mas que precisava conferir que havia recebido um 
depósito no banco e se o acusado fosse até o banco poderia 
pegar os R$40,00 reais emprestados então retirar o extrato 
que o declarante precisava; [...]; entregou o cartão ao réu 
e informou a sua senha; no outro dia o acusado levou o 
extrato solicitado e o declarante que havia sido sacada a 
quantia R$40,00 reais como solicitado; [...]; na hora em que 
entregou o cartão ao réu o P. não presenciou; perguntado 
se alguém presenciou a entrega do cartão pelo denunciado 
o declarante respondeu que só os companheiros de cela; a 
negociação entre declarante e o réu não foi presenciado por 
P.; em momento algum o réu disse praticaria algum ato ou 
deixaria de praticar em razão do empréstimo; [...] (f. 189). 

Assim, a princípio, tem-se a palavra de T.G.G. 
versus a do acusado.

Destaca-se que, no que tange aos depoimentos das 
testemunhas arroladas pela acusação, percebe-se que 
todas tomaram conhecimento através da vítima sobre o 
pedido de empréstimo por parte do acusado, mas não 
presenciaram tal solicitação.

A.J.B., superior hierárquico do acusado e denun-
ciante dos fatos que deram origem à presente ação penal, 
afirmou na fase judicial: 

[...] não chegou a presenciar o acusado solicitando dinheiro 
para qualquer detento; o detento T. afirmou que o acusado 
solicitou certa quantia em dinheiro, R$40,00 reais afirmando 
que precisaria abastecer seu veículo próprio e como T. preci-
saria tirar um extrato confiou ao acusado seu cartão e senha; 
o detento T. informou depois no extrato que havia sido sacado 
quantia maior; conversou também com W., cela livre e este 
confirmou que o acusado teria solicitado empréstimo e nada 
mencionando se teria solicitado algum favor para tanto; [...]; 
não sabe informar a prática de algum ato ou inércia por parte 
do acusado para obtenção de algum favor; [...] (f. 186/187).

W.R.M., detento para quem o acusado teria soli-
citado a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), sob o 
crivo do contraditório, afirmou:

[...] não presenciou o réu solicitar dinheiro para qualquer 
outro detento; não presenciou o detento T. entregar um cartão 
ao acusado; quando o acusado lhe solicitou não fez qualquer 
promessa de praticar ou deixar de praticar qualquer ato de 
ofício na cadeia (f. 188).

O preso P.M.F., em depoimento prestado em juízo, 
narrou o seguinte:

[...] o declarante era cela livre na época dos fatos, informa 
que o acusado lhe pediu R$20,00 reais emprestado para 
abastecer seu veículo e o declarante disse que não tinha; 
então o réu perguntou se o declarante não podia ver com 

saber posteriormente que M. vendeu por 100 reais ao preso 
albergado nas dependências da cadeia; [...] (f. 11).

No caso, o réu, sempre que ouvido, nega veemen-
temente que tenha praticado o delito em questão:

[...] dinheiro do preso W. vulgo ‘V.’, respondeu que ‘nunca 
pediu isso’; perguntado acerca dos saques que teria reali-
zado na conta do preso T.G., respondeu que ‘nunca sacou 
qualquer quantia que seja da conta de T.’; perguntado acerca 
do empréstimo de R$40,00 que teria feito junto ao preso 
T. para abastecer seu carro, responde que ‘nunca ocorreu 
isso’; perguntado acerca da venda de uma cachorra raça 
Pit-Bull com o detento do regime semiaberto S. pelo valor de 
cem reais, respondeu que ‘não vendi, eu dei para ele’; [...] 
(f. 14/15).

 [...] em relação ao detento T. informa que era usual que 
os agentes que já trabalhavam na cadeia retirasse extrato 
bancário para ele, bem como procedesse a saque ou 
até mesmo levasse o detento ao banco; no dia dos fatos 
o detento T. solicitou ao declarante que fizesse o saque 
da quantia de R$260,00 reais para o próprio detento T. e 
também que tirasse um extrato, o declarante concordou o 
que o detento solicitou porque até mesmo havia presenciado 
outros agentes levando o próprio detento ao banco para que 
realizasse saque ou tirasse extrato; que já presenciou o agente 
A. entregando o cartão ao detento T. depois de já ter tirado 
dinheiro e extrato a pedido do detento; [...]; no dia em que T. 
lhe solicitou que retirasse dinheiro e extrato para ele próprio 
o interrogando não solicitou nenhuma quantia, também não 
sacou nenhuma quantia para si; fez dois ou três saques com o 
cartão de T. porque ele pediu que não tirasse o dinheiro todo 
de uma vez; no dia seguinte à solicitação entregou a quantia 
de R$260,00 reais, extrato e o cartão a T.; pelo fato do inter-
rogando ir ao banco a pedido de T., este nada lhe prometeu 
em troca; não chegou a pedir dinheiro emprestado para o 
detento P. ou mesmo solicitado que este sondasse os demais 
detentos para que emprestasse dinheiro ao interrogando; 
em relação à cadela Pit Bull informa que encontrou referido 
animal perdido na rua e o levou para a cadeia com intenção 
de adestrá-la caso ninguém a procurasse; o albergado S. 
perguntou para o interrogando se ele não dava a cadela 
para ele, o interrogando disse que não teria problema e no 
dia seguinte entregou o animal a S. mas fora da cadeia; não 
solicitou nenhuma quantia pela cadela ou mesmo recebeu 
algum valor pelo animal; [...]; nunca solicitou empréstimo ao 
detento W.R.M.; [...] (f. 196/198). 

Lado outro, a vítima T.G.G. em seus depoimentos 
narrou que:

[...] em dia determinado pelo extrato bancário, confirma que 
durante a tardezinha o (cela-livre) preso ‘G.’ chegou à sua 
cela e lhe falou [...] ‘o seu M. pediu para perguntar, se você 
teria R$40,00 para emprestar para ele?’, onde respondeu 
que teria apenas R$30,00 e que devido o declarante obter 
certeza de um depósito em sua conta pessoal, precisaria que 
alguém fosse ao banco e lhe tirasse um extrato, o qual sugeriu 
o seguinte: ‘[...] peça ao seu M. para vir aqui que conver-
samos [...]’; que imediatamente ‘G.’ passou o recado e M. 
pouco depois apareceu em sua cela [...]; [...]; que com o 
surgimento de M. o declarante informou-lhe quanto à neces-
sidade de ambos e emendou ‘[...] você pode pegar o dinheiro 
através de um saque nesta conta e aproveita e tira um extrato 
que ali confirma o valor... certo?’; que neste momento M. 
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Extrai-se do caderno probatório que o recorrido 
não agiu de forma escorreita no trato com os detentos, 
tendo levado os presos M.B.A. e M.C.B., durante o 
período noturno, para telefonarem, desrespeitando as 
normas administrativas.

Segundo o relato de A.J.B., sob o crivo 
do contraditório:

[...] presenciou o acusado retirando o detento M.C.B. da cela 
durante o período noturno sem o apoio de outro agente; já 
havia sido autorizado o uso do telefone para este detento, 
mas isso deve ser feito no período diurno e com apoio de 
outro agente; havia outros presos na mesma cela, na qual 
estava o detento M.; [...] (f. 186/187).

Corroborando tais declarações, temos as palavras 
da detenta M.B.A., que na fase inquisitorial afirmou:

[...] esclarece que recebeu um recado do agente M. a respeito 
de um telefonema familiar, o qual deveria retornar e assim 
o fez, durante a semana compreendida entre 21 a 25 de 
setembro à noite; que no mesmo dia saiu a realizar o telefo-
nema, onde sem remuneração ou ‘troca de favores’, com o 
agente atuando sozinho pediu que retornasse a ligação; [...] 
(f. 36/37).

O próprio recorrido, em seu interrogatório judi-
cial (f. 196/198), confirma que retirou o preso M.C.B. de 
sua cela durante o período noturno e sem observância 
das medidas de segurança cabíveis, tendo sustentado 
naquela ocasião que o referido detento aguardava, há 
mais de um mês, para fazer uma ligação, que já havia 
sido previamente autorizada. 

Conforme ensina Alberto Silva Franco:

Prevaricação é infidelidade ao dever de ofício, à função 
exercida. É o não cumprimento das obrigações que lhe são 
inerentes, movido o agente por interesse ou sentimentos 
próprios. Nossa lei compreende a omissão de ato funcional, 
o retardamento e a prática, sempre contrários à disposição 
legal (Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 
Parte Especial. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2,  
p. 3881).

No mesmo sentido, leciona Cezar Roberto 
Bitencourt: 

As condutas tipificadas, alternativamente, são as seguintes: 
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição legal. As duas primeiras 
modalidades são omissivas, e a última é comissiva. O 
agente, em qualquer dos casos, visa à satisfação de interesse 
ou sentimento pessoal (interesse esse que pode ser patrimo-
nial ou moral; o sentimento, por sua vez, é o resultado de 
amor, ódio, paixão, emoção, etc. do agente). A criminali-
zação dessas condutas tem por objetivo evitar procedimento 
que denigre o bem jurídico protegido - interesse da admi-
nistração pública - por funcionário impelido por objetivos 
particulares, quais sejam a satisfação de interesse ou senti-
mentos pessoais (Tratado de direito penal. Parte Especial, São 
Paulo: Ed. Saraiva, 2007, v. 5,  p.100).

E conclui o renomado autor que 

alguns dos detentos se alguém tinha para lhe emprestar; o 
declarante perguntou para o detento T. que disse que não 
tinha, mas disse que tinha um cartão e falou para o acusado 
ir conversar com ele; o declarante comunicou a conversa com 
o réu e depois foi recolhido e nada mais soube; não está a 
par se T. entregou o cartão para o acusado; o réu nunca 
havia lhe pedido dinheiro emprestado antes dos fatos; o réu 
nada prometeu ao declarante quando lhe solicitou dinheiro 
emprestado; [...] (f. 191). 

Registre-se, por fim, que as demais testemunhas 
ouvidas no processo foram arroladas pela defesa e se 
limitaram a informar que não conhecem elementos desa-
bonadores da conduta do acusado.

Assim, a meu ver, as únicas provas da ocorrência do 
delito, quais sejam as provas testemunhais, são extrema-
mente frágeis para sua condenação.

Para tanto, trago à colação as sábias palavras da 
culta Juíza sentenciante, quando do julgamento do crime 
em questão:

[...] Contudo, apesar de o fato representar conduta inde-
vida por parte do agente penitenciário, não constitui ilícito 
penal, principalmente porque não comprovado que recebeu 
vantagem indevida ou mesmo que prometeu qualquer 
vantagem indevida, mostrando-se atípica a conduta.
Quanto à solicitação de dinheiro por parte do réu, denota-se 
que as provas convergem no sentido de que o acusado pediu 
emprestado, evidenciando o estabelecimento de um contrato 
de mútuo.
Todas as provas produzidas demonstram que o acusado 
não exigiu a quantia ou mesmo quis receber o valor como 
vantagem indevida.
[...] Assim, não se caracteriza, sob a ótica criminal, frise-se, 
que a solicitação de empréstimo ao detento possa ser consi-
derada vantagem indevida.
De se salientar que o fato de o acusado ter tirado maior 
quantia não caracteriza o delito previsto no art. 317 do 
Código Penal.
Ainda, o fato de o réu não ter pago o empréstimo pode carac-
terizar como ilícito civil, mas não ilícito penal.
Assim, a conduta prevista no art. 317 do Código Penal 
não restou configurada, porque nenhuma prova foi produ-
zida no sentido de demonstrar que o acusado visava obter 
vantagem indevida e, ainda que não seja correto do ponto de 
vista funcional, moral ou ético o agente penitenciário solicitar 
dinheiro emprestado a detento, tal fato, repita-se, por si só, 
não configura ilícito penal. [...] (f. 238).

Logo, não havendo prova segura de que o apelante 
efetivamente solicitou ou recebeu a dita vantagem inde-
vida em razão de sua função pública, a manutenção da 
sentença absolutória é medida que se impõe, por não 
ter conseguido a acusação, conforme lhe competia, 
comprovar de forma cabal e definitiva a prática do delito. 

Quanto ao delito de prevaricação narrado no 
art. 319 do CP, é cediço que, para a sua caracterização, 
indispensável a comprovação do elemento subjetivo do 
injusto, qual seja o dolo específico, consistente na satis-
fação de interesse ou sentimento pessoal, o que, in casu, 
não se vislumbra.
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é indispensável, por fim, que a ação ou omissão do funcio-
nário público seja praticada para satisfazer interesse ou senti-
mento pessoal, constituindo uma característica fundamental 
que distingue a prevaricação de outros crimes da mesma 
natureza (Tratado de direito penal. Parte Especial. São Paulo: 
Ed. Saraiva, 2007, v. 5, p. 102-103).

Assim sendo, vislumbro nos autos que o apelado 
atuou sem observância dos procedimentos obrigatórios 
de segurança, quando da retirada de presos de suas 
celas, infringindo, no máximo, dever de cuidado objetivo 
na esfera administrativa.

Não restou configurada a prática do delito de 
prevaricação, por ausência do elemento subjetivo do tipo 
(dolo específico) - “para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal” -, configurado na intenção de satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal, devendo ser mantida a sentença 
absolutória. 

Amparando a tese, já decidiu esta Corte: 

Apelação criminal. Prevaricação. Dolo genérico: vontade livre 
e consciente dirigida ao retardamento, omissão ou realização 
do ato. Específico: satisfação de interesse ou sentimento 
pessoal. Ausente o elemento subjetivo do injusto, atípica 
torna-se a conduta, impondo-se a absolvição. Sentença 
confirmada. Recurso ministerial desprovido (Apelação 
Criminal nº 1.0000.00.213367-6/000 - Relator Des. Odilon 
Ferreira - 3ª Câmara Criminal do TJMG - DJ de 26.02.2002).

Habeas corpus. Prevaricação. Ausência de dolo dirigido à 
satisfação de interesse pessoal.  Conduta evidentemente 
atípica. Denúncia. Falta de justa causa. Trancamento da ação 
penal. Admissibilidade. Ordem concedida. (Habeas Corpus 
nº 1.0000.00.321818-7/000 - Relator Des. Zulman Galdino 
- Câmara Especial de Férias do TJMG - DJ de 23.01.2003.)

Diante de tais considerações, nego provimento ao 
recurso do Ministério Público, mantendo a r. sentença 
primeva. 

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS DENISE PINHO DA COSTA VAL e 
MÁRCIA MILANEZ.

Súmula - NÃO PROVIDO.

. . .

Homicídio - Crime tentado - Júri - 
Desclassificação do crime - Porte ilegal de arma 

de fogo - Princípio da consunção - Inaplicabilidade - 
Delitos autônomos - Dolos distintos - Concurso 

de crimes - Circunstâncias judiciais - Fixação da 
pena - Redução

Ementa: Apelação criminal. Tentativa de homicídio. 
Desclassificação própria em plenário. Réu condenado 

pelo crime de porte de arma de fogo. Aplicação do prin-
cípio da consunção. Inaplicabilidade. Redução da pena. 
Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

- Para a aplicação do princípio da consunção, é de rigor 
que o crime a ser absorvido seja meio necessário ou fase 
normal para a execução de outro crime, integrando, 
desse modo, o iter criminis do delito mais grave.

- O delito menor deve ser praticado tão somente com 
o intento de se consumar o crime mais grave, situação 
em que será por ele abrangido. Se ambos os crimes 
resultarem de desígnios autônomos, ou seja, com dolos 
distintos, não haverá um delito único, mas concurso 
de crimes.

- Caso em que o crime de porte de arma de fogo ante-
cedeu aos fatos narrados na preambular, sendo perpe-
trado com dolo autônomo, não consistindo em mera fase 
preparatória de nenhum delito.

- O exame deficiente das circunstâncias judiciais deve 
redundar na correção pela instância revisora, impondo-
-se a redução da reprimenda.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0309.07.018886-2/003 
- Comarca de Inhapim - Apelante: menor - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítimas: 
M.A.M.O., M.M.O. - Relator: DES. FURTADO DE 
MENDONÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2014. - Furtado de 
Mendonça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Cuida-se de 
ação penal pública interposta pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais em face do acusado menor, 
dando-o como incurso nas sanções do art. 121 c/c o 
art.14, II, do CP, por duas vezes.

Sobre os fatos, narra a exordial acusatória (f. 02/03):

[...] na noite do dia 14 de setembro de 2007, na Vila 
Marques, zona rural de Inhapim, o menor, ora denunciado, 
com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo em 
direção a M.M.O, não conseguindo consumar o crime de 
homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta também que, na mesma data e local, o denunciado, 
com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra 
M.A.M.O., produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame 
de corpo de delito de f. 48, não conseguindo consumar o 
crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
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Conforme apurado, na data, local e horário acima mencio-
nados, o denunciado estava em um bar, jogando sinuca 
com A.M.O., oportunidade em que ambas as partes 
se desentenderam.
Visando terminar a contenda, M.M.O. interveio na discussão, 
momento em que ele e o denunciado iniciaram discussão.
Em determinado momento da altercação verbal, o denun-
ciado agrediu a vítima M.M.O., a qual também revidou 
as agressões.
Iniciada a briga, o denunciado sacou uma garrucha, calibre 
22, marca Rossi, nº de série E22889, e efetuou disparo em 
direção à vítima M.M.O., não conseguindo atingi-la.
Em seguida, a vítima M.A.M.O., filho de M.M.O., segurou o 
denunciado, para impedir que ele efetuasse novos disparos 
em direção ao pai.
Nesse momento, também utilizando da mesma arma de fogo, 
o denunciado efetuou novo disparo, alvejando M.A.M.O. no 
tórax. [...]

Após instrução probatória e decisão de pronúncia, o 
acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Atendendo às respostas dos jurados aos quesitos 
formulados, o ilustre Juiz a quo prolatou sentença 
(f. 278/281), operando-se a desclassificação do crime de 
tentativa de homicídio para o delito de porte ilegal de 
arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), condenando 
o acusado às penas de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 
22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, e 
30 (trinta) dias-multa. A pena corporal foi substituída 
por duas reprimendas restritivas de direitos, consistentes 
em prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária no valor de dois salários mínimos.

Insurgindo-se contra a r. sentença, o réu aviou 
apelo, pretendendo, em suas razões recursais de 
f. 293/302, a absolvição, sob a alegação de que o crime 
de porte de arma de fogo teria sido absorvido pela tenta-
tiva de homicídio. Alternativamente, pugna pela redução 
da pena-base para o mínimo legal e consequente reco-
nhecimento da prescrição retroativa.

Contrarrazões às f. 323/327, em que o Parquet 
sustenta a manutenção da r. sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso 
(f. 333/334-v.).

É o relatório.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento.
Ausentes preliminares a expungir, adentro o 

exame meritório.
Ao exame dos autos, constata-se que o apelante foi 

denunciado e pronunciado pela prática de dois crimes de 
tentativa de homicídio.

Submetido o réu a julgamento, o Conselho de 
Sentença entendeu pela ausência do animus necandi na 
conduta imputada ao increpado.

Procedida à desclassificação própria pelos Juízes 
leigos, a competência para julgamento deslocou-se ao 
Magistrado togado, que entendeu remanescer o delito do 

art.14 da Lei 10.826/03, pelo que condenou o acusado 
quanto a esse crime.

A defesa insurge-se, então, pleiteando a absolvição 
do increpado, aduzindo que o crime de porte de arma 
foi absorvido pela tentativa de homicídio, pretendendo, 
desse modo, a aplicação do princípio da consunção.

Sem razão, data venia.
Inicialmente, verifico que a materialidade do delito 

do art. 14 da Lei 10.826/03 é inquestionável, consistente 
no B.O. de f. 07/11, auto de apreensão de f. 12, laudo 
de eficiência de f. 29, tudo em sintonia com a prova 
oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inconteste, máxime 
considerando a confissão do acusado.

Adentrando o mérito da irresignação defensiva, 
entendo que não há falar na ocorrência da consunção.

Em primeiro lugar, porque o acusado foi absolvido 
do crime mais grave, inexistindo, portanto, conflito de 
normas a demandar a aplicação do citado princípio.

É dizer, não se cogitando mais em crime-fim, já que 
o réu foi absolvido da tentativa de homicídio, não há mais 
como rotular o porte ilegal de arma de fogo como mero 
crime-meio, situação que autorizaria a sua absorção pelo 
primeiro delito.

Ademais, para fins de incidência do princípio da 
consunção, é necessária a demonstração de que um dos 
delitos está na linha de desdobramento do outro, ou seja, 
há que se vislumbrar a existência de um crime-fim e um 
crime-meio e, portanto, de um único dolo, o que, flagran-
temente, não se verifica na espécie.

Segundo o insigne penalista Luiz Regis Prado,

pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado 
crime (norma consumida) é fase de realização de outro crime 
(norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para 
o último - delito progressivo. Isso significa, na primeira moda-
lidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve 
o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigo-
rando o princípio major absorbet minorem. Desse modo, os 
fatos não se acham em relação de species a genus, mas de 
minus a plus, de parte a todo, de meio a fim (Curso de direito 
penal brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, v. 1, p. 233).

De fato, é de rigor que o crime a ser absorvido 
seja meio necessário ou fase normal para a execução 
de outro crime, integrando, desse modo, o iter criminis 
do delito mais grave. O delito menor deve ser praticado 
tão somente com o intento de se consumar o crime mais 
grave, situação em que será por ele abrangido. Se ambos 
os crimes resultarem de desígnios autônomos, ou seja, 
com dolos distintos, não haverá um delito único, mas 
concurso de crimes.

Do exame casuístico do acervo probatório, 
conclui-se que o crime de porte de arma de fogo ante-
cedeu aos fatos narrados na preambular, sendo perpe-
trado com dolo autônomo, não consistindo em mera fase 
preparatória de nenhum delito.
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Menor infrator - Medida socioeducativa - 
Semiliberdade - Transgressões e prática de 

atos infracionais de natureza grave - Relatórios 
e pareceres psicossociais em desacordo com 
a realidade dos autos - Regressão - Medida de 

internação - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento criminal. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Regressão da medida de semi-
liberdade para a de internação. Viabilidade. Relatórios e 
pareceres psicossociais completamente dissociados da 
verdade real encartada nos autos. Documentos refutados. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.

- Fracassada a medida socioeducativa de semiliberdade, 
cometendo a agravada, ao longo da execução, inúmeras 
transgressões e outros atos infracionais de natureza 
grave, não há como dar crédito aos relatórios e pare-
ceres psicossociais que estranhamente atestaram reparo 
de personalidade e confiável conduta social.

- Sendo de fácil percepção que a agravada incidiu em 
todas as hipóteses que ensejam a medida excepcional, 
justifica-se a regressão da medida socioeducativa de 
semiliberdade para a de internação, na conformidade do 
art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, espe-
cialmente porque não se evidenciou que a menor tivesse 
se comprometido com o seu desenvolvimento moral, 
espiritual, laboral e social, desejando, com dignidade e 
responsabilidade, reintegrar-se à vida em sociedade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL Nº 1.0024.
12.024230-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agra-
vante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Agravado: Adolescente em conflito com a lei - Relator: 
DES. CORRÊA CAMARGO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2013. - Corrêa 
Camargo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA CAMARGO - Trata-se de agravo 
de instrumento, com pedido liminar de antecipação de 
tutela, interposto pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, em face da decisão de f. 18-20, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Infracional da Infância 
e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação 
nº 0024.12.024230-0, que progrediu a medida de semi-
liberdade da agravada para a de liberdade assistida, pelo 

Ora, o próprio acusado confessa que já andava 
armado há cerca de quatro meses antes dos fatos 
(f. 275/276), sendo farta a prova no sentido de que o 
apelante já portava a arma em sua cintura quando se 
iniciou a briga que o levou a efetuar os disparos.

Evidente, então, a autonomia do crime de porte de 
arma, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

No que tange ao apenamento impingido ao 
acusado, entendo ser necessária pequena reforma.

Com efeito, verifica-se que o douto Magistrado 
primevo, ao analisar as circunstâncias judiciais, entendeu 
serem desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e 
as consequências do crime.

A culpabilidade, como juízo de reprovação que 
incide sobre a conduta, realmente, mostra-se desfavorável 
ao acusado, considerando que portava arma de fogo em 
um bar, local de grande aglomeração de pessoas.

De igual modo, as circunstâncias do delito se 
revelam adversas, demonstrando o acervo probatório 
que o réu fez uso de bebida alcoólica enquanto estava 
armado, tornando a sua conduta ainda mais perigosa.

No entanto, a consequência do delito, qual seja a 
lesão à vítima M.A.M.O., encontra-se sob o amparo da 
excludente de ilicitude da legítima defesa, circunstância 
que foi reconhecida pelo Magistrado singular na sentença, 
motivo pelo qual não pode ser considerada desfavorável 
ao apelante para fins de majoração da reprimenda.

Assim, presentes duas circunstâncias desfavoráveis, 
entendo por bem diminuir a pena-base para 2 (dois) anos 
e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase do processo dosimétrico, diante 
da incidência das atenuantes da confissão espontânea 
e da menoridade relativa, reduzo a reprimenda em 1/6, 
fixando-a em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 
(dezesseis) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da 
pena, concretizo-a nesse patamar.

Diante do quantum de pena aplicado, impossível 
o reconhecimento da prescrição retroativa, porquanto, 
embora o acusado fosse menor de vinte e um anos à 
época do crime, não restou ultrapassado o lapso de 
quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição.

No mais, ficam mantidos os demais termos do ato 
sentencial vergastado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
apenas para reduzir a reprimenda imposta para 2 (dois) 
anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JAUBERT CARNEIRO JAQUES e DENISE 
PINHO DA COSTA VAL.

 
Súmula - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

. . .
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violência conta a pessoa, cometeu nova infração de natu-
reza grave, descumprindo de forma reiterada e injustifi-
cável medida anteriormente imposta.

Ademais, sua incursão na vida marginal, de forma 
efetiva e duradoura, levou-a ao desentendimento com 
criminosos, que a ameaçaram de morte. Em outras pala-
vras, trata-se de adolescente em situação de risco.

Com tal panorama, não se pode olvidar que a 
medida de semiliberdade foi um fracasso total, pois não 
atendeu à finalidade pedagógica a que se destina, não 
incutiu senso de responsabilidade na agravada, não foi 
eficaz para a desaprovação dos atos infracionais prati-
cados nem contribuiu para integrar a adolescente 
à sociedade.

Por outra senda, a incapacidade de entender o 
caráter profilático das medidas socioeducativas, bem 
como de cumpri-las com responsabilidade (art. 112, 
§ 1º, do ECA), objetivando o acerto da personalidade 
e da conduta social, não pode dar azo à progressão 
de medida socioeducativa, sob pena de denotar que o 
Estado tenha desistido de recuperar a menor infratora.

Em outra quadra, tem causado enorme estranheza 
ao Poder Judiciário o fato de que assistentes sociais, 
psicólogos, pedagogos, médicos e demais responsáveis 
pelas unidades que acolhem menores infratores emitam, 
reiteradamente, pareceres e relatórios, opinando por 
progressão, abrandamento ou até mesmo extinção de 
medidas socioeducativas, especialmente quando o caso 
dos autos evidencia indubitavelmente a necessidade de 
aplicação de medida mais severa como forma de salva-
guardar o menor infrator, buscando o conserto de sua 
conduta social e personalidade, integrando-o, assim, 
à sociedade.

Vale lembrar que o magistrado, ao julgar processos 
desse jaez, não está adstrito a esses pareceres e rela-
tórios, bem como a outros documentos da espécie, 
podendo acolhê-los, no todo ou em parte, ou até mesmo 
refutá-los, mormente quando dissociados do acervo 
probatório e da verdade real inserta nos autos - o que, 
aliás, é o presente caso.

Questionados, todos os menores em conflito com 
a lei respondem que têm a intenção de construir novos 
projetos de vida, afastando-se da criminalidade, seja por 
meio do estudo ou do trabalho, contando com o apoio 
da família.

Contudo, esse tipo de declaração não tem o 
condão, por si só, de beneficiar o menor infrator, sendo 
necessária a presença de requisitos objetivos e subjetivos 
para que se possa atribuir crédito a tal afirmação.

Se não há uma alteração positiva de comporta-
mento, indicando que o menor se autocomprometeu 
com o seu desenvolvimento moral, espiritual, profissional 
e social, desejando, com dignidade e responsabilidade, 
reintegrar a comunidade, não há como acreditar em 
eventual ímpeto de mudança, tratando-se de vã tentativa, 
vazia e insólita, de se esquivar de medida socioeducativa.

prazo de 6 (seis) meses, com base nos arts. 112, IV, 118 
e 119, do ECA. 

Em suas razões recursais, às f. 04-17, sustentou 
o recorrente que a agravada, desde 11.01.2012, ante 
as determinações atinentes à medida socioeducativa de 
semiliberdade que lhe fora imposta, estaria descumprindo 
as regras com inúmeras evasões, agindo em desatenção 
às normas estabelecidas, agredindo e ameaçando os 
agentes socioeducativos, além de haver se envolvido com 
o tráfico de drogas. Registrou também que a medida em 
cumprimento fora aplicada em razão de ato infracional 
análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do 
Código Penal. Por fim, salientou que a agravada estaria 
ameaçada de morte e, por conseguinte, o local onde 
cumpre a medida socioeducativa não lhe proprocionaria 
a segurança adequada.

Com tal panorama, requereu, em liminar, o efeito 
suspensivo da decisão que substituiu a medida socioe-
ducativa de semiliberdade pela de liberdade assistida e, 
por desdobramento, que fosse a agravada submetida à 
medida de internação.

Liminar parcialmente concedida, consoante decisão 
de f. 139-143.

Informações prestadas pelo Juízo de origem às 
f. 148-150.

Contraminuta ao agravo apresentada às f. 174-177, 
complementada às f. 183-188, postulando pelo não 
provimento e pela manutenção da decisão vergastada 
em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça 
assim o fez às f. 197-200.

É o relatório.
Passa-se à decisão.
Conforme já registrado, recurso próprio e tempes-

tivo, devidamente instruído, motivo pelo qual deve 
ser conhecido.

A adolescente em conflito com a lei teve progredida 
a sua medida socioeducativa de semiliberdade para a de 
liberdade assistida.

Data venia, tal decisão se mostra equivocada, 
devendo ser confirmada a liminar concedida, pois a 
adolescente deu causa à regressão da medida socioedu-
cativa, e não à progressão.

Isso porque a agravada evadiu 7 (sete) vezes do 
sistema de semiliberdade, descumpriu regras e normas 
que ensejaram a instauração de 21 (vinte e uma) comis-
sões disciplinares, agrediu e ameaçou agentes socioedu-
cativos e traficou drogas, tudo isso estando em cumpri-
mento de medida socioeducativa por ato infracional 
análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do 
Código Penal.

É de fácil percepção que a agravada incidiu em 
todas as hipóteses que ensejam a medida de internação, 
justificando a regressão, na conformidade do art. 122 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois reiterou 
em ato infracional perpetrado mediante grave ameaça e 
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O fato de o genitor da adolescente haver iniciado 
um pequeno empreendimento em que fabrica camisetas, 
vassouras, bacias e panos de chão, conforme fotografias 
de f. 189-193, com o escopo de ajudar a filha, é apenas 
uma comprovação de que a menor infratora terá, em 
breve, uma boa oportunidade de melhoria pessoal e de 
integração social, sendo de esperar que aproveite valoro-
samente o que seu pai tem a lhe oferecer.

Por fim, possível a medida de internação, ressal-
tando a prescindibilidade de que as infrações cometidas 
no curso da execução de programas socioeducativos 
tenham sido apuradas, pois o caráter da decisão é pura-
mente sancionatório e visa coagir o infrator a proceder 
conforme as determinações legais, judiciais e administra-
tivas, estas atinentes à instituição acolhedora, sob pena 
de gerar impunidade.

Leiam-se:

TJMG: Agravo. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Remissão c/c medida socioeducativa. Descumprimento. Inter-
nação-sanção. Possibilidade. Recurso desprovido. ‘A inter-
nação-sanção prevista no inciso III não se confunde com 
aquela prevista nos incisos I e II do art. 122 do ECA. Para 
a aplicação desta medida não importa que o ato infracional 
não tenha sido apurado e que ao adolescente tenha sido 
concedida a remissão cumulada com medida socioeducativa, 
pois o caráter da decisão é puramente sancionatória e visa a 
coagir o menor à observância da medida anterior, sob pena de 
impunidade. Precedentes desta Corte (1.0024.06.113555-
4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - Julgamento: 29.04.2008 - 
Publicação da súmula: 30.05.2008).

TJMG: Agravo. Menor. Regressão da medida de liberdade 
assistida para a medida socioeducativa de internação sem 
prazo determinado. Possibilidade. Recurso não provido. A 
regressão da medida de liberdade assistida, em razão de 
seu descumprimento, para a de internação, anteriormente 
aplicada, sem prazo determinado, não se confunde com a 
chamada internação-sanção, prevista no art. 122, inc. III, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (1.0000.00.336052-
6/000 - Rel. Des. José Antonino Baía Borges - Julgamento: 
13.11.2003 - Publicação da súmula: 11.12.2003).

Diante de tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso, ratificando a liminar concedida, que 
determinou a regressão da medida de liberdade assistida 
para a de internação, devendo, com base no art. 121, 
§ 2º, do ECA, ser a medida reavaliada no prazo de 3 
(três) meses.

Sem custas.
É como voto.
 
Votaram de acordo com o Relator os DESEM-

BARGADORES AMAURI PINTO FERREIRA e JÚLIO 
CEZAR GUTTIERREZ.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Embriaguez ao volante - Art. 306 do CTB - 
Suspensão condicional do processo - Preliminar 

- Decretação da extinção da punibilidade da 
acusada sem oitiva prévia do representante do 

Ministério Público - Nulidade - Art. 564, inciso III, 
alínea d, do CPP - Inteligência

Ementa: Recurso em sentido estrito. Crime de embriaguez 
ao volante. Art. 306 do CTB. Suspensão condicional do 
processo. Preliminar. Decretação da extinção da puni-
bilidade da acusada sem oitiva prévia do representante 
do Ministério Público. Nulidade. Inteligência do art. 564, 
inciso III, alínea d, do CPP. Preliminar acolhida.

- De acordo com o art. 67 da LEP: “O Ministério Público 
fiscalizará a execução da pena e da medida de segu-
rança, oficiando no processo executivo e nos incidentes 
da execução”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0512.08.054751-
0/001 - Comarca de Pirapora - Recorrente: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Recorrida: P.C.V. - 
Relator: DES. CATTA PRETA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em ACOLHER A PRELIMINAR, PARA ANULAR A DECISÃO 
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRIDA.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. - Catta 
Preta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CATTA PRETA - Trata-se de recurso em sentido 
estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais contra a r decisão (f. 114-v.) em que a MM. 
Juíza de Direito julgou extinta a punibilidade da recorrida, 
nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, porque 
transcorrido o período de prova da suspensão condi-
cional do processo sem revogação do benefício.

Nas razões do recurso, o Ministério Público 
requereu, preliminarmente, a decretação da nulidade 
da sentença de mérito, uma vez que não houve manifes-
tação do Órgão Ministerial antes da extinção da punibi-
lidade da recorrida, com consequente abertura de vista 
ao Parquet, depois de juntada de CAC e FAC. No mérito, 
pugnou pela cassação da decisão, para análise sobre o 
cumprimento das condições estabelecidas (f. 119/127).

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o não provi-
mento do recurso, bem como a realização de diligência 
na Comarca de Uberlândia - MG, para que seja infor-
mado sobre o comparecimento da recorrida perante 
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a Secretaria da Vara Criminal, para cumprimento das 
condições estabelecidas (f. 137/138).

Os autos foram remetidos a este eg. Tribunal de 
Justiça sem realização do juízo de retratação, razão pela 
qual d. Procuradoria de Justiça requereu o retorno dos 
autos ao Juízo a quo (f. 153/154).

Despacho (f. 156).
No seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça mani-

festou-se pelo provimento do recurso (f. 159/162).
É o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 

de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em 

preliminar, ser nula a decisão vergastada, uma vez que o 
d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a punibilidade 
da recorrida de plano, sem prévia oitiva do Parquet.

Ao exame dos autos, entende-se que razão assiste 
ao representante do Ministério Público.

Narra a denúncia que, em 6 de julho de 2008, por 
volta de 18h23min, na Rua [...], bairro Centro, Pirapora 
- MG, a acusada conduzia veículo [...], sob influência 
de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade 
de outrem.

Foi oferecida à denunciada a suspensão condicional 
do processo, sendo a proposta aceita, em 3 de setembro 
de 2009, oportunidade em que foi determinado o prazo 
de 2 (dois) anos como período de prova e foram fixadas 
diversas condições, a saber, comparecimento mensal à 
secretaria da Vara Criminal da Comarca de Uberlândia 
- MG para justificar atividades; proibição de ausentar-se 
da comarca em que reside sem autorização; proibição 
de frequentar determinados lugares; reparação do dano, 
salvo impossibilidade de fazê-lo e pagamento da quantia 
de R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), em 
10 parcelas iguais, à entidade APAC (f. 55).

Em 12 de janeiro de 2012, a d. Juíza singular julgou 
extinta a punibilidade da recorrida, uma vez que o período 
de prova transcorreu sem revogação da suspensão condi-
cional do processo. Todavia, a d. Magistrada não deu 
oportunidade ao Parquet para se manifestar, previamente, 
sobre a benesse em comento.

Dispõe o art. 67 da Lei de Execuções Penais que “o 
Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da 
medida de segurança, oficiando no processo executivo e 
nos incidentes da execução”.

Júlio Fabbrini Mirabete, ao tratar sobre a nulidade 
por falta de intervenção do Ministério Público, esclarece:

[...] A função fiscalizadora do Ministério Público não poderia 
ser executada se não se lhe dessem os meios para essa ativi-
dade fundamental. Assim, como corolário do disposto no 
artigo 67, deve o órgão ser intimado de todas as decisões 
exaradas no curso do processo executivo, quer sejam juris-
dicionais, quer sejam administrativas. Na primeira hipó-
tese, cabe-lhe ainda opinar previamente, requerer e recorrer 
das decisões do juiz. Na segunda, pode valer-se dos meios 

processuais previstos na lei de execução, principalmente o 
procedimento judicial para apurar excesso ou desvio, repre-
sentar às autoridades administrativas superiores contra ato 
abusivo de qualquer funcionário e requisitar providências da 
Administração Pública quando necessário. Não sendo dada 
oportunidade de manifestação ao Ministério Público, ocor-
rerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente no 
Código de Processo Penal (arts. 563, 565 e 566). Devido à 
imperiosa necessidade de prejuízo para o Ministério Público 
(Execução penal - comentários à Lei n° 7.210, de 11/7/84. 
São Paulo: Atlas, p. 216 e 217).

Importante salientar que a nulidade, nesse tocante, 
é considerada absoluta, haja vista que a ausência de 
oitiva prévia do Órgão Acusador feriu o contraditório, 
princípio basilar do devido processo legal.

Assim, restou patente o prejuízo causado à 
acusação, razão pela qual a anulação da decisão de 
primeiro grau é medida que se impõe.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

Apelação. Suspensão condicional da pena. Revogação do 
benefício. Necessária oitiva prévia do Ministério Público e 
do agente. Respeito aos princípios constitucionais da ampla 
defesa e do contraditório. Extinção da punibilidade. Transcurso 
de lapso temporal. Antes de se revogar o benefício da 
suspensão condicional do processo pelo descumprimento das 
obrigações impostas, é necessária, em consonância com os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 
a oitiva prévia do Ministério Público e do agente. Expirado o 
prazo da suspensão condicional do processo sem a sua revo-
gação, na conformidade do disposto no § 5º do art. 89 da 
Lei 9.099/95, impõe-se a decretação da extinção da punibi-
lidade do agente. - V.v: Apelação. Suspensão condicional do 
processo. Revogação do benefício. Ausência de oitiva prévia 
do Ministério Público e do agente. Nulidade relativa. - Se 
não houve alegação de nulidade da revogação do benefício 
de suspensão condicional do processo no momento opor-
tuno, resta preclusa a questão (TJMG - Apelação Criminal 
nº 1.0134.01.022732-7/001 - Des. Rel. Alexandre Victor de 
Carvalho - Data de publicação: 14.11.2006).

Pelo exposto, com fundamento no art. 564, inciso 
III, alínea d, do Código de Processo Penal, acolhe-se a 
preliminar suscitada pelo i. representante do Ministério 
Público para anular a decisão recorrida, determinando-se 
o retorno dos autos à comarca de origem para que a 
douta Juíza monocrática retome o regular processamento 
do feito.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e RENATO 
MARTINS JACOB.

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR, PARA 
ANULAR A DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
DA RECORRIDA.

. . .
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Habeas corpus - Furto qualificado - Reiteração de 
pedido anterior - Não conhecimento - Negativa 
de autoria - Discussão em recurso de apelação 
já interposto - Princípio da unirrecorribilidade da 
decisão - Violação - Prescrição punitiva - Pedido 
de reconhecimento - Pleito pendente de análise 
pelo Juízo a quo - Conhecimento pelo Tribunal - 

Impossibilidade - Supressão de instância - 
Ordem denegada

Ementa: Habeas corpus. Furto qualificado (três vezes) 
e furto qualificado tentado. Nulidade da sentença. 
Interrogatório por carta precatória. Reiteração de pedido. 
Não conhecimento. Discussão autoria. Recurso de 
apelação já interposto. Princípio da unirrecorribilidade 
das decisões. Prescrição da pretensão punitiva. 
Impossibilidade de análise do pedido. Risco de supressão 
de instância. Denegação.

- Não se conhece de pedido de habeas corpus que seja 
mera reiteração de anterior, já julgado (Súmula nº 53/
TJMG).

- Tendo sido interposto recurso versando sobre 
matéria idêntica, deve prevalecer o recurso de maior 
amplitude, em consonância com o princípio da 
unirrecorribilidade. Predecentes.

- Torna-se temerário o exame da existência de suposto 
constrangimento ilegal em desfavor do paciente, quando 
a autoridade primeva ainda não se manifestou sobre o 
pedido contido no mandamus, havendo, portanto, sério 
risco de supressão de instância.

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.058741-3/000 - 
Comarca de Martinho Campos - Paciente: A.J.T.S. 
- Autoridade coatora: Juiz de Direito da Comarca 
de Martinho Campos - Interessado: V.B.S. - Relator: 
DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NO 
MÉRITO, DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 17 dezembro de 2013. - Alexandre 
Victor de Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - 1. Relatório.

Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio 
punho por A.J.T.S., qualificado nos autos, sob a alegação, 
em síntese, de que não cometeu os crimes que lhe foram 
imputados. Ademais, aduz existência de nulidade da 
sentença, tendo em vista ter sido interrogado por carta 
precatória. 

Por fim, afirma a ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva.

Pugna, assim, pela concessão dos pedidos 
requeridos na inicial.

À exordial, às f. 02/10, foram juntados os 
documentos de f. 11.

O pedido liminar foi por mim indeferido (f. 19/20).
Requisitada a prestar as necessárias informações, 

a Autoridade apontada como coatora manifestou-se, 
via fac-símile, às f. 37/38. Originais, às f. 76/79, bem 
como documentos, às f. 80/106. Posteriormente, novas 
informações, às f. 124.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pela denegação da ordem (f. 120/122). 

É o relatório. 
Conhecimento.
Segundo informações provenientes do documento 

de f. 16/17, já houve impetração de outro writ 
perante este Tribunal, tendo, inclusive, já ocorrido seu 
julgamento nesta Câmara Criminal (Habeas Corpus 
nº 1.0000.10.0011328-1/000, de minha relatoria), cuja 
ordem foi denegada, em que se pleiteava a soltura do 
paciente devido à nulidade da sentença exatamente por 
entender existir vício na sua oitiva judicial por meio de 
carta precatória.

Assim, por se tratar de mesmo caso, idêntico 
paciente e mesma discussão, têm-se a configuração de 
mera reiteração de pedido.

É entendimento uníssono, neste Sodalício, que 
pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de 
pedido anterior, já julgado, não deve ser conhecido. Tal 
matéria já é, inclusive, sumulada: “Não se conhece de 
pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de 
anterior, já julgado.” (Súmula nº 53 / TJMG).

Em sendo assim, deixo de conhecer do referido pleito.
Mérito.
Concessa venia, consoante informações do Juízo 

primevo, às f. 37/38, houve interposição de recurso 
pelo paciente, oportunidade em que se poderá discutir 
a alegação de negativa de autoria, trazida na peça de 
ingresso, por meio de outro mecanismo processual. 

Dessa forma, a presente impetração vulnera 
materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo 
qual se entende que a mesma parte não pode interpor 
mais de um recurso contra uma única decisão. 

Sobre o tema, versou o ilustrado jurista Guilherme 
de Souza Nucci: 

Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, 
para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo 
viável combater um julgado por variados mecanismos. Além 
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de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e 
ausência de economia processual (Código de Processo Penal 
comentado. 3. ed. RT, p. 891). 

Vale destacar, também, excerto de Nelson Nery 
Júnior: 

Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto 
no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou 
cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo 
ato judicial (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais - 
Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. Ed RT, 2000, p. 93). 

A questão vem sendo assim enfrentada por esta 
Egrégia Corte: 

Habeas corpus. Unirrecorribilidade. Via inadequada. - Não 
há como conhecer de habeas corpus quando a decisão 
vergastada também é objeto de irresignação em apelação 
criminal, mormente quando este exige análise de questões 
do conjunto fático-probatório, em face da estreiteza de sua 
via. - Writ não conhecido (TJMG, HC nº 1.0000.07.451416-
7/000 - Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 3.4.2007). 

Habeas corpus. Estelionato. Apreciação de atenuante. 
Alteração de regime imposto na sentença. Impossibilidade 
de apreciação. Necessidade de exame de fatos e provas. 
Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento nessa 
parte. Aguardar julgamento de recurso em liberdade. 
Paciente reincidente. Sentença condenatória suficientemente 
fundamentada. Efeito suspensivo a recurso de apelação. 
Impedimento legal. Ordem denegada na parte conhecida. - 
A estreita via do writ não é a adequada para a apreciação de 
pedido que demande o exame de fatos e provas para o alcance 
da pretensão, que deve ser analisado em sede de recurso de 
apelação criminal, dotado de devolutividade ampla, também 
em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Impetração 
não conhecida nessa parte. Não há imputar constrangimento 
ilegal à sentença condenatória que nega ao paciente o direito 
de recorrer em liberdade, quando, considerada a reiterada 
prática delitiva do paciente, fundamenta-se a ordem de 
contrição à luz dos arts. 594 e 312 do CPP. O recurso de 
apelação é dotado de efeito suspensivo, salvo as expressas 
exceções previstas no art. 597 do CPP, algo que não conflita 
com a determinação de recolhimento do réu para apelar, 
uma vez que a prisão, nesse caso, ainda é cautelar, não 
configurando efeito da sentença condenatória. Conhecer 
apenas em parte da impetração, denegando a ordem na 
parte conhecida e julgando prejudicado o pedido que perdeu 
seu objeto (TJMG - HC nº 1.0000.06.444573-7/000 - Rel. 
Des. Hélcio Valentim - p. 14.11.2006). 

No tema, também a mais Alta Corte do País decidiu: 

Recurso. Interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais 
de um recurso. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio 
da unirrecorribilidade, que só admite seja excepcionado 
nas hipóteses legais. Segundo recurso que é insuscetível de 
conhecimento. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas 
as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição contra 
o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. ‘O desrespeito 
ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível 
de conhecimento o segundo recurso quando interposto contra 
a mesma decisão’ (STF - Ag. no EE 345.521-4-RJ - 2ª T., j. 
27.8.2002, Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 27.9.2002 - 
RT 806/125).

De outro norte, quanto ao pedido de reconhecimento 
da prescrição punitiva, segundo informações do Juízo a 
quo (f. 124), verbis: 

[...] Como não houve anterior questionamento da prescrição, 
nesta data mandei certificar eventual trânsito em julgado da 
sentença para o MP e dar-lhe vista para se manifestar sobre 
a ventilada prescrição, após os autos retornando conclusos 
(f. 124).

Com efeito, verifica-se que, até o presente momento, 
encontra-se pendente de análise o pleito ora trazido na 
peça de ingresso. Somente após eventual indeferimento 
por aquele Juízo, é que se tornaria viável a manifestação 
desta Corte sobre a matéria, pois, apenas aí, estar-se-ia 
diante de um possível constrangimento ilegal.

Logo, não tendo o pedido constante da exordial 
deste writ sido ainda apreciado pelo Juízo a quo, não é 
possível conhecer dele, sob pena de indevida supressão 
de instância.

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal 
Federal quando do julgamento do HC nº. 76650: 

Não pode esta Corte decidir acerca de pedidos relativos aos 
benefícios da execução não formulados, primeiramente, ao 
juiz competente, sob pena de supressão de instância. Habeas 
corpus não conhecido, nessa parte. 3. Reexame de provas e 
fatos. Inviabilidade. 4. O ajuizamento da ação revisional não 
suspende a execução da sentença penal condenatória. Assim, 
não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em 
liberdade o julgamento. 5. Crimes hediondos. Cumprimento 
integral da pena em regime fechado. Lei nº 8.072/90, art. 2º, 
§ 1º. 6. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa parte, 
indeferido (STF - HC 76650 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira 
- DJU de 15.12.2000 - p. 00063).

Também o excelso Superior Tribunal de Justiça:

Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento 
ao pudor. Prisão preventiva fundamentada na garantia da 
instrução processual e na manutenção da ordem pública. 
Alegação de existência de nulidade na ação penal a que 
responde o paciente. Matéria não examinada na origem. 
Supressão de instância. Recurso improvido. - 1 - [...]. 2 - Não 
tendo a apontada alegação de existência de nulidade na ação 
penal a que responde o paciente, por violação aos princípios 
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 
da ampla defesa, sido enfrentada pelo Tribunal de origem, 
não pode esta Corte examiná-la, sob pena de supressão de 
instância. 3 - Recurso improvido (STJ - RHC 14194 - SP - Rel. 
Min. Paulo Gallotti - DJU de 04.08.2003 - p. 00428).

Processual penal. Habeas corpus. Ausência de intimação do 
réu da sentença absolutória. Nulidade. Matéria não apreciada 
pela Corte a quo, supressão de instância. A alegação referente 
à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do 
réu da sentença absolutória não foi apreciada pelo e. Tribunal 
a quo, razão pela qual não cabe, sob pena de supressão de 
instância, a sua apreciação no âmbito desta Corte. Habeas 
corpus não conhecido (STJ - HC 20705 - SP - 5ª T. - Rel. Min. 
Felix Fischer - DJU de 15.09.2003 - p. 00333).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício: 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, por maioria, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013. - Paulo 
Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CÉZAR DIAS - Trata-se de recurso em 
sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais contra a decisão de f. 59, que inde-
feriu pedido de revogação da suspensão condicional do 
processo e julgou extinta a punibilidade do recorrido, nos 
termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, pois trans-
corrido o período de prova.

Pretende o Parquet seja a decisão cassada, sob 
alegação de que o recorrido não cumpriu as condições 
do período de prova (f. 60/70).

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o não provi-
mento do recurso (f. 86/92).

Mantida a decisão recorrida (f. 78), subiram os 
autos e, nesta instância, opinou a d. Procuradoria pelo 
provimento recursal.

É o relatório.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso.
Segundo posicionamento que tenho adotado, uma 

vez transcorrido o período de prova referente ao sursis 
processual sem que ocorra sua revogação, deve-se 
declarar extinta a punibilidade do réu. Nesse sentido:

Habeas corpus. Processual penal e penal. Suspensão condi-
cional do processo. Decurso do prazo. Extinção da punibili-
dade. - A revogação da suspensão condicional do processo, 
prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, somente pode ser 
decretada durante o período de prova. Assim, decorrido esse 
lapso, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do 
réu. (TJMG, HC nº 0448646-90.2010.8.13.0000, Rel. Des. 
Furtado de Mendonça, data do julgamento: 14.09.2010, 
data da publicação: 21.10.2010.)

Habeas corpus. Suspensão condicional do processo. 
Descumprimento das condições impostas. Revogação do 
benefício após o transcurso do período de prova. Extinção 
de punibilidade do paciente. Constrangimento ilegal carac-
terizado. Habeas corpus concedido. I - Tendo transcor-
rido o período de prova sem a revogação do benefício, 
deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente com 
fulcro no § 5º, art. 89 da Lei 9.099/95, independente-
mente do cumprimento, ou não, das condições impostas. 
(TJMG, HC nº 1.0000.09.504799-9/000 ou 5047999-
12.2009.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, data do 
julgamento: 13.04.2010, data da publicação: 30.07.2010.)

Habeas corpus. Suspensão condicional processo. Período 
de prova esgotado. Revogação posterior. Impossibilidade. 
Ordem concedida. - Se o benefício do sursis processual 
que deveria ter sido revogado não o foi, e não por culpa 
dos pacientes, mas porque se mantiveram inativos ou extre-
mamente benevolentes os órgãos do Estado, o decurso do 

 Suspensão condicional do processo - Revogação 
- Período de prova - Expiração - Cumprimento das 

condições impostas

Ementa: Recurso em sentido estrito. Suspensão condi-
cional do processo. Revogação após expiração do 
período de prova. Descabimento.

- Expirado o período de prova, impõe-se a revogação 
do sursis processual, nos termos do art. 89 da Lei 
nº 9.099/95.

- V.v.: - Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional 
do processo. Fim do período de prova. Extinção da puni-
bilidade compulsória. Impossibilidade. Comprovação 
do cumprimento das condições fixadas. Necessidade. 
- De acordo com a jurisprudência dominante nos 
Tribunais Superiores, não basta, para a declaração da 
extinção da punibilidade do agente beneficiado com a 
suspensão condicional do processo, o simples decurso 
do período de prova, sendo necessária a comprovação 
do adimplemento das condições estabelecidas no termo 
de suspensão.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0625.06.060321-
8/001 - Comarca de São João del-Rei  - Recorrente: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Recorrido: 
F.R.S. - Vítimas: O.M.S., O.G.S. - Relator: DES. PAULO 
CÉZAR DIAS 

Execução penal. Regime aberto. Prisão albergue domiciliar 
concedida pelo juiz da condenação. Sentença com trânsito em 
julgado. Inadmissibilidade. Nulidade declarada pretendido 
reconhecimento deste direito em sede de embargos 
declaratórios. Impossibilidade. Sob pena de supressão de 
instância. - Cabendo ao juiz da execução penal o exame e 
julgamento dos incidentes da execução, não pode a instância 
recursal, pena de supressão de uma instância, antecipar seu 
entendimento. Embargos declaratórios que se acolhem para 
declarar que a nulidade da decisão então agravada se deu 
tão somente por incompetência do juízo, afastada a análise 
de mérito (TJMG - EDcl 000.234.745-8/01 - 1ª C. Crim. - 
Rel.ª Des.ª Márcia Milanez - j. 2.10.2001).

Por tais considerações, conheço parcialmente da 
impetração e, no mérito, denego a ordem.

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEDRO COELHO VERGARA e EDUARDO 
MACHADO.

Súmula - CONHECERAM PARCIALMENTE DA 
IMPETRAÇÃO E, NO MÉRITO, DENEGARAM A ORDEM.

. . .
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E, em virtude desse dispositivo legal, a jurispru-
dência dominante nos Tribunais Superiores entende que 
não basta o simples transcurso do período de prova 
estabelecido quando da concessão do benefício. Mister 
demonstre o agente o cumprimento de todas as condi-
ções estabelecidas.

Assim, restou superado o entendimento de que 
a extinção da punibilidade do acusado é compulsória, 
bastando o decurso do prazo estabelecido na proposta 
de suspensão condicional do processo. Exige-se do 
magistrado, ao cabo do período de prova, que analise o 
cumprimento de todas as condições previamente fixadas.

Sobre o tema, eis os julgados do colendo STJ:

Penal e processual penal. Habeas corpus substitutivo de 
recurso especial. Utilização do remédio constitucional 
como sucedâneo de recurso. Não conhecimento do writ. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça. Lei 9.099/95. Suspensão condicional 
do processo. Descumprimento injustificado de condição, 
durante o período de prova. Decurso do prazo, sem revo-
gação. Extinção da punibilidade declarada, pelo Juízo de 
1º grau. Cassação da sentença extintiva, pelo Tribunal a 
quo. Revogação do benefício. Possibilidade. Inteligência do 
art. 89, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 9.099/95. Precedentes do STF e 
do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Inexistência 
de manifesta ilegalidade. Habeas corpus não conhecido. I. 
Dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal que será 
concedido habeas corpus ‘sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liber-
dade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’, 
não cabendo a sua utilização como substituto de recurso 
ordinário, tampouco de recurso especial, nem como suce-
dâneo da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar, recentemente, os HCs 109.956/
PR (DJe de 11.09.2012) e 104.045/RJ (DJe de 06.09.2012), 
considerou inadequado o writ, para substituir recurso ordi-
nário constitucional, em habeas corpus julgado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, reafirmando que o remédio constitucional 
não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar 
o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O 
Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a neces-
sidade de se cumprir as regras do sistema recursal vigente, 
sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, 
e III, da CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas 
corpus, previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao 
STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, 
I, c, e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, 
na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos espe-
cial e ordinário ou de revisão criminal - que não merece 
conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, 
em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão 
teratológica. V. Na hipótese, o Juízo das Execuções, muito 
embora tenha constatado o descumprimento das condições 
impostas, pela paciente, no curso do período de prova, não 
revogou a suspensão condicional do processo, declarando 
extinta a punibilidade. VI. Todavia, em sede de recurso em 
sentido estrito, foi cassada a sentença, revogando-se o bene-
fício. VII. Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, uma 
vez evidenciado, durante o período de prova, o descumpri-
mento injustificado das condições impostas ao réu, benefi-
ciado com a suspensão condicional do processo, deve ser, 

período de prova sem a revogação formal extingue a punibili-
dade, sem maiores discussões a respeito de eventual descum-
primento de quaisquer das condições impostas aos pacientes. 
(TJMG. 4ª Câmara Criminal. Rel. William Silvestrini, HC 
1.0000.06.440693-7/000. DJ de 02.08.2006.)

No caso em apreço, consoante a decisão hostili-
zada: 

[...] Ao réu foi oferecida suspensão condicional do processo, 
que se deu nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Não 
cumpridas as condições impostas, o Ministério Público pede 
a revogação do benefício, o que seria consequência devida 
em face não apenas de estar ausente, mas porque deu causa 
à instauração de inquérito [...] Verifico, entretanto, que a 
suspensão se deu por dois anos, em julho de 2008 (f. 49) [...] 
somente três anos depois, os autos vieram conclusos e, aí, já 
não se pode mais falar em uma revogação que não se deu 
em tempo hábil. Isso posto, julgo extinta a punibilidade de 
F.R.S., determinando o arquivamento e baixa (Lei 9.099/95, 
art. 89, § 5º) (f. 59).

Assim, pela leitura dos fundamentos acima trans-
critos, verifica-se que a decisão não carece de reparos, 
pois, acertadamente, julgou extinta a punibilidade do 
recorrido com fulcro no art. 89, § 5º, uma vez que decor-
rido o período de prova.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De 
acordo com o Relator.

DES. FORTUNA GRION - Conheço do recurso, 
porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Não há, nos autos, nulidades ou irregularidades a 
serem sanadas de ofício.

No que concerne à mantença da decisão que julgou 
extinta a punibilidade do agente, uma vez que decor-
rido o período de prova, ouso divergir do em. Relator, 
porquanto tenho entendimento diverso sobre o tema.

Com efeito, em julgados anteriores, entendia ser 
compulsória a declaração de extinção da punibilidade 
do agente - beneficiado com a suspensão condicional do 
processo, prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 - desde 
que, transcorrido o período de prova, não houvesse revo-
gação do benefício.

Todavia, reexaminando a questão, agora mais 
refletidamente, e, ainda, em observância à novel orien-
tação do STJ, guardião, em última instância, do direito 
federal infraconstitucional, convenci-me da necessidade 
do cumprimento das condições estabelecidas no termo 
da suspensão condicional do processo, não bastando, 
simplesmente, o decurso do prazo do período de prova.

Ora, o art. 89, § 4º, da Lei dos Juizados Especiais 
estabelece que a suspensão condicional do processo 
poderá ser revogada desde que o acusado, no curso do 
prazo, venha a ser processado ou descumpra qualquer 
outra condição imposta.
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Ementa. Processual penal. Habeas corpus. Suspensão condi-
cional do processo. Possibilidade de revogação do bene-
fício após o término do período de prova. Precedentes do 
STF. Ordem denegada. I - Esta Corte já firmou entendimento 
no sentido de que o benefício da suspensão condicional do 
processo pode ser revogado após o período de prova, desde 
que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido 
antes do término deste período. II - Sobrevindo o descum-
primento das condições impostas, durante o período de 
suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o 
término do prazo fixado pelo juiz. III - Habeas corpus dene-
gado. (HC 95683/GO - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 
julgado em 22.06.2010.)

Ante o exposto, faz-se imprescindível a verificação 
do cumprimento das condições estabelecidas para o 
beneficiário da suspensão condicional do processo, para 
que se declare a extinção da punibilidade do agente, 
nos moldes do que dispõe o art. 89, §§ 4º e 5º, da Lei 
9.099/95.

Não tendo o Juízo a quo adentrado o exame de 
mérito relativo ao cumprimento das condições impostas, 
para evitar a supressão de instância, impõe-se seja 
cassada a decisão que declarou extinta a punibilidade do 
réu, para que aquele Juízo proceda à avaliação que se faz 
necessária, conforme as condições legais e aquelas ajus-
tadas no termo de suspensão condicional do processo.

Mercê de tais considerações, pedindo vênia ao em. 
Relator, dou provimento ao recurso ministerial para cassar 
a decisão de primeiro grau e determinar ao Juízo a quo 
verifique o cumprimento das condições impostas ao recor-
rido no termo de suspensão condicional do processo.

Custas, nos termos do art. 804 do CPP.

 Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
POR MAIORIA.

. . .

obrigatoriamente, revogado o benefício, ainda que findo o 
prazo do período de prova. Inteligência do art. 89, §§ 3º, 4º 
e 5º, da Lei 9.099/95. Precedentes. VIII. ‘Esta Corte já firmou 
entendimento no sentido de que o benefício da suspensão 
condicional do processo pode ser revogado após o período 
de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação 
tenham ocorrido antes do término deste período’. (STF, HC 
103.706/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 
DJe de 30.11.2010). Em igual sentido: STJ, HC 174.527/SP, 
Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 
de 04.05.2011. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 
208497/RS - T6 - Rel. Min. Assusete Magalhães - julgado em 
11.12.12.)

Criminal. HC. Crime ambiental. Suspensão condicional do 
processo. Descumprimento da condição estabelecida pelo 
Juízo. Revogação automática do benefício. Decisão mera-
mente declaratória. Possibilidade de proferimento após o 
período de prova. Extinção da punibilidade não configurada. 
Ordem denegada. Hipótese na qual se requer a cassação do 
acórdão recorrido e o restabelecimento da decisão do Juízo 
singular, que julgou extinta a punibilidade do paciente, susten-
tando que o período de prova da suspensão condicional do 
processo transcorreu sem incidentes, sendo que o descumpri-
mento das condições impostas pelo Juízo somente foi noti-
ciado após o término do prazo de 02 anos. A suspensão 
condicional do processo é automaticamente revogada se, 
no período de prova, o réu descumpre as condições esta-
belecidas pelo Juízo quando da concessão do benefício. 
Evidenciado que o descumprimento das condições fixadas 
pelo Juízo ocorreu durante o período probatório, verifica-se 
que a suspensão condicional do processo foi, no momento 
da notícia do descumprimento, automaticamente revogada. 
Sendo a decisão revogatória do sursis meramente decla-
ratória, não importa que a mesma venha a ser proferida 
somente depois de expirado o prazo de prova. Precedentes. 
Ordem denegada. (HC 206032/MS - Rel. Min. Gilson Dipp - 
T5 - julgado em 16.02.2012.)

Penal e processo penal. Habeas corpus. Julgamento do 
recurso em sentido estrito. 1. Intimação pessoal do defensor 
público ou dativo da sessão de julgamento. Ocorrência. 
Nulidade absoluta. Inexistência. 2. Suspensão condicional 
do processo. Condições. Descumprimento durante o período 
de prova. 3. Revogação da benesse após o término do 
prazo. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Precedentes.   
4. Ordem denegada. 1. A falta de intimação pessoal do 
defensor público ou dativo da sessão de julgamento do 
recurso de apelação torna nulo o acórdão proferido, por 
cerceamento de defesa. Precedentes. In casu, depreende-se 
dos autos que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente 
para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, 
inexistindo, assim, a alegada nulidade absoluta do julgado. 
2. O descumprimento de uma das condições no curso do 
período de prova da suspensão condicional do processo 
acarreta, obrigatoriamente, a cessação do benefício (art. 89, 
§ 3º e § 4º, da Lei nº 8.099/95). 3. A ausência de revo-
gação do benefício antes do término do lapso probatório não 
ocasiona a extinção da punibilidade sendo, pois, possível 
que o decisum revogatório seja proferido após o decurso 
do período de prova. Precedentes. (STJ - HC 174517/SP - 
Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - T6 - julgado em 
14.04.2011.)

No mesmo sentido, vem decidindo o Pretório Excelso:

Estupro de vulnerável - Conversão da prisão em 
flagrante em preventiva - Nulidade do flagrante - 

Análise prejudicada - Superveniência de novo 
título a embasar a medida cautelar - Gravidade 

dos fatos - Periculosidade concreta - Manutenção 
da ordem pública - Inteligência dos arts. 282, 

§ 6º, 313, I, e 319, todos do CPP

Ementa: Habeas corpus. Estupro de vulnerável. 
Relaxamento da prisão. Conversão da prisão em flagrante 
em preventiva pelo magistrado. Inexistência de nulidade. 
Negativa de autoria. Via imprópria. Manutenção da 
segregação. Presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 
do CPP. Impossibilidade de substituição da medida cons-
tritiva por outra de natureza cautelar. Condições pessoais 
favoráveis. Irrelevância. Constrangimento ilegal não 
configurado. Ordem denegada. 
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- A sustentação da tese de negativa de autoria extrapola 
os limites de apreciação do habeas corpus, pela impro-
priedade da via eleita, uma vez que a ação constitucional 
é julgada em cognição sumaríssima, sendo inoportuna a 
profunda apreciação e valoração de provas, que devem 
ser devidamente aferidas em sede de instrução criminal.

- Não há falar em nulidade do flagrante se foi devidamente 
convertido em prisão preventiva pelo magistrado na fase 
pré-processual, pois tal medida encontra-se autorizada 
pelo disposto no art. 310, inciso II, do CPP, com redação 
dada pela Lei nº 12.403/11, fato este que acarreta a 
alteração do título prisional do paciente. Precedentes.

- Ademais, presente uma das hipóteses autorizadoras 
da prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, bem 
como os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, 
mostra-se acertada a manutenção da medida constritiva 
de liberdade, caso não seja recomendada a sua substi-
tuição por nenhuma outra de natureza cautelar presente 
no art. 319 do CPP, que irá surtir o efeito desejado.

- A periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo 
modus operandi por ele empregado, permite seja sacrifi-
cada a liberdade individual em prol da garantia da ordem 
pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

- Condições pessoais favoráveis, como primariedade, 
bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são 
garantidoras do eventual direito a responder ao processo 
em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária 
para a garantia da ordem pública.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.065660-6/000 - 
Comarca de Ribeirão das Neves - Paciente: G.S.J. - 
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 
e da Infância e Juventude da Comarca de Ribeirão das 
Neves - Vítima: I.C.S. - Relator: DES. FEITAL LEITE (JUIZ 
CONVOCADO) 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2013. - Feital 
Leite (Juiz convocado) - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FEITAL LEITE (JUIZ CONVOCADO) - Trata-se, 
na espécie, de habeas corpus, com pedido liminar, impe-
trado em favor de G.S.J., pleiteando a concessão da 
liberdade provisória.

Afirma a impetrante que o paciente foi preso em 
flagrante na data de 8 de junho de 2013, pela suposta 
prática do crime de estupro de vulnerável.

Alega, em síntese, que não restou configurada 
nenhuma hipótese de flagrante delito admitida pelo orde-
namento jurídico, devendo, pois, a prisão ser relaxada; 
que a sua prisão tem por motivação apenas um mandado 
de prisão preventiva que estava em aberto; que inexistem 
os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão 
da liminar, com a expedição do competente alvará de 
soltura. 

Documentos acompanhando a inicial, f. 14/62.
O pedido liminar foi por mim indeferido, f. 66. 
Informações da d. Autoridade apontada como 

coatora, f. 74/75, acompanhadas dos documentos de 
f. 76/92.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 94/95, opina 
pela denegação da ordem. 

Inicialmente, quanto à sustentação da tese de que 
não haveria provas para embasar uma custódia preven-
tiva do paciente, verifico que, a bem da verdade, a 
defesa almeja negar a autoria, entretanto esta extrapola 
os limites de apreciação do habeas corpus, pela impro-
priedade da via eleita, uma vez que a ação constitucional 
é julgada em cognição sumaríssima, sendo inoportuna a 
profunda apreciação e valoração de provas, que devem 
ser devidamente aferidas em sede de instrução criminal.

Havendo indícios mínimos de autoria e prova da 
materialidade do crime de tráfico de drogas, em tese, 
torna-se descabida tal pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: Habeas corpus. Roubo. Decretação da prisão 
temporária. Revogação. Impossibilidade. Imprescindibilidade 
das investigações policiais. Ausência da decisão que decretou 
a prisão. Negativa de autoria. Impropriedade. Ordem dene-
gada. - Considerando que a via estreita do habeas corpus, 
de cognição e instrução sumárias, não comporta dilação 
probatória, cabe ao impetrante instruir o feito com todos e 
quaisquer documentos que comprovem os fatos alegados na 
inicial. Assim, não restando devidamente comprovado nos 
autos que o impetrante padece de manifesto constrangimento 
ilegal, não merece ser acolhido o pedido contido na peça 
de ingresso. - Presentes os indícios da participação do impe-
trante nos delitos em apuração, bem como dos demais requi-
sitos autorizadores da prisão temporária, sobretudo a neces-
sidade da custódia para as investigações policiais, impe-
riosa a manutenção da medida extrema. - A via eleita não 
se presta para o exame da tese de que o paciente não possui 
envolvimento com o delito pelo qual vem sendo investigado, 
uma vez que seria necessário proceder à análise do conjunto 
fático probatório, o que é impossível na via estreita do habeas 
corpus, que possui cognição e instrução sumárias. (TJMG - 
HC 1.0000.13.001106-7/000 - Rel. Des. Eduardo Machado 
- DJe de 14.02.2013.) 

Lado outro, sustenta o impetrante que a decisão que 
decretou a prisão preventiva do paciente é nula, uma vez 
que foi decretada sem que estivesse configurado o estado 
flagrancial, violando, assim, o disposto no art. 302 do 
Código de Processo Penal.

Ao tomar ciência da prisão em flagrante, deve o 
Magistrado relaxar a custódia cautelar, conceder a liber-
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dade provisória com ou sem fiança ou decretar a prisão 
preventiva do acusado, desde que presentes os requisitos 
do art. 312 do CPP.

No presente caso, o d. Magistrado converteu a 
prisão em flagrante pela preventiva, após prévia oitiva 
ministerial, opinando pela segregação cautelar do 
paciente, conforme se infere de f. 43/48 dos autos. 

Tenho que não há ilegalidade a ser sanada no 
presente ponto. Isso porque a decretação da prisão 
preventiva do paciente acarretou superveniência de novo 
título a embasar a custódia cautelar, sendo que o decreto 
de prisão preventiva realizado pelo MM. Juiz prejudica a 
análise de eventual nulidade do flagrante.

Este é o entendimento do STJ:

[...] Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa. Nulidade 
do flagrante. Matéria não apreciada pela corte de origem 
no acórdão combatido. Incompetência deste STJ e supressão 
de instância. Superveniência de decreto de prisão preven-
tiva. Eventual ilegalidade superada. - 1. Inviável a apre-
ciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada 
sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em 
indevida supressão de instância, da tese defensiva consis-
tente na aventada ilegalidade da prisão, que seria decorrente 
de flagrante forjado, tendo em vista que tal questão não foi 
analisada pelo Tribunal impetrado no aresto combatido. 2. 
Ademais, eventual ilegalidade do flagrante encontra-se supe-
rada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar 
a custódia cautelar, qual seja o decreto de prisão preventiva 
expedido pela Corte Estadual. [...] (STJ. HC 269883/MG. 
Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Data do julgamento: 
1º.10.2013. DJe de 10.10.2013) - destaquei.

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Tese 
de nulidade do flagrante por ofensa ao art. 306 do Código 
Penal. Questão não apreciada pelo Tribunal a quo. Supressão 
de instância. Flagrante convertido em preventiva. Questão 
superada. Excesso de prazo. Superveniência de sentença 
condenatória. Prejudicialidade. - 1. A tese relativa à nulidade 
do flagrante não foi examinada pela Corte de origem, não 
podendo, pois, ser conhecida, diante da flagrante incompe-
tência desta Corte Superior (art. 105, inciso II, alínea a, da 
Constituição da República) para apreciar originariamente a 
matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 
2. Por outro lado, encontra-se superada a aludida tese, de 
nulidade da prisão em flagrante, em virtude da superveniente 
decretação da prisão preventiva do ora Paciente, novo título 
a embasar a custódia cautelar. Precedentes. 3. Proferida a 
sentença condenatória, resta superada a análise da tese de 
excesso de prazo para a formação da culpa. Inteligência da 
Súmula nº 52 do STJ. 4. Recurso não conhecido. (STJ. RHC 
27876/RS. Rel.ª Min.ª Laurita Vaz. Quinta Turma. Data do 
julgamento: 24.04.2013. DJe de 03.05.2012) - destaquei.

Por isso, não há qualquer nulidade na custódia 
do paciente, uma vez que o douto Magistrado agiu em 
consonância com a previsão legal.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preven-
tiva do suplicante, f. 43/48, se fundamenta na neces-
sidade de resguardo da ordem pública pela gravidade 
dos fatos.

Dessa feita, é possível inferir do caderno processual 
uma periculosidade concreta impeditiva da concessão da 
liberdade provisória ao paciente, tendo em vista o modus 
operandi empregado.

Com efeito, verifica-se da exordial acusatória, 
f. 15/16, que o paciente, prevalecendo-se de relações 
domésticas, praticou ato libidinoso diverso de conjunção 
carnal com o menor de 14 anos. Apurou-se, ainda, que 
o paciente havia prometido presentear a vítima com uma 
moto de brinquedo e, após os fatos, ameaçava o menor, 
afirmando que, caso contasse o ocorrido, não compraria 
a referida moto. 

Observa-se que a conduta do suplicante, destemida 
e audaciosa, reflete a maior gravidade do caso concreto, 
merecendo, portanto, uma pronta resposta do Estado, 
que poderá se legitimar no sacrifício da liberdade indivi-
dual em prol da garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já se assentou sobre 
o tema:

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto 
no ordenamento jurídico. - 1. Não cabimento. Modificação 
de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio cons-
titucional. Exame excepcional que visa privilegiar a ampla 
defesa e o devido processo legal. 2. Crimes de roubo qualifi-
cado. Emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. 
Negativa de autoria. Necessidade de reexame fático-proba-
tório. Impossibilidade da via eleita. 3. Liberdade. Regra do 
ordenamento jurídico. Possibilidade de mitigação. Hipóteses 
estritas devidamente motivadas pelo juiz. 4. Prisão em flagrante 
convertida em preventiva. Indeferimento de liberdade provi-
sória. Decisão fundamentada. Constrangimento ilegal não 
configurado. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. 
Gravidade concreta dos crimes. Periculosidade dos agentes 
evidenciada pelo modus operandi. 5. Condições pessoais 
favoráveis. Afastamento da prisão que fora devidamente 
fundamentada. Inviabilidade. Entendimento pacífico desta 
Corte Superior. 6. Excesso de prazo para o encerramento 
da instrução criminal. Matéria não apreciada pela Corte de 
origem. Supressão de instância. Audiência de instrução e 
julgamento já realizada. Instrução criminal encerrada. Feito 
aguardando alegações finais da defesa. Súmula nº 52/STJ. 
7. Habeas corpus não conhecido. 
[...]
4. In casu, as instâncias ordinárias apresentaram funda-
mentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, 
porquanto se julgou indispensável a medida excepcional para 
a garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, 
a gravidade concreta dos crimes e ainda a periculosidade do 
agente - evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa 
-, pois o paciente e outros agentes supostamente realizaram 
diversos roubos com emprego de arma de fogo.
5. A alegação de que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis - primariedade, bons antecedentes, residência 
fixa e exercício de atividade laborativa - não tem o condão 
de afastar a prisão que fora devidamente fundamentada, 
conforme pacífico entendimento deste Tribunal Superior.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 262385/DF - 
Rel. Min. Marco Aurélio Belizze - DJe de 18.04.2013.)

Por fim, registro ainda que condições pessoais favo-
ráveis, como primariedade, bons antecedentes, resi-
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Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos em 
NÃO CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2013. - Doorgal 
Andrada - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de conflito 
negativo de competência suscitado pelo Juiz da 1ª Vara 
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São 
João del-Rei, em face do Juiz da 2ª Vara Criminal e de 
Execuções Criminais da Comarca de São João del-Rei, 
que se declarou suspeito para presidir o feito, tendo 
em vista que sua esposa, Dr.ª E.A.A., atua no feito na 
condição de advogada da ré F.F.T.

Sustenta o Juiz suscitante, em suma, que a Dr.ª E. foi 
constituída no feito depois da distribuição e prevenção do 
Juízo, de forma que o impedimento é do advogado, e não 
do Magistrado, devendo o presente feito ser processado 
e julgado pelo Juiz da 2ª Vara Criminal e de Execuções 
Criminais da Comarca de São João del-Rei.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 152/154, no sentido do não conhecimento do conflito 
negativo de jurisdição.

Preliminarmente, oportuno ressaltar que não é 
possível a instauração de conflito negativo de compe-
tência como forma de insurgência contra declaração 
de suspeição, por motivo de foro íntimo, uma vez que 
a declaração de suspeição está relacionada à imparcia-
lidade do julgador, ao passo que o conflito de compe-
tência se refere à controvérsia sobre a competência para 
julgar determinada demanda.

In casu, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal e de 
Execuções Criminais da Comarca de São João del-Rei 
declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, nos 
termos do art. 135, parágrafo único, do CPC, não sendo 
o caso de declinação da competência para o processa-
mento e julgamento do feito.

As hipóteses em que é possível suscitar conflito de 
competência estão taxativamente previstas no art. 114 do 
CPP, sendo que nelas não estão incluídos os casos em que 
o juiz se declara suspeito para o processamento e julga-
mento do feito.

Oportuna a transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 114. Haverá conflito de jurisdição:
I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se consi-
derarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do 
mesmo fato criminoso;
II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de 
juízo, junção ou separação de processos.

Nesse sentido, os seguintes arestos deste egrégio 
Tribunal de Justiça:

Conflito de competência. Juiz que se declara suspeito para o 
julgamento. Hipótese que não comporta conflito de compe-
tência. - No caso em apreço, o juiz suscitado não negou sua 
competência para julgar a execução. Competência ele tem, 

Conflito negativo de competência - Art. 114 do 
CPP - Hipóteses legais taxativas - Juiz suscitado -
 Suspeição por motivo de foro íntimo - Art. 135, 
parágrafo único, do CPC - Conflito descabido - 

Não conhecimento 

Ementa: Conflito negativo de competência. Declaração 
de suspeição pelo Juízo suscitado. Motivo de foro íntimo. 
Conflito não conhecido. 

- Não é possível a instauração de conflito negativo de 
competência como forma de insurgência contra decla-
ração de suspeição, por motivo de foro íntimo, uma vez 
que a declaração de suspeição está relacionada à impar-
cialidade do julgador, ao passo que o conflito de compe-
tência se refere à controvérsia sobre a competência para 
julgar determinada demanda.

Conflito de competência não conhecido.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1.0000.13.069229-
6/000 - Comarca de São João del-Rei - Suscitante: Juiz 
de Direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude 
da Comarca de São João del-Rei - Suscitado: Juiz de 
Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da 
Comarca de São João del-Rei - Interessados: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, F.F.T. - Relator: 
DES. DOORGAL ANDRADA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

dência fixa e trabalho lícito, não são garantidoras de 
eventual direito a revogação da prisão preventiva, sobre-
tudo se a prisão se faz necessária para a garantia da 
ordem pública. 

Portanto, presente a hipótese autorizadora do 
art. 313, I, do CPP, bem como a existência do fumus 
comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciada 
na garantia da ordem pública, e, não sendo o caso de 
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares 
diversas da prisão, em obediência ao disposto nos arts. 
282, § 6º, e 319, ambos do CPP, a denegação da ordem 
é medida de rigor.

Ante o exposto, denego a ordem. 
Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO BRUM e JÚLIO 
CEZAR GUTTIERREZ.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .
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entretanto, considera-se suspeito. E, como visto, suspeição 
não se confunde com competência. Portanto, a hipótese 
não é de conflito de competência. (TJMG - Conflito de 
Competência 1.0000.12.087598-4/000 - Relator Batista de 
Abreu - Data de julgamento: 14.08.2013 - Data da publi-
cação da súmula: 26.08.2013.)

Conflito negativo de competência. Declaração de suspeição. 
Conflito. Inexistência. Não conhecimento. - Não há conflito 
negativo de competência decorrente de declaração de impe-
dimento do juiz suscitado. Com efeito, a declaração de 
impedimento ou suspeição do julgador é diversa da decla-
ração de incompetência, visto que aquela é causa de inabi-
litação da pessoa física do juiz para a causa, enquanto esta 
é a limitação do exercício legítimo da jurisdição. Diante da 
ausência de conflito no caso em apreço, a competência para 
processar e julgar a causa deve ser do Juiz da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Alfenas-MG, substituto sequencial no Juízo 
do Juizado Especial Cível da Comarca de Areado, sendo, 
pois, imperioso o não conhecimento do presente incidente 
processual. - Não conheceram do conflito de competência. 
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.12.112346-
7/000 - Relator Sebastião Pereira de Souza - Data da publi-
cação da súmula: 26.07.2013.)

Poderá o Juiz suscitante, se assim entender, escolher 
outras vias para impugnar a declaração de suspeição do 
Juízo suscitado.

Mediante tais considerações, não conheço do 
presente conflito negativo de competência. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CORRÊA CAMARGO e AMAURI PINTO 
FERREIRA (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO).

Súmula - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
NÃO CONHECIDO.

. . .

Execução penal - Prisão domiciliar - Requerimento 
- Impetração de habeas corpus como sucedâneo 

recursal - Descabimento - Orientação dos Tribunais 
Superiores - Recurso próprio - Previsão legal - 
Agravo em execução penal - Art. 197 da LEP

Ementa: Habeas corpus. Execução penal. Pedido 
de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. 
Incabível a impetração de habeas corpus como suce-
dâneo recursal. Orientação jurisprudencial dos Tribunais 
Superiores. Matéria afeta à execução penal. Cabível a 
interposição de agravo em execução penal. Art. 197 da 
LEP. Ordem denegada.

- Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal 
Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de 
Justiça, revela-se inadmissível manejar a ação constitu-
cional de habeas corpus para análise de matéria passível 
de impugnação por meio de recurso próprio. 

- Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase 
de execução da pena, torna-se impossível a análise da 
pretensão na presente ação constitucional, devendo o 
aspecto ser impugnado por meio de agravo em execução 
penal previsto no artigo 197 da LEP. 

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.075813-9/000 - 
Comarca de Passa Quatro - Paciente: C.A.F. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da Comarca de Passa Quatro - 
Relator: DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2013. - Marcílio 
Eustáquio Santos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Trata-se 
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo 
Dr. Henrique Nogueira Gonçalves, advogado inscrito 
na OAB/MG sob o nº. 72.899-B, em favor de C.A.F., já 
qualificado, preso em execução de pena, eis que defini-
tivamente condenado pela prática do crime previsto no 
artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) 
meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semia-
berto, objetivando a progressão de regime para o aberto 
ou a concessão do benefício da prisão domiciliar, sendo 
apontado como autoridade coatora o r. Juízo de Direito 
da Vara Única da Comarca de Passa-Quatro. 

 Alega o impetrante, em apertada síntese, ser 
evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, 
ao argumento de que faz jus ao cumprimento de pena em 
regime aberto, por não ser reincidente específico, motivo 
pelo qual a sua manutenção no regime mais gravoso 
constitui ilegal restrição à sua liberdade de locomoção. 

Aduz, ainda, que, diante da ausência de estabeleci-
mento prisional adequado no Município em que trabalha 
(Passa-Quatro), faz o paciente jus à prisão domiciliar, ao 
invés de ser transferido para estabelecimento localizado 
em outra comarca, de forma a lhe propiciar manter-se 
em atividade laboral. 

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de 
f. 42/43, oportunidade em que foram requisitadas 
as informações de praxe à d. autoridade apontada 
como coatora, prestadas à f. 60, acompanhadas dos 
documentos de f. 61/68.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça, em seu parecer de f. 58/58v., opinou pela 
denegação da ordem. 

É o relatório.
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do pedido do habeas corpus impetrado.

Após examinar detidamente os autos, tenho que 
a ordem deve ser denegada pelos motivos que passo 
a expor.

De início, impende registrar que após muito 
refletir cheguei à conclusão de que a análise de ques-
tões atinentes, por exemplo, à fase de execução penal, 
como no caso em tela, em que o paciente se encontra em 
cumprimento de pena já aplicada por meio de sentença 
condenatória transitada em julgado, demandam o exame 
de requisitos objetivos e, principalmente, requisitos subje-
tivos, os quais são exigidos por lei para a concessão de 
eventuais benefícios, não podendo ser feita tal análise, de 
forma segura, na via estreita do habeas corpus.

Diante disso e atento às constantes mudanças de 
entendimento e uniformização de jurisprudências proce-
didas pelos Tribunais Superiores, provenientes de julga-
mentos realizados em casos idênticos, tenho, hoje, ser 
impossível impetrar habeas corpus como sucedâneo 
recursal, notadamente em matéria de execução da pena, 
quando houver previsão de recurso próprio para o exame 
da pretensão.

Isso porque o excelso Supremo Tribunal Federal, 
por maioria de votos, no julgamento do HC 109.956/
PR, procedido em 07.08.2012, consolidou o entendi-
mento de não ser admissível a impetração de habeas 
corpus quando cabível recurso próprio, conforme se vê 
do Informativo 674:

É inadmissível impetração de habeas corpus quando cabível 
recurso ordinário constitucional. Com base nessa orientação 
e na linha do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio no caso 
acima, a 1ª Turma, por maioria, reputou inadequada a via 
do habeas corpus como substitutivo de recurso. Vencido o 
Min. Dias Toffoli, que se alinhava à jurisprudência até então 
prevalecente na 1ª Turma e ainda dominante na 2ª Turma, 
no sentido da viabilidade do writ. HC 109956/PR, Rel. Min. 
Marco Aurélio, 07.08.2012.

Na mesma direção também vem se posicionando 
o Colendo Superior Tribunal de Justiça em recentes deci-
sões proferidas pela Quinta e Sexta Turmas, verbis:

Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. 
Júri. Condenação transitada em julgado. Writ substitutivo de 
revisão criminal. Conhecimento. Impossibilidade. Verificação 
de eventual coação à liberdade de locomoção. Viabilidade. 
Atenuante da confissão espontânea. Sentença prolatada após 
o advento da Lei n. 11.689/2008. Lei processual penal. 
Aplicação imediata. Magistrada singular que procedeu de 
forma correta, ao não incluir as atenuantes e agravantes nos 
quesitos e não considerar a atenuante da confissão, tendo 
em vista a ausência da circunstância nos debates orais, 
conforme disposto no art. 492, I, B, do CPP. 1 - É inadmissível 
o emprego do habeas corpus em substituição a recurso ordi-
nariamente previsto na legislação processual penal ou espe-
cialmente, no texto constitucional (precedentes do STJ e do 
STF). 2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabi-
mento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a 
recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, 

temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo 
em execução e até revisão criminal, de cognição mais ampla. 
A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas 
corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restrin-
gindo-se a questões de direito que não demandem incursão 
no acervo probatório constante de ação penal. Precedentes. 
[...] (HC 194.737/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, julgado em 11.12.2012, DJe 19.12.2012).

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. 
Recente orientação do Supremo Tribunal Federal. Tráfico de 
drogas. Constrangimento ilegal evidenciado. Pleito pela alte-
ração da dosimetria. Patamar concedido da causa especial 
de diminuição da pena dentro da razoabilidade. Postulação 
pela substituição da pena privativa de liberdade por restri-
tivas de direito. Impossibilidade. Pena superior a quatro anos. 
Vedação do art. 44, I, do CP. Pretensão de regime inicial 
mais brando. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inobservância do 
disposto no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal. 
Precedentes. 1 - Buscando dar efetividade às normas previstas 
no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e aos 
artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a mais recente 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não 
mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a 
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso 
especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova juris-
prudência da Colenda Corte, passou também a restringir as 
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo 
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do 
recurso cabível. [...]” (HC 209.270/SP, Rel. Ministro Campos 
Marques (Desembargador convocado do TJPR), Quinta 
Turma, julgado em 11.12.2012, DJe 17.12.2012). 

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos 
Tribunais Superiores, entendo não ser mais possível a 
impetração de habeas corpus para a análise de maté-
rias impugnáveis por meio de recursos próprios, como 
é o caso do agravo em execução penal, cabível para o 
exame da matéria afeta à concessão de prisão domiciliar 
para agentes em cumprimento de pena.

Dessarte, sendo a matéria deduzida na impe-
tração atinente à execução da pena, mostra-se inviável o 
exame da pretensão por meio da presente ação constitu-
cional, devendo a mesma ser pleiteada através de recurso 
próprio, qual seja o agravo em execução penal, previsto 
no artigo 197 da Lei 7.210/84. 

Isso posto, não sendo o presente writ a via adequada 
para o exame da pretensão, à luz da nova orientação 
jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração do 
habeas corpus em substituição a recurso próprio cabível, 
denego a ordem.

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO 
GOMES DE AZEVEDO.

Súmula - DENEGAR A ORDEM.

. . .
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em síntese, à concessão do direito de o paciente recorrer 
de sua condenação em liberdade.

Afirma o impetrante que a prisão preventiva do 
paciente foi mantida na sentença sem fundamentação 
hábil, pelo que deve ele aguardar o trânsito em julgado 
de sua condenação em liberdade, uma vez que inexistem 
elementos hábeis a lastrear sua custódia cautelar.

O pedido liminar foi indeferido.
A autoridade apontada como coatora apresentou 

suas informações.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela dene-

gação da ordem com a determinação de expedição de 
guia de execução provisória.

É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi condenado 

como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código 
Penal, sendo-lhe impostas as penas de 4 anos e 6 meses 
de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 45 
dias-multa, à razão mínima.

O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal 
passou a exigir do magistrado, na sentença, manifestação 
fundamentada em relação à manutenção ou a impo-
sição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, 
sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a 
ser interposta.

No caso, ao contrário do que sustenta o comba-
tivo impetrante, ao determinar o cárcere preventivo, 
o Magistrado primevo fundamentou sua decisão nos 
seguintes termos:

[...] Considerando-se o fato de que o acusado está respon-
dendo ao processo acautelado, aliado ao fato de que ante-
riormente já foi condenado pela prática de evento idêntico, 
denego-lhe o direito de recorrer em liberdade, devendo ser 
mantido na prisão onde se encontra [...] (f. 123).

Embora o indeferimento do direito de o réu apelar 
não prime pela melhor técnica, não se pode dizer que 
esteja destituído de fundamentação.

Comungo do entendimento exposto na sentença de 
que ainda persiste a necessidade da custódia preventiva 
do paciente, pois, da análise dos autos, não encontrei 
elementos suficientes para alcançar conclusão diversa da 
decisão que manteve a prisão preventiva do segregado.

No caso em tela, o paciente foi preso, denunciado 
e condenado em primeiro grau por ter, no dia 8 de julho 
de 2013, por volta das 2h50min, subtraído para si uma 
bolsa com documentos pessoais, uma blusa e R$900,00 
de propriedade de D.J.P.  

O delito pelo qual foi o paciente condenado é 
doloso, e a pena privativa aplicada em primeiro grau é 
superior a quatro anos, pelo que é admissível a prisão 
preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de 
Processo Penal.

Palmilhando os autos, entendo que a gravidade 
concreta da conduta imputada ao paciente torna neces-

Roubo - Condenação anterior por crime idêntico -
 Prisão preventiva - Requisitos - Presença - 

Garantia da ordem pública - Direito de recorrer 
em liberdade - Vedação - Ofensa ao princípio da 

presunção de inocência - Não ocorrência -
 Expedição de guia de execução provisória - 
Necessidade - Sentença condenatória não 

transitada em julgado - Benefícios da execução 
penal - Concessão - Possibilidade - Habeas corpus -

 Análise de prova - Descabimento - 
Denegação da ordem

Ementa: Habeas corpus. Crime contra o patrimônio. 
Roubo. Direito de apelar em liberdade. Indeferimento 
mantido. Presença de requisitos da prisão preven-
tiva. Insuficiência das medidas diversas da prisão. 
Determinação, de ofício, de expedição de guia de exe-
cução provisória. Necessidade. Pendência de recurso de 
apelação. Irrelevância. Inteligência da Súmula 716 do 
Supremo Tribunal Federal. Ordem denegada, com deter-
minação de ofício. 

- Não fere o princípio da presunção de inocência a 
vedação do direito de recorrer em liberdade fundamen-
tada em dados concretos que apontem a necessidade de 
garantia da ordem pública. 

- Nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, 
é possível a concessão de benefícios da execução penal 
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Ordem denegada, com determinação de expedição da 
guia de execução provisória. 

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.080420-6/000 - Comarca 
de Diamantina - Paciente: E.E.A.P. - Autoridade coatora: 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Diamantina - 
Vítima: D.J.P. - Relator: DES. FLÁVIO BATISTA LEITE 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM E, DE OFÍCIO, DETERMINAR 
A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013. - Flávio 
Batista Leite - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - Trata-se de habeas 
corpus, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advo-
gado Flávio Venício da Costa em favor de E.E.A.P. visando, 
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Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena 
ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determi-
nada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

O art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal 
prevê: “Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provi-
sório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, 
quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição 
ordinária”.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou 
a Resolução 56/2008, dando ao art. 1º da Resolução 
19/2006, que dispõe sobre a execução penal provisória, 
a seguinte redação: 

Art. 1º A guia de recolhimento provisório será expedida 
quando da prolação da sentença ou acórdão condena-
tório, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição 
de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério 
Público, devendo ser prontamente remetida ao Juízo da 
Execução Criminal.
Parágrafo primeiro. Deverá ser anotada na guia de recolhi-
mento expedida nestas condições a expressão ‘provisório’, 
em sequência da expressão guia de recolhimento.
Parágrafo segundo. A expedição da guia de recolhimento 
provisório será certificada nos autos do processo criminal.
Parágrafo terceiro. Estando o processo em grau de recurso, e 
não tendo sido expedida a guia de recolhimento provisório, 
às Secretarias desses órgãos caberá expedi-la e remetê-la ao 
juízo competente.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Pena: 
execução provisória. Progressão de regime antes do trân-
sito em julgado da condenação: possibilidade. Precedentes. 
Resolução nº 19, de 29 de agosto de 2006, do Conselho 
Nacional de Justiça. Recurso conhecido e provido. - 1. A juris-
prudência deste Supremo Tribunal não exige o trânsito em 
julgado da condenação para que seja possível a progressão 
de regime. Precedentes.  2. O art. 1º da Resolução nº 19 
do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a guia de 
recolhimento provisório seja expedida após a prolação da 
sentença ou do acórdão condenatório, ainda sujeito a recurso 
sem efeito suspensivo, devendo ser prontamente remetida ao 
Juízo da Execução Criminal. 3. Recurso conhecido e provido. 
(RHC 92872, Relatora: Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
julgado em 27.11.2007, DJe 026, divulg. 14.02.2008, 
public. em 15.02.2008, DJ de 15.02.2008.)

Processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Apelação do 
Ministério Público. Expedição de guia provisória antes do 
trânsito em julgado da sentença condenatória. Requisitos 
para a progressão de regime prisional. Regime de cumpri-
mento da pena. Teses apresentadas, mas não apreciadas pelo 
Tribunal a quo. Supressão de instância. - I - A pendência de 
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério 
Público não obsta a formação do Processo de Execução 
Criminal provisória. (Precedentes). II - ‘Admite-se a progressão 
de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata 
de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito 
em julgado da sentença condenatória.’ (Súmula nº 716 do 
c. Pretório Excelso.) III - Tendo em vista que as teses apre-
sentadas - preenchimento dos requisitos para progressão de 
regime prisional e fixação de regime semiaberto para início de 
cumprimento da reprimenda -, embora suscitadas, não foram 

sária a manutenção do cárcere cautelar, uma vez que, 
demonstrando total ousadia e desprezo pelo patrimônio 
alheio, ele agiu durante a madrugada, agarrando a vítima 
com um golpe pelas costas, encostou um objeto pontia-
gudo no pescoço dela e lhe exigiu os objetos pessoais.

Como se não bastasse, o segregado, quando de 
sua prisão em flagrante, informou que “já foi preso, tendo 
cumprido pena por 1 (um) ano e 10 (dez) meses pelo 
crime do art. 157” (f. 21), informação essa que é ratifi-
cada pela certidão de antecedentes criminais (f. 92/94), 
que registra uma condenação anterior pelo delito de 
roubo, em grau recursal.

O novo envolvimento do segregado em crime de 
igual espécie demonstra que os fatos narrados no presente 
writ não são algo isolado na vida dele e denota ponde-
rável risco de reiteração de práticas criminosas.

Sem dúvida que a propensão do paciente ao ilícito 
deve ser reprimida.

E não há qualquer ilegalidade na afirmação de 
necessidade de resguardo da ordem pública para acau-
telamento do meio social a partir da conclusão de que o 
indivíduo apresenta periculosidade social, considerando o 
que se depreende de sua certidão de antecedentes crimi-
nais. A segregação cautelar apoiada nesse fundamento, 
quando depreendido de elementos concretos, encontra 
amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, estão presentes os pressupostos para a 
constrição cautelar, quais sejam a prova da existência 
do crime e os indícios suficientes de autoria. Não se 
mostram, por conseguinte, recomendáveis quaisquer 
das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, 
diante das condições pessoais do paciente e da gravi-
dade concreta da conduta a ele imputada, nos termos do 
art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 

Quanto às alegações de que o paciente é inocente 
de todas as acusações, não cabe, em sede de habeas 
corpus, a análise da prova dos autos, pois se refere ao 
mérito da ação penal, e a via estreita do HC não permite 
o julgamento antecipado, pois está restrito às hipóteses 
dos arts. 647 e 648, ambos do CPP, não configuradas 
na espécie.

Por fim, como bem apontou a d. Procuradoria-Geral 
de Justiça, é necessária a expedição de guia de execução 
provisória da condenação imposta ao paciente.

Da análise da sentença de f. 120/124, verifico que, 
apesar de mantida a prisão do paciente, foi determinada 
a expedição de guia de execução somente após o trânsito 
em julgado da condenação imposta.

Porém, conforme entendimento consolidado pelo 
Supremo Tribunal Federal, é possível a formação de 
processo de execução provisória de sentença condena-
tória ainda não transitada em julgado, com a possibili-
dade de obtenção de benefícios dela decorrentes, uma 
vez cumpridos os requisitos legais.

Nesse sentido, é a Súmula 716 do STF:
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apreciadas pela autoridade apontada como coatora, fica 
esta Corte impedida de examinar tais alegações, sob pena 
de indevida supressão de instância (Precedentes). IV - Porém, 
tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada no 
writ originário, e não apreciada pelo e. Tribunal de origem, 
devem os autos ser remetidos a este para que se manifeste 
sobre o tema. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, 
concedida. Ordem concedida de ofício. (HC 143.394/MG, 
Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 28.06.2010.)

Assim, é possível o início do cumprimento da pena 
de maneira provisória, independentemente de recurso.

Posto isso, denego a ordem, mas determino a expe-
dição da guia de execução provisória da reprimenda 
imposta na Ação Penal 0050182-33.2013.8.13.0216, 
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantina.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES WALTER LUIZ DE MELO e KÁRIN 
EMMERICH

Súmula - DENEGARAM A ORDEM E DETERMINARAM 
A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

. . .

Denúncia - Art. 309 do CTB - Perigo de dano 
concreto - Elementar não descrita na peça 

exordial - Atipicidade de conduta - Ausência de 
justa causa para a ação penal - Trancamento 

parcial - Concessão da ordem

Ementa: Habeas corpus. Art. 309 do CTB. Crime de 
perigo concreto. Elementar não descrita na denúncia. 
Falta de justa causa. Trancamento parcial da ação penal. 
Ordem concedida.

- A conduta típica prevista no art. 309 do CTB é crime de 
perigo concreto. Portanto, se a denúncia descreve fato 
atípico, deve ser ela rejeitada, nesta parte, por falta de 
justa causa.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.088474-5/000 
- Comarca de Belo Horizonte - Paciente: C.M.S.B. - 
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal 
da Comarca de Belo Horizonte - Relator: DES. EDUARDO 
BRUM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos em CONCEDER A 
ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013. - Eduardo 
Brum - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO BRUM - Trata-se de habeas corpus, 
com pedido liminar, impetrado em benefício de C.M.S.B., 
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constran-
gimento ilegal por parte do Juiz de Direito da 11ª Vara 
Criminal da Comarca de Belo Horizonte.

De acordo com a exordial, assim como narrou a 
denúncia, em momento algum C. gerou perigo concreto, 
até porque, apesar de não possuir CNH, foi preso em 
flagrante enquanto o veículo estava parado. Salienta-se 
que o delito previsto no art. 309 do CTB exige, para sua 
ocorrência, a existência de perigo de dano concreto. 
Assim, pugna-se pela absolvição sumária do paciente 
com relação ao delito previsto no art. 309 do CTB, tendo 
em vista a manifesta atipicidade da conduta. Por fim, caso 
seja acolhido o pedido, pleiteia-se a oitiva do Ministério 
Público a respeito da possibilidade de apresentação de 
proposta de suspensão condicional do processo.

A inicial de f. 02/11 veio acompanhada dos 
documentos de f. 12/111.

Indeferi a liminar à f.115.
Prestadas as informações oficiais à f.121, ouviu-se 

a douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela 
denegação da ordem (f. 129/131).

Conheço do pedido, atendidos os pressupostos de 
admissibilidade, e vejo que razão assiste à defesa.

Ab initio, transcrevo o teor do art. 309 do CTB:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 
devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa 
(destaquei).

Conforme narra a exordial acusatória de f.12/13:

Consta dos autos que, no dia 30/08/2011, por volta das 
17h, na Av. Presidente Carlos Luz, Bairro Caiçaras, nesta 
urbe, o denunciado conduzia, sem a devida habilitação, o 
veículo Fiat/Palio Fire Economy, placa [...], emplacado no 
Estado do Espírito Santo, sendo o mesmo produto de crime.
Segundo restou apurado, policiais civis, em serviço de rotina, 
depararam-se com o veículo em questão, em atitude suspeita, 
eis que estava batido e com o vidro traseiro estilhaçado, 
momento em que efetuaram uma consulta ao SIP, vindo a 
constatar que o referido automóvel possuía registro de roubo, 
ocorrido aos 22/06/2011, no Município de Vila Velha/ES.
Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do veículo, 
cujo condutor, o denunciado, ao ser questionado, não conse-
guiu explicar a posse do automóvel, além de não apresentar 
sua carteira de habilitação.

Logo, sendo exigível o perigo concreto como 
elementar típica do delito, a denúncia que não descreve 
tal circunstância não deve dar início a uma ação penal, 
haja vista a ausência de justa causa.
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indulto podem excluir do ato de clemência os conde-
nados pelos crimes inscritos na Lei nº 8.072/1990, bem 
como aqueles sentenciados pelo tráfico de entorpecentes, 
mesmo com aplicação da causa de diminuição prevista 
no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois esta não altera 
a tipicidade do crime, não importando tal exclusão em 
transgressão aos postulados inscritos nos arts. 5º, XL, e 
84, XII, da CF. Além disso, não pode o condenado ser 
agraciado com o benefício do indulto previsto no Decreto 
nº 7.648/2011, se não atendia em 25.12.2011 aos 
requisitos necessários para a sua concessão. 

Agravo provido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0231.07.088847-
5/001 - Comarca de Ribeirão das Neves - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravado: 
J.F.A. - Relator: DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - 
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo 
Ministério Público contra a r. decisão de f. 17-18, de lavra 
do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais 
da Comarca de Ribeirão das Neves, que concedeu 
ao condenado J.F.A. o benefício de indulto previsto no 
Decreto Presidencial nº 7.648/2011, extinguindo a 
sua punibilidade.

Em suas razões recursais (f. 06-10), sustenta o 
Parquet que o reeducando não atende aos requisitos 
necessários à concessão do indulto, por não usufruir do 
regime aberto em 25.12.2011 e ter sido condenado pelo 
delito de tráfico de drogas.

O agravado ofereceu sua contrariedade às f. 21-30, 
pugnando por comutação da pena.

Ao exercer o juízo de retratação (f. 34), o douto 
Magistrado a quo manteve a decisão combatida. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ronald Albergaria 
(f. 49-53), il. Procurador de Justiça, opinou pelo provi-
mento do recurso.

É, em síntese, o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade e proces-

samento, conheço do agravo interposto.
Não vislumbrando nos autos qualquer nulidade ou 

irregularidade que deva ser declarada de ofício, passo ao 
exame do mérito.

Indulto natalino - Decreto presidencial - Tráfico de 
drogas - Crime hediondo

Ementa: Agravo em execução penal. Tráfico de drogas 
e roubo majorado. Indulto. Decreto Presidencial 
nº 7.648/2011. Impossibilidade. 

- De acordo com a iterativa orientação jurisprudencial, 
inclusive do Pretório Excelso, os decretos concessivos de 

Assim, constatada a atipicidade dos fatos narrados 
na exordial acusatória, tem-se configurada uma das 
excepcionalíssimas hipóteses de trancamento da ação 
penal pela via do writ.

Em decisão bastante semelhante à que ora se apre-
senta, este eg. TJMG decidiu que:

Processual penal. Habeas corpus. Falta de justa causa. Direção 
de veículo automotor sem habilitação. Necessidade de perigo 
concreto de dano. Atipicidade da conduta. Trancamento da 
ação penal. Concessão da ordem. - Não existe justa causa 
para o oferecimento da denúncia que atribui ao réu a prática 
de fato atípico. - Para a configuração do delito previsto no 
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta prati-
cada pelo agente deve gerar perigo concreto de dano 
(Habeas Corpus 1.0000.06.447409-1/000 - Rel. Des. Eli 
Lucas de Mendonça - 4ª Câmara Criminal - julgamento em 
28.02.2007 - publicação da súmula em 14.03.2007).

Vale ressaltar que o caso demonstra uma hipó-
tese de trancamento de ação penal, e não de absol-
vição sumária, haja vista que a defesa não apresentou 
provas contundentes da inexistência do perigo concreto 
da conduta.

O que motiva a presente decisão, repito, é o fato de 
a acusação não ter descrito na denúncia a ocorrência de 
todas as elementares da figura típica do delito em comento, 
narrando, por conseguinte, uma conduta atípica.

Diante do exposto, rogando vênia à douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem impe-
trada trancando parcialmente a ação penal, apenas no 
que tange à suposta prática do crime descrito no art. 309 
do CTB.

Caso prevaleça esta decisão, oficie-se ao Juízo de 
origem para cumprimento do acórdão, ouvindo-se, em 
seguida, o Ministério Público para que seja verificada 
a possibilidade de propor a suspensão condicional do 
processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ e CORRÊA 
CAMARGO. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM DE 
HABEAS CORPUS.

. . .
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ao proibir a graça, por um lapso, deixou o constituinte de 
se referir ao indulto, mas cabe, neste caso, a aplicação de 
interpretação extensiva. Onde se lê graça, leia-se igualmente 
indulto. O contrário seria, também, possível, aliás, como 
se faz com o art. 84, XII, da CF. Onde se lê indulto, leia-se 
igualmente graça. E o Presidente da República, desde 1988, 
já concedeu inúmeras graças, sem que se alegasse ter ele 
agido de maneira indevida ou em desatenção à Constituição 
Federal. Sob outro prisma, embora a Constituição conceda 
ao Presidente a competência para conceder indulto, 
pensamos ser viável a regulamentação da aplicação dessa 
forma de perdão em lei federal. A forma republicana de orga-
nização dos Poderes permitiria que o Legislativo disciplinasse 
o instituto do indulto, desde que não suprima essa compe-
tência do Executivo. De toda forma, preferimos sustentar que 
tanto o indulto quanto a graça são, na essência, o mesmo 
instituto. Proibida a aplicação de um aos crimes hediondos 
e equiparados, automaticamente está vedada a aplicação 
do outro (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e proces-
suais penais comentadas. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 680).

Ademais, o próprio decreto presidencial que disci-
plina o benefício pretendido traz vedação legal quanto 
à concessão do indulto aos condenados pelo delito de 
tráfico, verbis:

Art. 8º O disposto neste Decreto não alcança as 
pessoas condenadas:
I - por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de droga, 
nos termos do caput do art. 33, § 1º, e dos arts. 34 a 37 da 
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
[...] (art. 8º, Decreto Presidencial 7.648/2011).

Logo, havendo diploma legal a regulamentar a 
vedação contida no texto constitucional e dispondo o 
Decreto Presidencial em sentido contrário à pretensão 
do agravado, inviável conceder o indulto aos conde-
nados pelo delito de tráfico. A propósito, sobre o tema, 
confira-se o seguinte aresto do nosso TJMG:

Agravo. Execução penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. 
Crime equiparado a hediondo. Concessão de indulto. 
Impossibilidade (TJMG, 3ª Câmara Criminal, Agravo 
nº 1.0024.09.493033-6/001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 
v.u., j. em 24.03.2011; p. no DJe de 03.05.2011).

No mesmo sentido, confira-se a orientação jurispru-
dencial do colendo STJ:

Habeas corpus. Indulto. Tráfico de entorpecentes. Delito equi-
parado a hediondo. Crime com pena reduzida pelo art. 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade, ainda assim, 
de concessão do benefício. Ordem denegada. - 1 - É firme 
o entendimento deste Superior Tribunal de que é incabível a 
concessão do indulto aos delitos hediondos ou equiparados 
a hediondo. 2 - A circunstância de ter sido aplicado o redutor 
de penas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 
não descaracteriza a equiparação à hediondez do delito 
de tráfico de entorpecentes. 3 - Ordem denegada (STJ, 5ª 
Turma, HC 168447/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
v.u., j. em 28.02.2012; p. no DJe de 15.03.2012).

Execução Penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação do 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Natureza hedionda do 

Como visto alhures, almeja o agravante a reforma 
da decisão que concedeu o benefício de indulto previsto 
no Decreto nº 7.648/2011, extinguindo a punibilidade 
do condenado J.F.A.

Inicialmente, registro que a pretensão de comu-
tação de pena formulada pela Defesa nas contrarra-
zões (f. 29) não pode ser analisada diretamente neste 
egrégio Tribunal, pois não houve pedido a esse respeito 
em primeira instância.

Com efeito, a comutação depende de análise prévia 
pelo douto juízo a quo, e, caso haja recurso, será reapre-
ciada em segunda instância, como bem opinou o douto 
Procurador de Justiça Oficiante (f. 51).

Noutro giro, analisando com acuidade as particula-
ridades do caso trazido à apreciação, entendo que a irre-
signação do Ministério Público deve ser acolhida, pois há 
vedação expressa em lei quanto à concessão de indulto 
aos condenados por delito de tráfico, bem como não 
atendia o condenado, por ocasião do decreto, aos requi-
sitos necessários à concessão do benefício.

De fato, conforme esclarece o Atestado de Pena 
de f. 12-13, além de condenado pelo delito de roubo 
majorado, viu-se o agravado sentenciado pela prática 
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que 
configura óbice objetivo à concessão do indulto.

O decreto concessivo de indulto, por se tratar de ato 
de cunho administrativo, emanado do Poder Executivo, 
não pode extrapolar os limites da lei que busca regula-
mentar, havendo proibição normativa expressa quanto 
aos condenados pelo delito de tráfico.

Com efeito, o art. 2º, inc. I, da Lei 8.072/1990 
veda a concessão de indulto a qualquer modalidade do 
delito de tráfico, obstando o benefício, e outros de natu-
reza semelhante, com a seguinte redação:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 
insuscetíveis de: 
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança.
[...].

A legislação infraconstitucional concede tratamento 
diferenciado aos condenados pelo delito de tráfico, esta-
belecendo imposições mais rigorosas diante da previsão 
do art. 5º, XLIII, da Constituição da República de 1988, 
que determina serem “crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos”.

Como a graça é espécie de indulto, concedida 
a determinado condenado, também há vedação para 
o gênero (indulto), conforme leciona Guilherme de 
Souza Nucci:

Em primeiro lugar, como já mencionado, graça e indulto não 
diferem, na essência: são formas de clemência, concedidas 
pelo Poder Executivo, a condenados criminalmente. Logo, 
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Crime contra o meio ambiente - Crime contra a 
fauna - Expor à venda peixes provenientes de 
pesca proibida - Absolvição - Impossibilidade - 
Atos de comércio - Configuração - Tipicidade

Ementa: Apelação criminal. Crime contra a fauna. 
Preliminar de prescrição. Rejeição. Comercialização de 
pescado proibido. Absolvição. Impossibilidade. Peixes 
expostos a venda. Atos de comercialização configurados. 

- Se entre os marcos interruptivos não transcorreu lapso 
temporal superior a quatro anos, tendo em vista que a 
pena fixada foi de um ano, impossível se torna reconhecer 
a extinção da punibilidade pela prescrição. 

- A conduta do agente que expõe pescado proibido à 
venda configura, por si só, atos de comércio, sendo, 
portando, típica a conduta de ter, no estabelecimento 
comercial, 11 kg de peixes, armazenados no freezer, 
prontos para serem vendidos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0479.08.148407-9/001 
- Comarca de Passos - Apelante: R.R.B. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: 
DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos em REJEITAR A 
PRELIMINAR E NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013. - Denise 
Pinho da Costa Val - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - Trata-se 
de apelação interposta pelo acusado R.R.B. contra a 
r. sentença de f. 81/82-v., que julgou procedente a 
denúncia e o condenou nas sanções do art. 34, pará-
grafo único, inciso III, da Lei 9.605/98, à pena de 1 (um) 
ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma 
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de 
serviços à comunidade.

Narra a denúncia que, no dia 28.02.2008, por 
volta de 16h, no Município São João Batista do Glória, 
no comércio de sua propriedade, o denunciado comer-
cializava espécimes provenientes de pesca proibida.

Consta da peça de ingresso que, após notícia 
anônima, na data e local supramencionados, a 
Polícia Ambiental constatou a existência de 11 (onze) 
quilos de peixes armazenados no freezer, produtos de 
pesca proibida.

Segundo a exordial, o denunciado não tinha nota 
fiscal ou documentos que comprovassem a origem do 
pescado, bem como inexistia declaração de estoque para 

delito. Afastamento. Impossibilidade. Indulto. Não cabimento. 
Crime hediondo. Art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 e art. 8º, I e 
II, do Decreto nº 7.046/09 e art. 44 da Lei nº 11.343/06. 
Agravo regimental desprovido. - 1 - Embora o legislador 
tenha previsto a possibilidade de reduzir as sanções do réu 
primário, de bons antecedentes, que não se dedica a ativi-
dades criminosas nem integra organização criminosa (art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006), as razões que o levaram a quali-
ficar o tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a 
hediondo subsistem em sua integralidade, vez que os critérios 
que permitem a diminuição da pena não têm o condão de 
mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta deli-
tuosa em si mesma, que continua sendo a de tráfico ilícito de 
drogas. 2 - Porque evidenciada a hediondez da figura inscul-
pida no § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, torna-se inad-
missível a concessão do benefício do indulto pelo Decreto 
Presidencial nº 7.046/09 ante as proibições constantes de 
seu art. 8º, I e II, do art. 44 da Lei de Drogas e do art. 2º, I, 
da Lei de Crimes Hediondos. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1248696/MS, 
Rel. Ministro Jorge Mussi, v.u., j. em 25.10.2011; p. no DJe 
de 07.11.2011).

Além disso, na data de 25.12.2011, o agravado 
ainda se encontrava no regime semiaberto, pois progrediu 
para o aberto somente em 2012, conforme decisão 
de f. 11, o que afasta a possibilidade de concessão 
do benefício com fulcro no art. 1º, inc. XIV, do Decreto 
7.648/2011, que exige estar o reeducando no regime 
mais benéfico, nos seguintes termos:

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam 
cumprindo pena em regime aberto, ou em livramento condi-
cional, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro 
de 2011, não sejam superiores a oito anos, se não rein-
cidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham 
cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um 
terço, se reincidentes.

Assim, encontra o benefício deferido óbice na legis-
lação aplicável, pois inviável conceder indulto aos conde-
nados por delito de tráfico, além de não fazer jus o agra-
vado à benesse, pela ausência dos requisitos necessários 
em 25.12.2011, o que me leva a acolher o recurso do 
Ministério Público.

Fiel a essas breves considerações e tudo mais que dos 
autos consta, na esteira do parecer do ilustre Procurador 
de Justiça Oficiante, meu voto é no sentido de dar provi-
mento ao agravo para cassar a decisão hostilizada.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FORTUNA GRION e MARIA LUÍZA 
DE MARILAC.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .
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Quanto à autoria, ela também está comprovada 
nos autos, porquanto o próprio apelante assumiu que os 
peixes lhe pertenciam. Vejam-se suas declarações:

[...] que o declarante informa que os peixes que foram 
apreendidos no seu estabelecimento comercial realmente 
não estavam em bom estado de consumo, mas os mesmos 
estavam no local para servir de isca para fazer a pesca; que 
o declarante disse que tais peixes já estavam no freezer há 
mais ou menos uns três meses, que o declarante disse que 
os peixes de consumo que o mesmo vende têm nota fiscal e 
nota de pescador profissional, mas ainda não possui o licen-
ciamento para vender os peixes; que o depoente disse que 
continua vendendo alguns peixes mas somente com nota 
fiscal; e, até que ele consiga o licenciamento do IEF, o mesmo 
está comercializando muito pouco (f. 14-14-v.).

[...] que são verdadeiros em parte os fatos narrados na 
denúncia, tendo a esclarecer o seguinte: que confirma que 
armazenava os espécimes de peixes sem a documentação 
necessária, isto é, nota fiscal ou declaração de estoque; que 
na época não sabia que eram necessárias tais autorizações; 
que o peixe estava armazenado há bastante tempo, sendo 
que o interrogando só vende peixe fresco pelas ruas; que 
o peixe armazenado era para consumo pessoal, sendo que 
parte era doada a pessoas carentes; que, a partir dos fatos, 
o interrogando, quando armazena peixe, o faz com a devida 
documentação (f. 61).

Como visto alhures, R. confirma que tinha peixes 
refrigerados, no entanto, na fase policial, afirmou que 
eles não estavam em bom estado de conservação e iriam 
servir de isca para a pesca e, em juízo, afirmou que eles 
eram para uso pessoal ou doação a pessoas carentes.

Certo é, todavia, que R. mantinha referidos peixes 
em estabelecimento comercial, sem a documentação 
necessária, conforme por ele informado e também 
segundo o relato dos policiais.

A.F.S., ao ser ouvido em juízo, declarou:

[...] recebeu denúncia anônima no sentido de que havia 
comércio ilegal de peixes na residência do acusado; que, 
apesar de se tratar de uma residência, havia uma placa em 
frente indicativa de comércio de peixes; que se deslocou até a 
residência do denunciado, que autorizou a entrada dos poli-
ciais militares na residência; que logo na sala foi localizado 
um freezer horizontal com certa quantidade de espécimes 
nativas de peixes sem registro de estoque do IEF ou nota fiscal 
comprobatória da origem [...] (f. 59).

No mesmo sentido o depoimento do policial R.S.C., 
o qual relatou que “não havia nota fiscal comprobatória 
da origem, tampouco declaração de estoque, necessária 
no período de piracema” (f. 60).

Dessarte, não pairam dúvidas de que o acusado 
era proprietário de um estabelecimento comercial deno-
minado Casa de Pesca Glória, onde mantinha, sob refri-
geração, vários peixes, produtos de pesca proibida, 
e que havia notícias de que ele estava vendendo refe-
ridos peixes.

Cumpre analisar, agora, se a conduta do réu se 
enquadra ou não no tipo penal.

Reza o art. 34, parágrafo único, da Lei 9.605/98, 
in verbis:

o período da piracema, que foi de 1º.11.07 a 28.02.08, 
nos termos da Portaria nº 155/07.

Assim, o acusado foi denunciado nos termos do 
art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98 (f. 2/3).

A denúncia foi recebida em 26.08.2008 à f. 33, a 
sentença publicada em 1º.08.2012 (f. 82-v.) e o réu dela 
intimado pessoalmente às f. 83/84.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação 
à f. 85, onde pugnou pelo reconhecimento da prescrição 
intercorrente. E, nas razões de f. 89/93, a defesa plei-
teia a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, III, do 
CPP, sob o fundamento de que o tipo penal em apreço 
não pune o armazenamento, o que, na verdade, confi-
gura apenas mera infração administrativa. 

Requer, ainda, a concessão da assistência judi-
ciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público, às f. 94/97, 
pugnando pelo não provimento do apelo.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer da lavra da em. Procurador de Justiça, 
Dr. Leonel Cavanellas, opinou pelo parcial provimento 
do apelo defensivo, apenas para isentar o apelante das 
custas processuais (f. 103/107).

É o breve relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os seus 

pressupostos e as condições de sua admissibilidade.
Preliminar.
Em sua petição de interposição, o apelante suscitou 

a preliminar relativa à prescrição intercorrente.
Razão não lhe assiste, porquanto não ultrapassado 

o prazo prescricional.
Vê-se da r. sentença que o apelante foi condenado 

à pena de um ano de detenção, cujo lapso prescricional 
é de 4 anos, ex vi do art. 109, V, do CP.

E, entre a data do crime, ocorrido em 28.02.2008, 
e o recebimento da denúncia (26.08.2008, f. 33), e entre 
este e a publicação da sentença, datada de 1º.08.2012 
(f. 82-v.) não transcorreu período superior a quatro anos.

Da mesma forma, não se verifica este decurso 
temporal da publicação da sentença até o presente julga-
mento, não se podendo, pois, falar em prescrição, seja a 
intercorrente, seja a retroativa.

Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito.
No mérito, almeja a defesa a absolvição, sob o 

argumento de que os peixes armazenados pelo acusado 
não eram para venda e de que a conduta típica do 
art. 34, parágrafo único, III, da Lei 9.605/98 não abarca 
a conduta praticada pelo acusado. Entende, assim, que 
a conduta de armazenar é atípica, configurando apenas 
infração administrativa. 

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade 
está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocor-
rência de f. 8/10, pelo termo de apreensão e de inutili-
zação de f. 11 e pelo auto de infração de f. 12/13.
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bilizou para a venda, o que, por si só, configura o delito, 
não sendo necessário que seja pilhado no momento 
efetivo da venda para a consumação do delito.

Nesse sentido, é a brilhante lição de Guilherme de 
Souza Nucci:

[...] transportar (levar de um lugar a outro), comercializar 
(apresentar algo para ser objeto de negócio), beneficiar (dar 
condições a consumo) ou industrializar (fazer o aproveita-
mento como matéria-prima da indústria) espécimes (inte-
grantes da fauna aquática) originários da coleta (recolhi-
mento), apanha (colheita, captura) e pesca (retirar da água) 
proibidos (vedados por lei). Este tipo, na verdade, é fruto dos 
demais. Se a pesca é vedada da forma como foi realizada, 
é natural que a utilização do material coletado também o 
seja (Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed. São 
Paulo: RT, 2010, p. 970).

Dessarte, impossível se falar em absolvição.
Quanto à pena privativa de liberdade, ela não 

merece reparo, pois fixada no mínimo legal. Entretanto, 
cumpre apenas alterar a pena de reclusão por detenção, 
uma vez que o tipo penal faz referência à pena 
de detenção.

E, apesar de a sentença fixar o valor do dia multa 
e não a quantidade de dias, verifica-se que se trata de 
mero erro material, pois, como o tipo penal prevê a apli-
cação alternada ou cumulativa de pena privativa de liber-
dade e multa, depreende-se que o MM. Juiz sentenciante 
fixou apenas a pena privativa de liberdade, devendo ser 
desconsiderada, portanto, a parte da sentença referente 
ao valor do dia-multa.

Com relação aos benefícios da assistência judi-
ciária, vejo que ela já foi deferida ao réu, no momento 
em que foi nomeado defensor dativo.

E, em relação à isenção do pagamento das custas, 
tenho que tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, onde 
o pedido deve ser feito.

Em face do exposto, rejeito a preliminar e nego 
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES RUBENS GABRIEL SOARES e FURTADO 
DE MENDONÇA.

Súmula - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 
NÃO PROVIDO.

. . .

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou 
em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas 
as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes 
com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante 
a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos 
não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espé-
cimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

A denúncia imputou ao acusado a conduta de 
comercializar espécimes provenientes de pesca proibida.

A defesa, por seu turno, aduz que o fato de ter o 
acusado armazenado os espécimes não configura o 
delito em apreço.

Razão, contudo, não lhe assiste.
Nicolao Dino Neto e outros, ao comentar a Lei de 

Crimes Ambientais, nos explica sobre o referido tipo penal:

Havendo previsão de espécies que não podem ser pescadas, 
a ofensa à regra causa o delito. Igualmente, se houver espe-
cificação de tamanho, bem como de quantidade de pescado 
permitido em determinado local ou época, a não observância 
dessa norma configura o tipo.
De igual sorte, se a Administração Pública especificar os 
instrumentos admitidos para a prática da atividade, qualquer 
utilização em desconformidade com os preceitos leva à inci-
dência da norma em questão.
O inciso III estabelece a punição nas penas do caput para 
aquele que comete receptação específica de produtos 
oriundos da pesca proibida. Todo aquele que transporta, 
comercializa, beneficia ou industrializa pescado oriundo da 
atividade ilegal, em desconformidade com o padrão imposto 
pela norma administrativa, comete o ilícito em questão 
(Crimes e infrações administrativas ambientais. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 225-226).

O que se extrai dos autos é que havia notícias 
anônimas de que R. estava vendendo os peixes oriundos 
de pesca proibida; e, verificada a notícia, foram apreen-
didos peixes no freezer do seu estabelecimento comercial, 
sediado em sua própria casa.

O verbo comercializar, segundo o dicionário 
Aurélio, significa “Tornar comerciável ou comercial. Pôr 
em circuito comercial. Negociar com, comerciar”.

O mesmo conceito traz o dicionário Michaellis: 

(comercial+izar) vtd 1 Tornar comercial. 2 Colocar no 
comércio. 3 Sujeitar às condições do comércio; tornar em 
uma espécie de comércio. 4 Criar alguma coisa com possi-
bilidade apenas potencial de ser explorada comercialmente, 
de ser vendida, fabricada, exposta ou posta a render dinheiro 
de outra qualquer forma: Comercializar uma invenção. 5 
Rebaixar em qualidade, fazer mais convencional e comum ou 
empregar para fins inferiores a fim de obter lucro maior ou 
mais seguro: Comercializou o seu talento de pintor.

E, no presente caso, as provas demonstraram que o 
acusado pôs em circuito comercial os peixes oriundos da 
pesca proibida, a partir do momento em que os disponi-
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Estelionato - Cheque pós-datado - Ausência 
de provisão de fundos - Dolo preordenado - 

Configuração - Ilícito civil - Inexistência - Crime 
continuado - Ocorrência - Fixação da pena

Ementa: Penal e processual penal. Estelionato. Agente 
que, valendo-se de dolo preordenado, emite cheques 
que sabia que seriam devolvidos sem provisão de fundos, 
para fins de pagamento de mensalidade à universi-
dade. Vítima. Prova robusta. Vantagem ilícita. Prejuízo 
alheio. Distinção entre ilícito cível e ocorrência de crime. 
Condenação mantida. Continuidade delitiva. Ocorrência. 
Recurso desprovido. 

- As provas amealhadas ao longo da instrução, harmô-
nicas e destituídas de qualquer vício, são mais do que 
suficientes para ensejar a manutenção da condenação, 
ainda mais quando a negativa do réu se apresenta desti-
tuída de álibi comprobatório e de verossimilhança. 

- Configura o crime do art. 171 do CPB a conduta de 
emitir nada mais do que nove cheques, todos eles sem 
provisão de fundos, para pagamento pós-datado, tendo 
o apelante, naquela ocasião, plena ciência de que todos 
não seriam compensados. 

- Inquestionável dessa forma, a presença do dolo no ante-
cedente, o que afasta a consideração de simples ilícito 
civil, pelo ânimo do agente em fraudar o ofendido. 

- Tendo o apelante emitido nove cheques com venci-
mentos em datas diferentes, praticou mais de um delito 
de estelionato, assim procedendo segundo norma inscul-
pida no art. 71 do CPB, ou seja, em semelhantes condi-
ções de tempo, lugar e modo de execução, de modo que 
os crimes subsequentes possam ser considerados conti-
nuação do primeiro.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.05.259751-8/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: E.J.L.N. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. WALTER LUIZ DE MELO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013. - Walter 
Luiz de Melo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WALTER LUIZ DE MELO - E.J.L.N., qualificado 
nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do 
art. 171, § 2º, VI, c/c art. 71, caput, ambos do CPB, 

tendo sido, ao final, pela sentença de f. 389/398, conde-
nado às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em 
regime inicial aberto, acrescido do pagamento de 189 
dias-multa. 

A pena privativa de liberdade foi substituída por 
duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do 
CPB, consistente no pagamento de prestação pecuniária 
no valor de R$8.686,03 em favor da vítima e prestação 
de serviços à comunidade em local e condições a serem 
fixados pelo Juiz da Execução.

Irresignada, a defesa do réu interpôs recurso de 
apelação, f. 401, razões, f. 413/421, requerendo, em 
síntese: a absolvição diante da alegada ausência de dolo 
específico em relação ao crime de estelionato; subsidia-
riamente, a fixação da pena no mínimo legal, bem como 
que seja diminuída, ou mesmo retirada, a figura do crime 
continuado. 

Contra-arrazoando, o Ministério Público se 
bate pelo conhecimento e desprovimento do recurso, 
f. 425/435, ao que aquiesceu a Procuradoria Geral de 
Justiça, f. 441/448.

É, em síntese, o relatório. 
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade, registrando que não há preli-
minares ou irregularidades que possam contaminar a 
validade deste processo.

Não se vislumbrando qualquer outro vício na pres-
tação jurisdicional, passo ao exame do mérito. 

Narra a denúncia:

[...] Nos dias 04 de julho de 2004, 29 de agosto de 2003, 
30 de setembro de 2003, 31 de outubro de 2003, 09 de 
janeiro de 2004, e 02 de fevereiro de 2004, [...], nesta 
cidade e no dia 27 de janeiro de 2004, na cidade de Santos 
Dumont - MG, o denunciado, mediante mais de uma ação, 
emitiu os cheques de n° 406408, 444364, 444371, 444380, 
472133, 472134, 546796, 546799 e 472141, respectiva-
mente, sem provisão de fundos em poder do banco sacado 
HSBC Global Classes, frustrando-lhes o pagamento e 
obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo da Associação 
Salgado de Oliveira de Educação - Universo, valendo-se das 
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de 
maneira que as infrações penais subsequentes continuassem 
a primeira.
Nesta oportunidade, o denunciado desejava ingressar 
no Curso de Ensino Superior oferecido pela Universidade 
Salgado de Oliveira (vitima), não querendo arcar, entretanto, 
com as obrigações pecuniárias decorrentes da contratação 
dos serviços da mencionada pessoa jurídica de direito privado.
No intento de praticar a fraude, o denunciado dirigiu-se à 
instituição de ensino e, no dia 04 de julho de 2003, efetuou 
a matrícula no Curso de Direito oferecido pela universi-
dade, pagando a matricula do curso através do cheque 
do Banco HSBC, n° 406408. no valor de R$80,00 (oitenta 
reais), cheque este emitido sem que o denunciado possuísse 
qualquer quantia em conta junto ao sacado, para cobrir 
o pagamento.
Valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo 
de execução, o denunciado, em continuidade delitiva, emitiu 
vários outros cheques, em valores diversos, para a mencio-
nada instituição vitima.
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Apos emitir um cheque cuja insuficiência de fundos era desco-
nhecida pela vitima, o denunciado logrou êxito em efetivar 
sua matricula junto à Universo, recebendo, assim, um carnê 
composto pelos boletos das seis mensalidades referentes aos 
meses de julho a dezembro de 2003, primeiro período do 
curso de Direito.
Entretanto, apesar de usufruir livremente dos serviços educa-
cionais prestados pela instituição vitima, o denunciado pagou 
sua prestação contratual com cheques sem provisão de 
fundos em poder do sacado.
Assim, nos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 
2003, o denunciado emitiu outros três cheques do Banco 
HSBC Global Class (399), agenda 1567, Conta n° 1 567 
09282 5 7, os três no valor de R$419.33 (quatrocentos e 
dezenove reais e trinta e três centavos), todos devolvidos por 
ausência de provisão de fundos.
A matrícula do denunciado no semestre letivo de 2004 foi 
viabilizada judicialmente. Não obstante, o denunciado conti-
nuou a emitir cheques sem fundos em poder do sacado, assi-
nando em 09 de janeiro de 2004, 27 de janeiro de 2004, 02 
de dezembro de 2005 e 31 de janeiro de 2005, os cheques 
de n° 472133, 147134. 472141. 546796 e 546799. 
respectivamente nos valores de R$619.60 (seiscentos e deze-
nove reais e sessenta centavos). R$613.71 (seiscentos e treze 
reais e setenta e um centavos), R$419. 32 (quatrocentos e 
dezenove reais e trinta e dois centavos), R$712.50 (setecentos 
e doze reais e, cinquenta centavos) e R$270,00 (duzentos e 
setenta reais), totalizando mais cinco cheques, todos do HSBC 
Global Class, agenda 1567 e conta n° 1.567.09282 5 7, 
devolvidos por insuficiência de fundos em poder do sacado.
No intento de, mais uma vez, praticar os delitos, em prejuízo 
da multimencionada universidade, o denunciado ingressou 
em juízo com ação monitoria com pedido de tutela anteci-
pada no início do ano de 2005, requerendo que a vitima 
fosse compelida a efetuar sua rematrícula para o primeiro 
semestre letivo do ano de 2005.
Apresentando os boletos da universidade, com as quitações 
dadas em virtude da entrega dos cheques, o denunciado 
obteve liminar junto ao Juizado Especial Cível desta Comarca, 
para que a vitima efetuasse sua matricula, sob pena de multas 
sancionatórias pelo descumprimento da obrigação de fazer.
Ocorre que, durante a instrução da ação intentada pelo 
denunciado, ficou provada a fraude praticada pelo mesmo, 
sendo, por tal razão julgada improcedente a ação comina-
tória ajuizada por E. [...] - f. 02/05.

Alega o apelante que não agiu com dolo específico 
de induzir a vítima a erro, nesta senda, destaca:

[...] além de todos os cheques serem emitidos para paga-
mentos futuros, não restou demonstrado pela acusação que o 
apelante teria agido com o dolo específico de induzir a vítima 
a erro, para que obtivesse alguma vantagem indevida.
Está nítido nos autos que a suposta conduta ilícita cometida 
pelo recorrente estaria delimitada no fato de ter repassado 
09 cheques pós-datados, não compensados em suas respec-
tivas datas de apresentação, conduta que, por si, não permite 
concluir a ocorrência do delito de estelionato 
[...] Com efeito, é cediço que o cheque é uma ordem de paga-
mento à vista. Contudo, usualmente é utilizado na prática 
comercial como mera promessa de pagamento, a exemplo 
dos autos, conforme informou a testemunha de acusação.
[...] No caso, os cheques foram emitidos como garantia de 
garantia de dívida ou mera promessa de pagamento, sendo 
que a ausência de fundos quando de suas apresentações, por 
não caracterizar fraude, não configura tal delito.

[...] No caso, a prova testemunhal, calcada no depoimento 
isolado de uma funcionária da instituição educacional, é 
muito clara no sentido de demonstrar que o apelante ficou 
inadimplente, negociando em seguida sua dívida através de 
vários cheques dados como garantia em uma única oportuni-
dade, os quais deveriam ser compensados futuramente.
A única prova produzida nos autos é justamente o testemunho 
da funcionária do estabelecimento de ensino, onde fica escla-
recida a emissão pelo recorrente, na ocasião estudante da 
instituição, sem provisão de fundos, não comprovando, 
contudo, a fraude empregada pelo mesmo na emissão das 
referidas cártulas [...] - f. 414/415. 

Diversamente do que é afirmado pela defesa, 
entendo que as provas dos autos constituem prova sufi-
ciente de autoria e responsabilidade criminal do recorrente.

Sobre a espécie delitiva, ensina o Procurador de 
Justiça Rogério Greco:

O crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita/
prejuízo alheio. A conduta do agente, portanto, deve ser diri-
gida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Assim, de 
acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no 
sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. 
Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordena-
mento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele. Se a 
vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia 
ser desclassificado para outra infração penal, a exemplo do 
crime de exercício arbitrário das próprias razões. [...] A utili-
zação da fraude pelo agente visa induzir ou manter a vítima 
em erro. Erro significa a concepção equivocada da reali-
dade, é um conhecimento falso do que ocorre no mundo 
real. Assim, aquele que atua movido pelo erro acredita numa 
coisa, enquanto a realidade é outra (Curso de direito penal. 
Niterói: Impetus, 2006, v. 3, p. 260/261).

Em convergência aos termos da sentença ora 
combatida e alegações ministeriais, in casu, a meu ver, 
o dolo antecedente do apelante restou configurado na 
medida em que, como garantia de ordem de paga-
mento das mensalidades da instituição de ensino ré, 
emitiu nada mais do que nove cheques, todos eles sem 
provisão de fundos, para pagamento pós-datado, tendo 
o apelante, naquela ocasião, plena ciência de que todos 
não seriam compensados.

Como bem esclarecido no depoimento da teste-
munha Margareth Maura dos Santos, funcionária da insti-
tuição vítima, o apelante restou inadimplente com as 
mensalidades e, no final de um dos períodos do curso de 
Direito, fez um acordo com a universidade, para tanto, 
tendo emitido alguns cheques, com datas posteriores, 
tendo, assim, se matriculado para o semestre seguinte.

Ocorre que, conforme noticiado pela referida teste-
munha, constatou-se que os cheques emitidos voltaram 
por insuficiência de fundos, tendo o apelante, não 
obstante tal fato, continuado a estudar, mas, para o 
semestre seguinte, foi impedido de renovar a matrícula. 

Diante deste último fato, o apelante ingressou 
com ação cível frente ao Poder Judiciário para que a 
universidade fosse obrigada a matriculá-lo no semestre, 
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alegando, para tanto, que estava em dia com as mensa-
lidades. 

Concedida uma liminar para renovação da 
matrícula, no mérito, ao longo da instrução processual, 
o apelante não logrou êxito em provar o pagamento 
das mensalidades, tendo a instituição vítima, a contento 
e modo, demonstrado que o então autor da ação civil 
estava inadimplente. 

Ora, vê-se que o apelante, desde o início do imbró-
glio, equivocou-se na alegação de que estaria em dia 
com instituição de ensino, já que, como pessoa escla-
recida que é, estudante de ensino superior do curso de 
Direito, tinha ou não deveria escusar-se de conhecer o 
seguinte: o fato de ter sido passado recibo de entrega 
no ato de emissão dos cheques pré-datados não revela 
quitação da dívida, já que, como se viu, houve recusa do 
pagamento por parte do banco sacado diante da falta de 
provisão de fundos!

O cheque popularmente conhecido como 
“pré-datado”, cuja compensação dá-se posteriormente, 
em data aprazada pelas partes, vem a ser um título 
pro solvendo, o que quer dizer que, por si mesmo, não 
extingue a obrigação, senão depois da liberação da 
importância a que o mesmo corresponde.

De modo que, deveria, como assim reconhecido 
na sentença cível que julgou improcedente o pedido do 
apelante, ter sido reconhecida a situação de inadimplente 
deste. 

Destaque-se que, naquela oportunidade, foi conde-
nado o réu por litigância de má-fé, visto que evidenciado 
que o até então autor visou, desde o início, ludibriar o 
Juízo, com o específico objetivo de obter uma liminar e 
frequentar mais um semestre do curso de Direito (f. 126). 

Cumpre ressaltar que todas as provas existentes nos 
autos se apresentam concatenadas, ou melhor, interli-
gadas entre si, em perfeita consonância, conduzindo com 
tranquilidade a um juízo de certeza e verdade.

Não se olvida que, em caso como o dos autos, 
deve-se demonstrar que o réu tenha agido com o dolo 
antecedente de obter para si vantagem ilícita em prejuízo 
alheio, elemento este que, no entanto, a meu ver, 
restou configurado.

Isso porque, mesmo que os cheques tenham sido 
dados em garantia de dívida, comprovado o dolo do 
agente - que, inclusive, chegou a tentar convencer o 
Judiciário de que havia quitado seu débito na universi-
dade, para tanto utilizando-se do recibo de entrega e não 
de compensação dos cheques, a conduta se subsume ao 
tipo penal descrito no art. 171, caput, do CPB.

Nesse sentido, invoco a lição de Luiz Regis Prado 
(Curso de direito penal brasileiro):

O cheque pós-datado é exemplo típico do desvirtuamento do 
cheque como ordem de pagamento à vista e, embora não 
se amolde no tipo legal em análise, pode a conduta, depen-
dendo do caso concreto, configurar o estelionato comum, se 
o agente agiu com o dolo ab initio de lesar o sujeito passivo 

(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2002, v. 2, p. 547).

Em abono às contrarrazões ministeriais, tem-se que, 
no caso concreto:

[...] O acusado, de forma cínica e despudorada, apresentou 
inúmeras e inadmissíveis desculpas para justificar o injus-
tificável, além de mentir em diversas outras oportunidades. 
No entanto, mesmo com tal desfaçatez, suas declarações 
serviram, plenamente, para corroborar todos os fatos denun-
ciados, já largamente demonstrados pela documentação 
juntada aos autos e que revela que o acusado, desde o início, 
agiu premeditadamente no sentido de obter, para si, ilícita 
vantagem em prejuízo da universidade vítima, tanto que o 
mesmo acabou por admitir, sem a menor cerimônia, que a 
Universo ainda se encontra no prejuízo até a presente data.
[...] Com efeito, o acusado, durante todo o curso de sua 
bem-sucedida empreitada criminosa, agiu movido pelo dolo 
de ‘levar vantagem’ contra a Universo, frequentando as aulas 
sem adimplir o valor das mensalidades e valendo-se de fraude 
no âmbito do próprio Poder Judiciário, simulando paga-
mentos inexistentes com a consequente obtenção de provi-
mento liminar que lhe garantiu a continuidade dos estudos.
[...] Noutro giro, mister destacar que restou demonstrado 
nos autos que o acusado emitiu os nove cheques de forma 
pós-datada, descaracterizando, pois, sua natureza de ordem 
de pagamento à vista.
Ocorre, porém, que, mesmo que os cheques tenham sido 
emitidos em desconformidade com sua natureza jurídica 
própria (ordem de pagamento à vista), mas pós-datados, a 
fraude perpetrada pelo acusado restou devidamente descrita 
no corpo da denúncia, uma vez demonstrado que, desde o 
início, o réu estava imbuído do ânimo de fraudar e de obter 
vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, tanto que conse-
guiu frequentar as aulas sem efetuar o pagamento correspon-
dente, em prejuízo da universidade-vítima, que persiste até 
hoje [...] - f. 431/433.

Dessarte, demonstrado, à saciedade, o dolo preor-
denado do apelante, meio apto a lograr o induzimento da 
vítima em erro, obtendo a vantagem ilícita, daí por que 
não ser possível cogitarmos de mero ilícito cível, como 
se quer.

Enfim, sem quaisquer dúvidas a atormentar este 
Julgador, tenho que todo o conjunto probatório trazido 
pela defesa foi frágil e incapaz de rebater a robusta 
prova em desfavor do apelante, produzida pelo MP, não 
havendo falar em ausência de veracidade ante os fortes 
elementos de convicção oferecidos nos autos, que se 
mostram não com fincas a acusar inocente, mas sim o 
contrário, revelam-se basilares a contribuir para reali-
zação do justo concreto.

Ainda, no caso concreto, tenho que não assiste 
razão à defesa quando pleiteia o reconhecimento de 
crime único e diminuição de pena.

As sanções penais foram impecavelmente aplicadas 
pelo MM. Juiz a quo, pois, bem analisadas as circunstân-
cias judiciais do art. 59 do CP, chegou-se à constatação 
de que algumas delas são desfavoráveis ao apelante; 
portanto correta é a fixação das reprimendas penais 
básicas acima do mínimo legal.
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Homicídio qualificado - Tribunal do Júri - Quesitos -
 Impugnação - Ausência - Preclusão - 
Inexigibilidade de conduta diversa - 

Não reconhecimento - Homicídio privilegiado - 
Relevante valor moral - Inexistência - 

Qualificadora - Prova - Recurso que dificultou a 
defesa da vítima - Exclusão - Impossibilidade -

 Acervo probatório - Opção dos jurados por 
uma das versões apresentadas - Decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos - 
Inexistência - Nulidade - Não ocorrência - Pena 
aplicada - Adequação à repressão do crime -

 Manutenção

Ementa: Apelação criminal. Homicídio qualificado. 
Tribunal do Júri. Preliminar. Nulidade na quesitação. 
Rejeição. Alegação de decisão manifestamente contrária 
à prova dos autos e injustiça na aplicação da pena. 
Desprovimento. 

- Caso as partes não concordem com a redação dos 
quesitos formulados pelo magistrado ou entendam que 
deixou de ser elaborado quesito necessário, relacionado 
às teses da defesa sustentadas em plenário, devem, logo 
após a sua leitura, insurgir-se contra os mesmos, sob 
pena de preclusão.

- Somente é possível a cassação da decisão soberana do 
Tribunal do Júri, por manifestamente contrária à prova 
dos autos, quando esta se mostrar atentatória à verdade 
apurada no processo ou representar verdadeira distorção 
dos elementos de convicção constantes dos autos, nunca 
quando embasada em razoável vertente da prova, sendo 
esta, inclusive, a dicção da Súmula nº 28 deste Sodalício.

Ademais, verifica-se que o apelante realizou os 
crimes que lhe são imputados de forma continuada, nos 
termos do art. 71 do Código Penal Brasileiro, já que as 
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução 
revelam que a ação delitiva posterior foi realizada como 
continuação à anterior.

A norma insculpida no art. 71 do Código Penal é 
uma causa de aumento de pena, consistindo numa ficção 
jurídica, pois, apesar de o fato referir-se a um concurso 
de infrações, o acusado responde apenas por um crime, 
com elevação nas reprimendas. 

Vale ressaltar que os requisitos para o reconhe-
cimento do crime continuado são: a pluralidade de 
condutas delituosas, que os crimes sejam da mesma 
espécie, identidade de circunstâncias de tempo, lugar, 
maneira de execução e outras semelhantes. 

Entendo que estão presentes todos os pressupostos 
objetivos necessários para aplicação da continuidade 
delitiva: o requisito temporal não é avaliado segundo um 
critério rígido, devendo ser analisado de acordo com as 
peculiaridades de cada caso. 

Em relação à fração de aumento em virtude do 
reconhecimento do crime continuado, tenho que esta se 
revelou acertada, uma vez que fixada pelo d. Sentenciante 
em 2/3.

Certo é que o número de infrações constitui, sem 
dúvida, o critério fundamental para efeito de determi-
nação do aumento punitivo. 

Nesse sentido: 

Recurso especial. Penal. Duplo roubo circunstanciado. 
Continuidade delitiva específica. Art. 71, parágrafo único, do 
Código Penal. Aumento da pena. Critérios. Aplicabilidade do 
limite mínimo previsto no caput do art. 71. Recurso impro-
vido. 1. No crime continuado específico, deve o magistrado 
proceder ao aumento da pena de acordo com o critério obje-
tivo da quantidade de crimes e a avaliação das circunstâncias 
judiciais objetivas e subjetivas descritas no parágrafo único do 
art. 71 do Código Penal. 2. Todavia, havendo todas as circuns-
tâncias judiciais sido consideradas favoráveis ao acusado, ao 
julgador resta tão somente atentar para o número de infra-
ções a fim de realizar o correspondente aumento da pena 
que, na hipótese da prática de apenas dois delitos em conti-
nuidade, deve se restringir à fração mínima prevista no caput 
do art. 71 do estatuto repressivo. 3. Recurso especial impro-
vido. (Quinta Turma, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Recurso 
Especial n° 2008/0043452-0, DJ de 14.10.2008). 

Assim, em princípio, conforme reiterados julgados, 
a existência de duas infrações, em continuidade delitiva, 
significa o menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de 
três, o de um quinto; a de quatro, o de um quarto; a de 
cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete 
ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo 
cominável para a causa de aumento de pena em questão. 

A prova produzida comprova que o apelante emitiu 
nove cheques; destarte, autorizado o aumento na ordem 
de 2/3 (dois terços).

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos 
previstos no art. 44 do CPB, confirmo a substituição da 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito 
nos ditames da sentença ora fustigada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso defen-
sivo, mantendo a sentença de 1º grau por seus próprios e 
jurídicos fundamentos.

Custas processuais, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES KÁRIN EMMERICH e SILAS RODRIGUES
VIEIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .



324        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 249-334, out./dez. 2013

Pelas razões de f. 397/417, a defesa suscita preli-
minar de nulidade do processo após a pronúncia “por 
deficiência na formulação do quesito referente à qualifi-
cadora do motivo torpe”. No mérito, alega que a decisão 
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos 
autos e, subsidiariamente, pede a redução da pena ao 
mínimo legal. 

Contrarrazões às f. 420/453.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer 

de f. 455/468, opina pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Preliminar: “Nulidade do Júri por defeito na quesi-

tação”.
A defesa sustenta que o 4º e o 5º quesitos dizem 

respeito à qualificadora no motivo torpe e que foram defi-
cientemente elaborados, em prejuízo aos réus. Alega que 
os quesitos tratam do termo “vingança”, que nem sequer 
foi mencionado na sentença de pronúncia, em ofensa 
ao art. 482, parágrafo único, do CPP, e que foi omitida 
“importante informação referente aos desentendimentos a 
respeito da garagem” (f. 400). 

Vejamos.
Segundo se extrai do art. 484 do Código de 

Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei 11.689/08, após formular os quesitos o juiz presi-
dente os lerá, indagando às partes se têm requerimento 
ou reclamação a fazer, o que constará da ata. E, nos 
termos do art. 571, VIII, do referido diploma legal, as 
nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento 
em plenário, tão logo ocorrerem.

Caso as partes não concordem com a redação dos 
quesitos formulados pelo magistrado ou entendam que 
deixou de ser elaborado quesito necessário, relacionado 
às teses da defesa sustentadas em plenário, devem, logo 
após a sua leitura, insurgir-se contra os mesmos, sob pena 
de preclusão. Caso nada seja arguido, entender-se-á que 
a parte anuiu à quesitação ou permitiu a ocorrência do 
vício para, no futuro, dele se valer para anular o feito, o 
que é inadmissível, nos termos do art. 565 do Código de 
Processo Penal.

Sobre o tema, elucida Guilherme de Souza Nucci:

as partes, após a leitura dos quesitos, devem apresentar 
reclamações ou requerimentos que tiverem, sob pena de 
preclusão. Caso algum deles esteja mal redigido, deman-
dando retificação, bem como espelhe tese diversa da efeti-
vamente sustentada pelo interessado, deve-se impugnar 
o quesito de imediato. O silêncio das partes consolida a 
redação dada pelo magistrado e não mais pode haver ques-
tionamento posterior, em grau de recurso. Logicamente, foge 
à regra a elaboração de quesito completamente desvinculado 
do preceituado em lei, gerando nulidade absoluta. 
[...]
Torna-se fundamental que o requerimento ou reclamação 
oralmente realizado pela parte interessada seja reduzido a 

- A existência de relação conflituosa entre a vítima e os 
réus, ainda que apoiada em ameaças e agressões físicas 
e verbais, não respalda a ação homicida, preferindo 
tirar a vida do ofendido a buscar outros meios legais 
para solução das desavenças, sendo possível exigir-lhes 
conduta diversa. 

- Não existindo provas de que os réus agiram impelidos 
de relevante valor moral após injusta provocação da 
vítima, não há falar em homicídio privilegiado.

- Incabível o afastamento da qualificadora do recurso 
que dificultou a defesa do ofendido, pois não há provas 
de que este, no momento dos fatos, estivesse armado e 
intencionasse agredir um dos réus.

- O Conselho de Sentença teve acesso a todas as provas 
produzidas nos autos e aos debates em plenário, tendo 
concluído pela versão que entendeu melhor representar 
a verdade dos fatos. O respeito à decisão do Júri Popular 
é a conservação do princípio constitucional da soberania 
dos veredictos, não sendo possível desconstituir a decisão 
à ausência de manifesta teratologia.

- Deve ser mantida a pena que se revela justa, adequada 
e idônea, como resposta social e na medida da reprova-
bilidade do ato.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.09.499920-8/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: J.F., J.S.F., W.S.F. 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Vítima: R.O.D.S. - Relator: DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2013. - Silas 
Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto contra a sentença de f. 366/374, 
por via da qual o MM. Juiz Presidente do I Tribunal do Júri 
da Comarca de Belo Horizonte, acolhendo o veredicto 
do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia 
para condenar J.F. e J.S.F. nas penas do art. 121, § 2º, 
I e IV, c/c art. 61, II, c, do CP, impondo-lhes pena de 14 
(quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. 
No mesmo ato, condenou W.S.F.  como incurso nas 
sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 61, II, c, e art. 65, 
I, todos do CP, a cumprir 13 (treze) anos de reclusão, no 
regime inicial fechado. 
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vítima. Quando a alcançaram, efetuaram contra a mesma, 
disparos com a aludida arma de fogo e golpes com o instru-
mento corto-contundente, de forma inesperada e sem que ela 
pudesse se defender, produzindo-lhe as lesões constantes do 
relatório de necropsia de f. 66/68, as quais foram a causa 
eficiente da morte do ofendido. 

Pronunciados, os réus submeteram-se a julgamento 
pelo Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença admi-
tido a materialidade e autoria do homicídio, afastando as 
teses defensivas, condenando-os às sanções do art. 121, 
§ 2º, I e IV, do Código Penal. O MM. Juiz-Presidente 
do Tribunal do Júri, em consequência à condenação, 
aplicou-lhes penas da seguinte forma: J.F. e J.S.F. em 14 
(quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. 
W.S.F. a cumprir 13 (treze) anos de reclusão, no regime 
inicial fechado.

Os recorrentes buscam a reforma da sentença com 
fundamentos no art. 593, III, c e d, do CP, consistentes na 
injustiça da aplicação da pena e de “ser a decisão dos 
jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. A 
defesa argumenta, nesse segundo ponto, que o acervo 
probatório demonstra que os réus “[...] tinham razões 
óbvias e justas para nutrirem ódio pela vítima e temor 
em relação à integridade física e vida de R.S.F., filha de J. 
e irmã dos demais apelantes, sendo-lhes inexigível outra 
conduta” (f. 405). Acrescenta que, além da inexigibilidade 
de conduta diversa por parte de J., que também buscava 
preservar a própria integridade física, alega que não 
existem provas da participação dos demais réus nos fatos 
narrados na denúncia. Pede o decote da qualificadora do 
motivo torpe ao fundamento de que, se dolo existiu, esse 
originou de relevante valor moral, na forma do art. 121, 
§ 1º, do CP e da qualificadora do recurso que dificultou 
a defesa do ofendido. Por fim, roga pela incidência dos 
princípios da verdade real e in dubio pro reo, devendo-se 
proceder a novo julgamento dos réus. 

Vejamos.
A decisão do Tribunal do Júri é soberana e o recurso 

de apelação nos processos de sua competência somente 
é cabível nas hipóteses do art. 593, III, do CPP, quais 
sejam quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia; for 
a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à 
decisão dos jurados; houver erro ou injustiça no tocante 
à aplicação da pena ou da medida de segurança; e for 
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova 
dos autos.

Somente é possível a cassação da decisão soberana 
do Tribunal do Júri, por manifestamente contrária à prova 
dos autos, quando esta se mostrar atentatória à verdade 
apurada no processo ou representar verdadeira distorção 
dos elementos de convicção constantes dos autos, nunca 
quando embasada em razoável vertente da prova, sendo 
esta, inclusive, a dicção da Súmula nº 28 deste Sodalício, 
in verbis: 

A cassação do veredicto popular, por manifestamente contrária 
à prova dos autos, só é possível quando a decisão for escan-

termo para constar em ata. O mesmo se demanda da decisão 
proferida pelo magistrado, rejeitando o pleito da parte, ou 
acolhendo e retificando a quesitação. O registro permite o 
questionamento posterior, em grau de recurso, ao Tribunal. 
Se, porventura, houver qualquer reclamo não constante em 
ata, dele não se tomará conhecimento no futuro. (Código 
Penal comentado. 9. ed. São Paulo: RT, p. 836.)

Nesse mesmo sentido, o posicionamento jurispru-
dencial deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais: 

Processo penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado consu-
mado. Preliminares. [...]. Nulidade. Inexistência. Nulidade da 
quesitação. Preclusão. Mérito. Absolvição. Ônus da prova. 
Autor. Reexame da provas. Descabimento. Qualificadoras. 
Respaldo probatório. Súmula 28 do TJMG. [...] - Se a defesa 
não questiona os quesitos formulados em plenário de julga-
mento, tal questão resta preclusa, diante da redação do 
então art. 479 do CPP, hoje matéria delimitada no art. 484 
do CPP. - O ônus da prova na ação revisional compete àquele 
que visa a desconstituir a coisa julgada, devendo trazer aos 
autos, portanto, prova do alegado, descabendo reexame do 
conjunto probatório. - No caso de erro técnico ou evidente 
injustiça na aplicação da pena, admite-se a redução da repri-
menda imposta ao condenado em sede de revisão criminal. 
[...] (Revisão Criminal n° 1.0000.10.064345-1/000, Rel. 
Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. em 06.03.2012).

In casu, extrai-se da ata de f. 376/378 que a 
acusação e a defesa manifestaram concordância com os 
quesitos formulados, motivo pelo qual não há falar em 
nulidade da quesitação.

Rejeito a preliminar e adentro o mérito. 
Mérito.
Narra a denúncia que: 

[...] no dia 14 de dezembro de 2008, por volta das 0:40h, 
na Praça Ronan Lasmar, bairro Zilah Sposito, nesta capital, 
J.F., J.S.F., W.S.F., com unidade de propósitos e com emprego 
de arma de fogo e de um facão desferiram disparos e golpes 
contra a vítima R.O.D.S., causando-lhe as lesões descritas 
no relatório de necropsia de f. 66/68 e laudo pericial de 
f. 75/90, ferimentos esses que por sua natureza e sede produ-
ziram a morte do ofendido. Consta que a vítima mantinha 
união estável com R., filha do denunciado J. e irmã dos 
demais denunciados. Como a vítima passou a residir durante 
certo período na casa do denunciado J., surgiram desavenças 
familiares, inclusive relacionadas a agressões da mesma 
contra sua companheira. Além disso, a vítima ocupou a 
garagem da residência de J. para ali desenvolver suas ativi-
dades, situação essa que agravou a relação entre eles, já que 
esta resistiu em deixar o local quando foi solicitado. Com essa 
relação conturbada, ainda surgiu uma outra desinteligência 
entre eles, relacionada a um acidente causado pelo denun-
ciado J.S. com o veículo da indigitada vítima. Por conta de 
tudo isso, na data e local mencionado, no momento em que 
ocorria uma festa pelo casamento de um filho do denunciado 
J., este e os demais denunciados perceberam que a vítima se 
encontrava nas proximidades, conduzindo uma motocicleta 
e trazendo consigo uma terceira pessoa na garupa. Quando 
a vítima estacionou o veículo nas proximidades de um bar, o 
denunciado J. e seus filhos ora denunciados J.S.F., W.S.F., por 
vingança, muniram-se de um revólver e um facão, saíram do 
local onde se encontravam e foram ao encontro da indigitada 
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outros meios legais para solução das desavenças, sendo 
possível exigir-se do réu conduta diversa. 

O elemento subjetivo do autor no momento do 
cometimento dos crimes, bem como as circunstâncias em 
que se deram os golpes de facas e os disparos de armas 
de fogo, atos esses confessados por J., afastam qualquer 
causa exculpante. 

No que concerne à tese de ausência de partici-
pação de J. e W. nos fatos noticiados na denúncia, vejo 
que a questão foge à realidade posta nos autos. 

Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
chegou o Conselho de Sentença no sentido de que J. e W. 
“concorreram para os fatos, desferindo golpes de facão 
e efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima 
R.O.D.S.” (f. 364), seria necessário que os recorrentes 
tivessem comprovado que não se encontravam no local 
no momento do crime, mas o que se extrai dos autos é 
justamente o contrário, ou seja, há depoimento de teste-
munha presencial informando que ambos ajudaram o 
pai, J., a ceifar a vida da vítima (f. 169). Também existem 
contradições no depoimento de W. no inquérito policial e 
em juízo (f. 34/35 e 178/179). 

Prosseguindo, pede o decote da qualificadora do 
motivo torpe ao fundamento de que, se dolo existiu, esse 
originou de relevante valor moral, na forma do art. 121, 
§ 1º, do CP.

Analisando os depoimentos dos réus, pude constatar 
que não há provas de que agiram impelidos por relevante 
valor moral após injusta provocação da vítima, sendo 
certo que as testemunhas deixaram claro que a conduta 
criminosa foi originada de sentimento de vingança por 
desavenças familiares, portanto não há falar em homi-
cídio privilegiado.

Também não prospera o pedido de afastamento 
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do 
ofendido, pois não há provas de que este, no momento 
dos fatos, estava armado e intencionava agredir o réu 
J. O que se extrai do acervo probatório é que os réus 
agiram em conjunto, valendo-se de crueldade e violência 
extrema contra a vítima, o que pode ser conferido pelas 
fotografias acostadas aos autos. 

Os jurados, que detêm autonomia para decidir 
entre uma ou outra versão possível de acordo com os 
elementos presentes nos autos, interpretaram as provas 
para concluir que o recorrente agiu com base em motivo 
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofen-
dido. As provas constantes dos autos amparam a decisão 
tomada pelo Conselho de Sentença, não se podendo dizer, 
portanto, que a condenação é manifestamente contrária 
à prova dos autos. Como dito, há elementos suficientes 
nos autos para atribuir ao apelante a conduta descrita na 
denúncia e reconhecida pelo Conselho de Sentença, não 
inclinando em seu favor o princípio in dubio pro reo.

Releva notar que o Conselho de Sentença teve 
acesso a todas as provas produzidas nos autos e aos 
debates em plenário, tendo concluído pela versão que 

dalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto proba-
tório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. 

É dizer, somente pode ser considerada manifes-
tamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri 
de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer 
elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, 
da instrução ou dos debates em plenário. Ou seja, a que 
se apresenta destituída de qualquer fundamento, base 
ou apoio nas provas do processo, não se confundindo 
com aquela que opta por uma das versões apresentadas 
pelas partes, uma vez que, nessa hipótese, não se trata de 
decisão manifestamente contrária à prova, mas de inter-
pretação divergente sobre a prova, o que é bem diferente.

Nesse sentido, aliás, têm sido as decisões deste 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Apelação criminal. Homicídio qualificado. [...] Cassação do 
julgamento. Decisão manifestamente contrária às provas dos 
autos. Inocorrência. Redução da pena-base. Falta de inte-
resse resursal. Pena aplicada no mínimo legal. Recurso não 
provido. [...] III - Consoante a Súmula 28 do eg. Tribunal de 
Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de 
ser manifestamente contrário às provas dos autos somente 
é admitida quando for a decisão ‘escandalosa, arbitrária e 
totalmente divorciada do contesto probatório’. IV - O fato de 
a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de 
Sentença não implica a cassação da decisão condenatória, 
pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas 
nos autos. (Apelação Cível 1.0024.98.154795-3/002, Rel. 
Des. Alberto Deodato Neto, DJ de 1º.04.2011.)

Júri. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Nulidade. Decisão 
manifestamente contrária à prova dos autos. Embriaguez. 
Incompatibilidade com o motivo fútil. Inocorrência. Princípio 
da soberania do Júri. Recurso desprovido. - Se o Conselho de 
Sentença opta por uma das versões apresentadas, amparada 
pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão mani-
festamente contrária à prova dos autos, devendo a mesma ser 
mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania 
do Júri. [...] (Apelação Cível 1.0395.05.009912-0/002, Rel. 
Des. Pedro Vergara, DJ de 03.02.2010).

Após analisar cuidadosamente os autos e sopesar as 
razões oferecidas pelos recorrentes de manifesta contra-
riedade da decisão do Júri à prova dos autos com relação 
às teses defensivas, tenho que razão não lhe assiste.

A materialidade está devidamente comprovada no 
relatório circunstanciado de f. 10/21, comunicação de 
serviço de f. 34/40, laudo de necropsia de f. 70/72 e 
laudo de levantamento de f. 80/94. A autoria também 
é inconteste, como colhido pelo Conselho de Sentença. 

Primeiramente, a pretensão visando ao reconheci-
mento de inexigibilidade de conduta diversa por parte do 
réu J., traduzida no temor de ameaças à sua integridade 
física e de sua filha R., ex-companheira da vítima, não 
prospera. Isso porque a existência de relação conflituosa 
entre a vítima e o réu J., ainda que apoiada em ameaças 
e agressões físicas e verbais, não respalda a ação homi-
cida, preferindo tirar a vida do ofendido em vez de buscar 
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entendeu melhor representar a verdade dos fatos. O 
respeito à decisão do Júri Popular é a conservação do 
princípio constitucional da soberania dos veredictos, não 
sendo possível desconstituir a decisão à ausência de 
manifesta teratologia.

No que se refere ao alegado excesso na apli-
cação da pena, vejo que também não assiste razão 
aos recorrentes.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 
do CP, entendo que a sanção aplicada está adequada à 
repressão do crime cometido, não se mostrando exces-
siva, nem demasiadamente branda. Ao contrário, se 
revela justa, adequada e idônea, como resposta social e 
na medida da reprovabilidade do ato.

As penas concretizadas em 14 (quatorze) anos de 
reclusão, no regime inicial fechado para J.F. e J.S.F., e 
em 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial fechado 
para W.S.F., revelam proporcionalidade com o injusto 
cometido e estão aquém da média entre a pena mínima 
e a máxima cominadas ao tipo penal, razão pela qual 
devem ser mantidas. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar e nego provimento 
ao recurso.

Custas, ex lege. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALBERTO DEODATO NETO e FLÁVIO 
BATISTA LEITE.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Crime de responsabilidade - Prefeito - Câmara 
municipal - Fixação de prazo para resposta do 

Executivo ao Legislativo - Inconstitucionalidade - 
Separação de Poderes

Ementa: PCCO. Lei Orgânica Municipal. Fixação de 
prazo pelo Legislativo para o Executivo responder a ofícios 
e requerimentos. Inexistência de obrigação. Submissão 
do Executivo ao Legislativo. Quebra da harmonia e inde-
pendência que deve reinar entre os Poderes da República 
Federativa. Impossibilidade de controle externo pelo 
Legislativo municipal sem o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 

- Não pode a lei orgânica do município estabelecer 
prazo determinado para o Executivo responder a ofícios 
e a requerimentos da Câmara de Vereadores, que deve 
ocorrer por cortesia e delicadeza, sob pena de se estabe-
lecer a submissão do Executivo municipal ao Legislativo. 

- Essa submissão configura quebra da harmonia e inde-
pendência que deve reinar entre os Poderes da República 
Federativa. 

- O controle externo pela Câmara de Vereadores ao 
Executivo Municipal ocorrerá com o auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado, e não de forma direta, como previsto 
na lei orgânica do município. 

Pedido julgado improcedente.

- V.v.: - PCO. Crime de responsabilidade praticado por 
prefeito. Câmara dos vereadores. Requisição de infor-
mações ao poder Executivo. Prazo para cumprimento. 
Controle externo exercido pelo Legislativo sobre o 
Executivo municipal. Função típica. Constitucionalidade 
da norma. Denúncia formalmente perfeita. Recebimento. 
- 1. Em se tratando de função típica do Poder Legislativo, 
assegurada nas Constituições Federal e Estadual, o 
controle externo do Executivo também deve ser exercido 
em âmbito municipal, através da Câmara de Vereadores. 
Assim, não há falar-se em inconstitucionalidade da lei 
orgânica que prevê a prestação de informações, com 
prazo certo, pelo prefeito à Câmara Municipal. - 2. 
Atendidos os requisitos elencados no art. 41 do Código 
de Processo Penal, além de presentes as condições da 
ação e os pressupostos processuais, é de se receber a 
denúncia regularmente oferecida.

AÇÃO PENAL - ORDINÁRIO Nº 1.0000.09.510112-
7/000 - Comarca de Almenara - Denunciante: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Denunciado: 
E.L.R.M., Prefeito Municipal de Divisópolis - Relator: 
DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, POR MAIORIA.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - O órgão do 
Ministério Público Estadual, com lastro no Procedimento 
Investigatório Municipal nº 111/09, oferece denúncia em 
face do Senhor Prefeito Municipal de Divisópolis - MG, 
Sr. E.L.R.M., devidamente qualificado nos autos, susten-
tando e articulando, como fato criminoso, em síntese, que 
o denunciado “[...] deixou de prestar informações e enviar 
cópias de documentos solicitados pela Câmara Municipal 
de Divisópolis [...] nem requereu prorrogação de prazo, 
tampouco justificou sua inércia à Presidência da Câmara 
Municipal”, negando execução ao disposto nos arts. 83, 
XVIII, e 23, § 2º, ambos da Lei Orgânica do Município de 
Divisópolis, que 

[...] estabelecem a competência do Prefeito para prestar as 
informações solicitadas pela Câmara Municipal, dentro do 
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prazo de trinta (30) dias, prorrogável por igual período, desde 
que solicitado e devidamente justificado.

Pretende incursar o denunciado nas sanções 
previstas no art. 1º, XIV (1ª figura), do Decreto-lei 201/67, 
por três vezes, em continuidade delitiva.

Devidamente notificado, o denunciado apresentou 
defesa preliminar às f. 198/209, afirmando que o disposi-
tivo da Lei Orgânica Municipal que estipula prazo para o 
Executivo cumprir requerimentos do Legislativo é incons-
titucional; que os ofícios estavam desprovidos de funda-
mentação, sendo certo que as contas da Prefeitura já 
haviam sido aprovadas pelo TCE/MG; que as contas 
do exercício de 2009 se encontravam em plena regula-
ridade. Diz que inexistiu dolo em sua conduta, porque 
inexistiu a intenção de deixar de atender à solicitação 
dos vereadores.

Requer, ao final, o não recebimento da denúncia, 
ou então o reconhecimento da sua improcedência.

Pede:

 [...] na hipótese de recebimento da peça de denúncia, [...] 
seja renovada a oferta de suspensão condicional do processo 
[...] e, caso aceita, sejam convalidados os atos referentes à 
proposta de suspensão condicional do processo anterior-
mente aceita [...]

Antecipa-se o julgamento da ação, dispensando o 
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o breve relato.
A Lei 8.038/90, que estabelece os procedimentos 

de crimes de competência originária porventura prati-
cados por prefeitos municipais, no seu art. 6º, dá ensejo 
à deliberação não só sobre o recebimento ou rejeição 
da denúncia ou da queixa, mas também sobre a impro-
cedência da acusação. E, quando assim analisada a 
questão, pode até ser examinada a absolvição sumária.

Entendo que essa é a questão a ser analisada aqui, 
neste momento.

A denúncia, muito bem elaborada por S. Ex.ª, o 
representante do Ministério Público, diz que seria fato 
típico a ensejar o oferecimento da denúncia o seguinte: 
que o denunciado “[...] deixou de prestar informações e 
enviar cópias de documentos solicitados pela Câmara 
Municipal de Divisópolis [...], nem requereu prorrogação 
de prazo, tampouco justificou sua inércia à Presidência 
da Câmara Municipal”, negando execução ao disposto 
nos arts. 23, § 2º, e 83, XVIII, ambos da Lei Orgânica do 
Município de Divisópolis, que 

[...] estabelecem a competência do prefeito para prestar as 
informações solicitadas pela Câmara Municipal, dentro do 
prazo de trinta (30) dias, prorrogável por igual período, desde 
que solicitado e devidamente justificado.

Os arts. 23, § 2º, e 83, XVIII, dessa Lei 
Orgânica estabelecem:

Art. 23. Compete privativamente à Câmara: [...]

§ 2º É fixado em 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período, desde que solicitado e devidamente justificado, o 
prazo para que os responsáveis pelos órgãos da adminis-
tração direta e indireta prestem as informações e encami-
nhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo na 
forma do disposto na presente Lei. [...]
Art. 83. Ao Prefeito compete privativamente: [...]
XVIII - prestar à Câmara as informações solicitadas na 
forma regimental.

Em primeiro lugar, verifico que esse dispositivo 
da Lei Orgânica do Município de Divisópolis não esta-
belece nenhuma sanção ao prefeito que não cumprir 
a solicitação ou solicitações da Câmara Municipal de 
Vereadores, no prazo de 30 dias, até mesmo porque não 
poderia estabelecer uma sanção, porque é da compe-
tência da União estabelecer uma sanção pelo descumpri-
mento desses requerimentos.

Mas, se não fosse por isso, o art. 31 da Constituição 
da República estabelece:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exer-
cido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver.

Pois bem. Esses requerimentos formulados, que 
menciona a denúncia, nada mais seriam ou representam 
do que um controle externo que a Câmara de Vereadores 
pretendia exercer sobre a Administração Municipal da 
época, naquela localidade de Divisópolis.

Não se louvou a Câmara de Vereadores ao auxílio 
do Tribunal de Contas, que é aquele que, para esse exer-
cício do controle externo, tem que ser acionado para 
emitir possível parecer prévio a respeito desse controle 
externo e de determinada ou determinadas matérias.

Tanto é verdade que a Câmara de Vereadores não 
examina conta de prefeitos sem que antes o Tribunal 
de Contas do Estado tenha examinado as contas pres-
tadas pelos senhores prefeitos municipais, e só depois da 
emissão desse parecer é que a Câmara de Vereadores 
aprova ou reprova as contas.

O que vejo aqui, neste caso específico, nada mais 
é do que uma espécie de “picuinha” que se estabeleceu 
entre o Executivo municipal de Divisópolis e a Câmara 
de Vereadores.

A Câmara, querendo ter uma atribuição que nem 
a Constituição da República a concedeu, queria que o 
Senhor Prefeito ficasse sob o seu jugo, prestando informa-
ções - que foram inúmeras e várias, conforme já examinei 
nos autos -, solicitadas pela Câmara de Vereadores.

Não vejo como o Senhor Prefeito Municipal, na 
espécie, tenha descumprido uma lei municipal; seria, por 
exemplo, um descumprimento de uma lei municipal se o 
Prefeito tivesse deixado de cumprir uma disposição da lei 
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orçamentária, como, por exemplo, e por obrigação de 
lei federal, 25% da receita líquida em educação, 15% da 
receita líquida em saúde pública. Aí, sim, seria descum-
primento de lei municipal e até federal, porque assim a 
legislação federal determina.

Mas deixar de atender a um requerimento da 
Câmara de Vereadores, para mim, isso significa falta de 
fino trato, de lhaneza, daquele relacionamento que deve 
existir entre os Poderes. Mas deixar de cumprir um reque-
rimento, numa situação e num clima que, verificamos 
pela representação, não representa, com a maior vênia 
do mundo, prática de qualquer delito, até mesmo porque 
a Lei Orgânica do Município não estabelece nenhuma 
sanção, ficou aqui uma letra fria jogada ao léu: 

É fixado em 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo 
para que os responsáveis pelos órgãos da administração 
direta e indireta prestem as informações e encaminhem os 
documentos requisitados pelo Poder Legislativo na forma do 
disposto na presente Lei.

E nada mais. Está-se dizendo que o Sr. Prefeito deve, 
por questão de bom relacionamento com a Câmara de 
Vereadores, prestar informações no prazo de 30 dias, 
prorrogável por igual período. Mas, e se não prestar, qual 
é o crime que ele praticou?

Entendo que não há figura típica aqui para receber 
essa denúncia, mas acrescento que o Órgão Especial 
deste Tribunal, o qual integro já desde 2006, tem julgado 
várias representações de inconstitucionalidade, de dispo-
sitivo de lei municipal, lei orgânica dos municípios, 
desse jaez:

Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Ipaba. 
Inciso XII do art. 44 da Lei Orgânica Municipal. Obrigação 
ao Prefeito de prestar informações à Câmara Municipal. 
Violação ao princípio da independência dos Poderes. A obri-
gação imposta por Lei Municipal ao Prefeito, no sentido de 
obrigá-lo a prestar informações à Câmara Municipal no 
prazo de quinze dias, extrapola o princípio da razoabilidade 
e caracteriza violação do princípio da separação dos Poderes 
e intromissão do Legislativo na Administração Municipal. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.11.069216-
7/000, Rel. Des. Antônio Sérvulo, Órgão Especial, j. em 
10.04.2013, publicação da súmula em 10.05.2013.)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Controle do 
Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Ofensa à sepa-
ração dos Poderes. - O controle do Legislativo sobre o 
Executivo revela ofensa à separação dos Poderes, de modo 
que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade dos dispo-
sitivos questionados. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 1.0000.11.049045-5/000, Rel.ª Des.ª Selma Marques, 
Órgão Especial, julgamento em 09.01.2013, publicação da 
súmula em 18.01.2013.)

Há julgamentos que entendem que isso é incons-
titucional, que a Câmara não pode colocar o prefeito, 
que tem autonomia na Administração Pública, sob a sua 
batuta, sob a sua égide, declarando a inconstituciona-

lidade desse dispositivo; e há outros que entendem que 
isso é um mero ato a que deveria o prefeito se submeter, 
e, por isso, não se trata de inconstitucionalidade.

O certo é que, no Órgão Especial, perdura a dúvida 
sobre a inconstitucionalidade desses dispositivos; e, não 
raro, o Órgão Especial tem decretado a inconstitucionali-
dade desses dispositivos da Lei Orgânica dos Municípios, 
daí por que uma questão a mais, um plus que se acres-
centa aos fundamentos que já expendi nesta sessão de 
julgamento: se há dúvida sobre a constitucionalidade 
desse dispositivo legal, não há falar em figura típica para 
efeito de denunciar por um crime tão pesado quanto é o 
crime de responsabilidade do Senhor Prefeito.

Então, Senhor Presidente, meus ilustres Pares, com 
esses fundamentos, na oportunidade, pela atipicidade da 
conduta, não pelo fato, porque o fato está extremamente 
comprovado, mas pela atipicidade da conduta, julgo 
improcedente o pedido que se formulou na denúncia, 
ancorado no art. 6º da Lei nº 8.038/90, que estabelece 
os procedimentos de crimes de responsabilidade.

É como voto.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo com o Relator.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De 
acordo com o Relator.

DES. FORTUNA GRION - Após detida análise do 
voto exarado pelo em. Relator, penso que devo discordar 
de seu entendimento.

É que o voto condutor entendeu inconstitucional o 
dispositivo constante da Lei Orgânica do Município que 
impõe ao prefeito a obrigação de prestar informações 
à Câmara Municipal em prazo predeterminado, e, por 
isso, absolveu sumariamente o denunciado, fundamen-
tando-se, para tanto, na atipicidade da conduta.

Segundo penso, inexiste a indigitada inconstitucio-
nalidade do dispositivo legal.

Isso porque o controle externo do Poder Executivo, 
exercido pelo Legislativo, não só é válido, mas necessário, 
não ofendendo, em absoluto, o princípio constitucional 
da separação dos Poderes.

Ora, a própria Constituição da República, em seu 
art. 31, conferiu à Câmara Legislativa atribuição para 
fiscalizar o Executivo municipal, pela via do controle 
externo. 

Também a Constituição estadual estabeleceu, como 
competência privativa da Assembleia Legislativa, a fisca-
lização e controle dos atos do Poder Executivo (art. 62, 
XXXI, Constituição do Estado de Minas Gerais).

E, em se tratando de função típica do Poder 
Legislativo, assegurada nas Constituições Federal e 
Estadual, o controle externo do Executivo também deve 
ser exercido em âmbito municipal, cuja competência é 
mesmo da Câmara de Vereadores.
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Demais disso, verifico que a questão acerca da 
inconstitucionalidade de Lei Orgânica Municipal que 
impõe ao Prefeito obrigação de prestar informações, em 
prazo certo, a despeito dos entendimentos em contrário, 
não é pacífica.

Tanto isso é verdade que o Órgão Especial deste 
sodalício entendeu pela constitucionalidade da norma 
que estipulava prazo certo para prestação de informações 
à Câmara Municipal pelo Prefeito.

Eis os julgados:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica 
municipal. Pedido de informações ao prefeito municipal. 
Estipulação de prazo. Controle externo exercido pelo Poder 
Legislativo. Princípio da transparência. Improcedência da 
representação. A Constituição da República, em seu art. 31, 
e, ainda, a Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, por 
simetria, conferem à Câmara Municipal competência para 
exercer o controle externo dos atos do Poder Executivo, não se 
podendo aquinhoar de inconstitucionais os dispositivos legais 
insertos em lei orgânica municipal que imputam ao chefe 
do Executivo o dever de prestar informações solicitadas pela 
Câmara Municipal. (TJMG - ADIn nº 1.0000.11.069199-
5/000 - Relator para o acórdão Des. Afrânio Vilela - julgado 
em 09.01.2013.)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. 
Pedido de informações formulado pela câmara. Dia e hora 
aprazados para o ato. Constitucionalidade. Tipificação de 
crime de responsabilidade. Violação ao princípio da inde-
pendência e harmonia dos Poderes previsto no art. 173 da 
constituição mineira. - Se a qualquer cidadão é garantido o 
direito de obter informações dos órgãos públicos, com muito 
mais razão pode a Câmara Municipal solicitá-los do Poder 
Executivo, bem como fixar prazos, através da Lei Orgânica que 
rege o Município nos termos do art. 29, XI, da Constituição 
Federal, para que as apresente, o que não fere os princípios 
da eficiência e da razoabilidade consagrados constitucio-
nalmente. - A independência e harmonia dos Poderes não 
impedem que o Poder Legislativo pratique atos de controle 
e fiscalização sobre o Poder Executivo, função típica do 
Legislativo, o que não significa quebra do princípio da sepa-
ração de Poderes. - A lei orgânica municipal apresenta vício 
de inconstitucionalidade quando o legislador municipal cria 
nova modalidade de crime de responsabilidade não tipificada 
no citado decreto-lei, pois invade a competência do legis-
lador federal. - Consolidação dos textos para a sua apresen-
tação legível. (TJMG - ADIn nº 1.0000.09.504339-4/000 - 
Rel. Des. Wander Marotta - julgado em 11.04.2012.)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgâ-
nica municipal. Dispositivos sobre a solicitação de informa-
ções ao Poder Executivo e a fixação de prazo para sua pres-
tação à Câmara Municipal. O art. 62, XXXI, da Constituição 
do Estado fixa a competência da Assembleia Legislativa, 
também aplicável às Câmaras Municipais, para a fiscalização 
e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da 
Administração indireta. O estabelecimento, em lei orgânica, 
do mecanismo da solicitação de informações e documentos 
pela Câmara Municipal aos órgãos do Poder Executivo 
insere-se nas atribuições de controle do Poder Legislativo e 
assegura-lhe o exercício do seu poder-dever, orientado pelo 
princípio constitucional da publicidade dos atos administra-
tivos. Representação julgada improcedente. (TJMG - ADIn 

nº 1.0000.10.006716-4/000 - Rel. Des. Almeida Melo - 
julgado em 11.05.2011.)

Recentemente:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica 
municipal. Informações. Legislativo. Executivo. Prestação 
de contas. Obrigação imposta ao prefeito. - A solicitação 
de informações ou documentos de interesse público ao 
Poder Executivo insere-se nas atribuições de controle do 
Legislativo. - Por disposição legal expressa, a prestação de 
contas pelo Poder Executivo faz-se anualmente. (TJMG - ADIn 
nº 1.0000.10.049391-5 /000 - Relator para o acórdão: Des. 
Almeida Melo - julgado em 25.09.2013.)

Assim, considerando que a requisição de infor-
mações a prefeito, com prazo certo para cumprimento, 
nada mais é que o exercício do legítimo controle externo 
do Poder Executivo atribuído à Câmara Municipal, não 
há falar em inconstitucionalidade da norma, tampouco 
em atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo 
denunciado, vislumbrada antes mesmo de iniciada a 
instrução processual.

Eis por que entendo que a hipótese é de recebi-
mento da denúncia.

No que diz respeito à questão instrumental, vejo 
que a denúncia atende a todos os requisitos elencados 
no art. 41 do CPP, de sorte que qualificou o increpado, 
também narrou, detalhadamente, as circunstâncias de 
tempo, lugar e maneira de execução do fato denunciado.

A inicial acusatória, além de descrever pormenori-
zadamente o fato em tese típico, procedeu à sua capitu-
lação jurídica.

De resto, da suma documental carreada aos autos, 
depreende-se que há justa causa para a persecução 
penal, já que existentes prova da materialidade e indícios 
suficientes da autoria do ilícito.

Mercê de tais considerações, pedindo vênia aos 
entendimentos em contrário, recebo a denúncia.

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Embora não 
comungue com o em. Relator em que a expedição de 
ofício pelo Legislativo ao Executivo, estabelecendo prazo 
para encaminhamento de documentos, configuraria uma 
espécie de submissão e quebra da harmonia e indepen-
dência que deve reinar entre os Poderes da República 
Federativa, penso que a denúncia, na espécie, não deve 
ser mesmo recebida.

É que a questão sobre a constitucionalidade das leis 
municipais que regulamentam o controle externo exer-
cido pelo Legislativo municipal sobre o Executivo ainda 
é cercada de grande polêmica neste Tribunal, havendo 
inúmeros julgados conflitantes no Órgão Especial, ora 
reconhecendo a inconstitucionalidade dessas leis muni-
cipais, ora reconhecendo a sua conformidade com 
a Constituição.

Apenas a título ilustrativo, destaco que, no mês de 
julho do corrente ano, no julgamento da Ação Direta de 
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conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2013. - Júlio 
Cezar Gutierrez - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - L.A.A., qualifi-
cada nos autos, foi denunciada como incursa nas sanções 
do art. 102 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), 
porque, durante o período de 31 de dezembro de 2007 
a 22 de dezembro de 2008, apropriou-se da quantia de 
R$29.402,59 (vinte e nove mil quatrocentos e dois reais 
e cinquenta e nove centavos) pertencentes à idosa J.C.S., 
à época com 94 (noventa e quatro) anos, utilizando-a em 
proveito próprio. 

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Belo Horizonte julgou improcedente o pedido 
contido na denúncia e a absolveu com fulcro no art. 386, 
II, do Código de Processo Penal (f. 387/393), sendo de se 
registrar que foi oferecida a proposta de suspensão condi-
cional do processo e a acusada a rejeitou (f. 143).

Inconformados, o Ministério Público e o assistente 
da acusação recorreram, requerendo a condenação da 
acusada nos termos da denúncia (f. 401/405 e 407/414).

Em contrarrazões, a defesa se bate pela manu-
tenção da r. decisão guerreada (f. 417/419). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 
parecer da lavra do ilustrado Procurador Marco Antônio 
Lopes de Almeida, opina pelo conhecimento e provi-
mento do apelo (f. 428/433).

É o relatório, em síntese.
1 - Juízo de admissibilidade. 
Conheço do recurso ministerial, próprio, tempestivo 

e regularmente processado. 
Quanto ao recurso do assistente da acusação, 

V.M.C., sobrinho da vítima, tomo-o como razões ao 
apelo do Parquet, uma vez que a apelação do assis-
tente só pode ser admitida em caráter supletivo, ou seja, 
quando a insurgência se volta a aspecto não abrangido 
pelo recurso ministerial, e não quando o apelo da absol-
vição é amplo, como in casu.

A propósito: STF: “Se o Ministério Público, buscando 
a procedência da ação penal, apela da sentença absolu-
tória, incabível, com idêntica pretensão, o apelo do seu 
assistente” (RTJ 83/989). 

Portanto, deixo de receber o recurso aviado pelo 
assistente da acusação, conhecendo de seu pedido como 
razões de apelação do Ministério Público.

Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que 
passo ao exame do mérito.

2 - Mérito.
Narra-se, nos autos, que L.A.A., ora apelada, pres-

tava serviços de faxineira à vítima, à época com 94 
(noventa e quatro) anos e hoje já falecida, e, em 2006, 
após a idosa sofrer uma queda que a impossibilitou de 

Estatuto do Idoso - Prestadora de serviços a idosa - 
Movimentação da conta bancária - Retirada de 

quantia considerável - Intuito de apropriação - Autoria 
- Negativa - Desimportância - Posse exclusiva do 

cartão bancário durante o período dos saques - Fortes 
indícios - Abuso de confiança - Condenação nas 

sanções do art. 102 da Lei 10.741/03

Ementa: Penal especial. Estatuto do Idoso. Apropriação 
indébita de valor pertencente a idoso. Matéria fático-
-probatória. Suficiência de provas. Condenação que 
se impõe.

- Comete o crime do art. 102 da Lei nº 10.741/03 
(Estatuto do Idoso) aquele que, de posse do cartão e 
senha bancários que lhe foram entregues em confiança 
pela vítima idosa, efetua seguidos saques em sua conta, 
apropriando-se de valores de sua propriedade. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.09.567334-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, 2º) Assistente do 
Ministério Público - Apelada: L.A.A. - Vítima: J.C.S. - 
Relator: JÚLIO CEZAR GUTIERREZ 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

Inconstitucionalidade nº 1.0000.11.065478-7/000, de 
relatoria do Des. Brandão Teixeira, por maioria, o Órgão 
Especial reconheceu a inconstitucionalidade da lei orgâ-
nica municipal que cria prazos para o Executivo prestar 
contas ao Legislativo, ao passo que, no mês de setembro, 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 1.0000.10.049391-5/000, de relatoria do Des. 
Almeida Melo, foi declarada a constitucionalidade desse 
tipo de norma municipal, desde que estabelecidos prazos 
“razoáveis”.

Dessa forma, não havendo pronunciamento defi-
nitivo do Órgão Especial sobre a constitucionalidade 
ou não de lei orgânica municipal que fixa prazo pelo 
Legislativo para o Executivo responder a ofícios e requeri-
mentos, a dúvida, in casu, sobre a constitucionalidade da 
Lei Orgânica do Município de Divisópolis deve beneficiar 
o réu, por aplicação de princípio inarredável: in dubio 
pro reo.

Feitas essas considerações, acompanho o em. 
Relator. 

Súmula - JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO, 
POR MAIORIA.

. . .
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2008 e por recomendação do sobrinho da vítima (V.M.C., 
ora assistente da acusação):

[...] em agosto ou setembro de 2008, a declarante, estando 
na casa de J., recebeu um extrato bancário, onde verificou que 
estava faltando dinheiro da conta de J., mas não sabe quanto 
faltava, então contou esse fato ao V. e o mesmo autorizou 
que a partir daquele momento a declarante levasse consigo 
para sua casa o cartão e a senha bancária, e a chave do 
cofre, pois informa a declarante que temia que alguém esti-
vesse sacando indevidamente dinheiro da conta de J. (f. 24)

Indagada, nessa mesma oportunidade, sobre os 
altos saques realizados nos meses de outubro e novembro 
de 2008, a apelada nega tê-los efetuado, dizendo que 
o cartão estava na casa da vítima nesse período. Mas 
em seguida se contradiz, afirmando que só em 2008 
devolveu o cartão ao sobrinho da vítima. 

Já em juízo, mais uma vez de forma contraditória, a 
apelada alega que passou a ter a posse do cartão apenas 
em dezembro de 2008 e a pedido da vítima (e não mais 
do sobrinho dela):

[...] que no mês de dezembro de 2008 passou a andar 
com o cartão da idosa porque ela lhe pediu, falando que 
estavam mexendo nas coisas dela, sendo que foi a própria 
idosa quem lhe pediu que passasse a levar o cartão e a senha 
(f. 284/285).

Outrossim, embora a apelada diga que informou 
ao sobrinho da vítima sobre o desaparecimento de 
dinheiro da conta da vítima, isso não foi confirmado por 
V. (f. 116/117 e 202). Esse afirma que só teve ciência 
do problema em dezembro de 2008, ao ser alertado por 
C.A.G.S., que trabalhava como doméstica na residência 
da vítima no período dos fatos, quando então foi até a 
residência da apelada e solicitou a devolução do cartão. 

Igualmente, conquanto a apelada alegue no inter-
rogatório judicial que o cartão e a senha da vítima 
“ficavam lá a disposição de qualquer pessoa no quarto 
dela em cima da cômoda” (f. 285), a prova dos autos 
não deixa dúvidas de que ela deteve a posse exclusiva 
deles no período em que foram realizados os saques na 
sua conta bancária.

Nesse sentido, além da fala contraditória da própria 
apelada, já explicitada, V. é seguro em afirmar que a 
apelada “ficou de posse do cartão durante um período 
aproximado de dois anos” (f. 116), o que foi confirmado 
pela esposa dele, M.C.M.C.: “[...] J. confiou à antiga faxi-
neira dela, chamada L.A.N., toda a documentação dela, 
e também cartão bancário e senha deste, passando L. a 
cuidar de J. e da vida financeira dela” (f. 11, confirmação 
em juízo à f. 279). 

No mesmo sentido, C.A.G.S. afirma que “L. tinha 
total acesso as contas de J. e era ela quem sacava o 
dinheiro” (f. 118) e “que era L. quem movimentava a 
conta da Sra. J., que tinha 95 anos à época” (f. 277). 

Assim, os autos deixam claro, seja pelas declara-
ções da apelada, seja pelas do sobrinho da vítima e de 

dirigir-se à agência bancária, passou a ré, a pedido da 
vítima, a auxiliá-la na administração da casa e a movi-
mentar a sua conta bancária. Assim, valendo-se da 
confiança que lhe fora depositada, a apelada, ao longo 
de 2008, retirou a quantia de R$29.402,59 (vinte e 
nove mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove 
centavos) da conta-poupança da idosa, a qual contava 
com R$31.123,75 (trinta e um mil cento e vinte e três 
reais e setenta e cinco centavos), apropriando-se indevi-
damente desse valor.

O MM. Juiz a quo proferiu sentença absolutória 
fundamentada na ausência de provas da autoria dos 
saques realizados na conta da vítima.

A solução absolutória não merece subsistir, 
concessa venia.

Consta que, em dezembro de 2007, a vítima 
possuía uma aplicação financeira no Banco Caixa no 
valor de R$31.123,75 (trinta e um mil cento e vinte e três 
reais e setenta e cinco centavos) e que, em 1º.01.09, lhe 
restava um saldo de apenas R$1.721,18 (mil setecentos 
e vinte e um reais e dezoito centavos), consoante informe 
de rendimentos de f. 34.

Os extratos de f. 35/63 mostram que, a partir de 
2007, passaram a ser efetuados vários saques na conta 
da vítima, os quais foram se intensificando no ano de 
2008, até que, nos meses de outubro e novembro de 
2008 foram efetuados, no Caixa 24 horas situado 
no Supermercado Epa do Bairro Sagrada Família, 18 
(dezoito) saques seguidos na conta-corrente da vítima, 
quase todos no valor de R$1.000,00 (mil reais), tota-
lizando um débito de R$16.200,00 (dezesseis mil e 
duzentos reais) em apenas dois meses, consoante ofício 
de f. 309/311 da Caixa. 

A forma como esses saques foram realizados, prati-
camente em dias alternados ao longo de menos de dois 
meses, demonstra, a meu sentir, de forma clara, o intuito 
de apropriação por quem o realizou, sobretudo porque 
a vítima não teve nenhum gasto exorbitante ou extraordi-
nário nesse período. 

Observe-se que a vítima recebia proventos de 
aposentadoria e rendimentos de aluguel de imóveis de 
sua propriedade (f. 64/105), os quais, somados, perfa-
ziam uma quantia razoavelmente suficiente para as suas 
despesas mensais, sendo necessária, quando muito, uma 
complementação da renda com saques esporádicos em 
sua conta-corrente, como informa a própria vítima antes 
de falecer (f. 26/28).

A autoria, a meu sentir, está comprovada a contento, 
uma vez que a prova dos autos deixa claro que ninguém, 
além da apelada, detinha acesso ao cartão bancário da 
vítima e à chave do cofre onde ela guardava, mensal-
mente, o dinheiro que recebia do aluguel dos imóveis. 

De início, saltam aos olhos as contradições no 
depoimento da apelada. No inquérito, ela afirma que 
passou a ter a posse do cartão da vítima em agosto de 
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possui em seu nome um veículo GM/Classic, no valor 
R$21.000,00 (vinte e um mil reais) e duas motocicletas 
de aproximadamente R$6.000,00 (seis milreais) cada 
(f. 354/357), uma delas adquirida no ano de 2008 
(f. 355). O outro filho, por sua vez, possui um veículo VW 
Gol no valor de R$38.209,27 (trinta e oito mil e duzentos 
e nove reais e vinte e sete centavos). 

Todos os veículos foram adquiridos mediante alie-
nação fiduciária, todavia, não se pode desconsiderar a 
possibilidade de que parte do dinheiro tenha sido utili-
zado pela apelada para ajudar os filhos a quitar/amor-
tizar parcelas dos financiamentos, mesmo porque eles 
auferem renda relativamente baixa (R$ 2.000,00 aproxi-
madamente) para arcar com tais custos (f. 384). 

Há que se considerar, ainda, que a apelada recebe 
apenas uma pensão do marido, tem filhos e ainda tutela 
duas sobrinhas órfãs (f. 162/164), cujos cuidados lhe 
exigiam, por certo, significativas despesas mensais, o que 
também pode explicar a destinação dada ao dinheiro 
objeto da apropriação.

Por fim, impende consignar que a esposa do sobrinho 
da vítima, M.C.M.C., afirmou em juízo que a apelada 
estava reformando a casa e construindo um segundo pavi-
mento, informando, ainda, que ela se recusou a prestar 
contas dos gastos à testemunha quando solicitado:

[...] que lhe chamou a atenção o fato de que L. estava refor-
mando a casa, a construção de um segundo pavimento, o que 
soube quando seu marido foi levá-la em casa, sendo que na 
ocasião em que levavam a Sra. J. ao hospital São Francisco, 
perguntou à acusada se estava guardando os documentos 
para prestar contas, no que a acusada ficou pálida e virou 
as costas, e, voltando para a casa, disse à declarante que ela 
não tinha nada a ver com aquilo (f. 279). 

O que se pretende apontar, com isso, é que, mesmo 
não havendo demonstração de movimentação financeira 
na conta da apelada, nem mostras explícitas de enrique-
cimento de sua parte - como registram as testemunhas da 
defesa (f. 280/283), mencionadas na r. sentença recor-
rida -, isso não afasta a ocorrência do crime, dados os 
fortes indícios de que o valor apropriado pode ter tido 
outras destinações. 

Certo é que a apelada administrava as contas da 
vítima e detinha amplo acesso aos meios hábeis à apro-
priação dos valores de sua propriedade. Ela, e mais 
ninguém - provam os autos -, detinha a confiança da 
vítima e a autorização para efetuar saques em sua conta 
bancária, estando, portanto, em posse dos rendimentos 
da idosa, o que torna segura a autoria do crime narrado 
na denúncia.

Assim, entendo que a materialidade e a autoria do 
delito, bem como o dolo de apropriação, estão plena-
mente evidenciadas no caso em questão. Cotejando os 
elementos de convicção angariados aos autos, entendo 
que as provas são suficientes para a condenação, bem 
como quanto à capitulação da conduta, que se amolda 

testemunhas, que a mesma deteve a posse do cartão até 
dezembro de 2008.

Não há qualquer indicativo de que outra pessoa 
também realizasse tais movimentações, e nem sequer a 
apelada soube informar quem, além dela, pudesse ter 
realizado os saques na conta da vítima.

Lado outro, malgrado tenha o douto Julgador privi-
legiado, em favor da ré, a ausência de provas de seu 
enriquecimento ilícito, C.A.G.S., que trabalhava como 
doméstica na residência, presenciou inúmeras irregulari-
dades que podem explicar o destino que a apelada teria 
dado ao dinheiro objeto da apropriação. 

Segundo a referida testemunha, a apelada, por 
exemplo, comprava uma quantidade excessiva de manti-
mentos para a residência e se apropriava de uma parte 
deles e, nas vésperas do Natal, também comprou uma 
grande quantidade de presentes, além de outros indí-
cios suspeitos:

[...] que chamou Sr. V., que era responsável pela Dona J., 
e a esposa dele, falando com eles que iria embora porque 
estavam acontecendo umas coisas muito feias dentro de casa; 
que ele foi sozinho pegar a chave do cofre, o cartão, senha e 
identidade da Sra. J. na casa de L., o que ficou sabendo por 
meio dele; [...] que confirma que L. comprava as coisas em 
quantidade e mandava parte das coisas para a casa dela; 
que L. dizia que recebia apenas a pensão do marido dela e 
também pensão das sobrinhas, de quem cuidava em razão do 
falecimento da Irmã; que ela chegou a emprestar R$500,00 
para o vigia e disse que emprestaria a ele R$500,00 quando 
por ele solicitado, o que ficou sabendo por boca dela mesma; 
que ela tinha o cartão e a senha da Sra. J.; que era L. quem 
movimentava a conta da Sra. J., que tinha 95 anos na época; 
que a Sra. J. tinha total confiança em L., que já estava traba-
lhando lá um ano antes de a depoente chegar; que a filha de 
L. estudava em colégio perto e L. chegava na casa, fazia o 
almoço e depois dormia até chegar a hora de buscar a filha 
no colégio e não ficava efetivamente trabalhando [...]; que 
confirma que a ré fez muitas compras de natal no ano de 
fato, e eram só presentes caros e em grande quantidade; que 
confirma que houve a compra de uma moto pelo filho da ré, 
o que sabe porque ela mesmo falou para a depoente; que 
confirma que houve a construção de um segundo pavimento 
na casa da ré, porque ela falou para a depoente que estava 
subindo a construção; que confirma ter ouvido a ré falando 
que iria trocar o carro do filho dela por um mais novo; que 
confirma que a ré pediu à depoente para não mostrar os 
extratos ao Sr. V.; que a ré comprava muito mais do que a 
Sra. J. precisava [...]; que começou a observar essas coisas 
uns seis meses depois que chegou na casa; que ficou ansiosa 
vendo tudo aquilo e apenas falou depois que a acusada disse 
que tinha R$26.000,00 na conta, que iria largar tudo, inclu-
sive chave e documento, mas que não era pra contar pra 
ninguém da família sobre o dinheiro; que as compras de natal 
referidas eram muito calçados, que encheram um canto do 
quarto, tendo sido buscados pelo filho da acusada de carro, 
pois ela não conseguia levar na mão; que havia outras coisas 
além do calçados, mas estava tudo embrulhado, e não sabe 
dizer o que era [...] (f. 277/278).

Outrossim, observe-se, por meio dos extratos de 
pesquisa de veículos solicitados pelo Ministério Público, 
e fornecidos pelo Detran, que um dos filhos da apelada 
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arts. 44 e seguintes do Código Penal, razão pela qual 
substituo a pena privativa de liberdade por duas restri-
tivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à 
comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação 
pecuniária de 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo da 
pena de multa aplicada.

Determino a destinação da prestação pecuniária 
aos herdeiros da vítima, pois, mesmo irrisório diante 
da quantia apropriada, esse valor ainda pode servir de 
consolo para a família, resgatando-lhe, simbolicamente, 
o sentimento de justiça, além de ser pedagogicamente 
salutar para a ré condenada.

Deixo a cargo do Juízo da Execução a especificação 
da pena de prestação de serviços à comunidade.

3 - Conclusão.
Por essas razões, dou provimento ao recurso para 

condenar L.A.A. como incursa nas sanções do art. 102 
da Lei 10.741/03.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DOORGAL ANDRADA e CORRÊA 
CAMARGO.  

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

perfeitamente ao crime de apropriação indébita do idoso 
tipificado no art. 102 da Lei 10.741/03.

Passo, pois, a aplicar a pena. 
A culpabilidade ultrapassa o juízo de reprovação 

normal dessa espécie de crime, pois a ré efetivamente 
abusou da confiança que a vítima lhe confiara. A ré é 
primária (CAC de f. 134). A personalidade não pôde ser 
aferida. Os motivos não foram esclarecidos. As circuns-
tâncias são reprováveis, pois a apelada era empregada 
da vítima e, violando o dever de cuidado, aproveitou-se 
da fragilidade dela, já bastante debilitada pela idade, 
para praticar o crime. As consequências foram graves, 
dado o considerável valor apropriado. A vítima em nada 
contribuiu para a ocorrência dos fatos. 

Em face das circunstâncias judiciais do art. 59 do 
Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual concretizo nesse 
patamar, à míngua de outros fatores de alteração inci-
dentes nas demais fases de aplicação das penas.

O regime inicial poderá ser o aberto (art. 33 e pará-
grafos do Código Penal).

Considerando a primariedade da agente e a prática 
do crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobre-
levando-se, no caso, a ausência de periculosidade a justi-
ficar o encarceramento, entendo que a apelada pode ser 
beneficiada com a substituição da pena, nos termos dos 

. . .



Su
pe

rio
r T

rib
un

al
 d

e 
Ju

st
iç

a

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 207, p. 335-347, out./dez. 2013 |        335

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Administrativo - Recurso em mandado de 
segurança - Concurso público - Candidato 

portador de necessidades especiais - Reserva 
da única vaga - Limites estabelecidos no art. 37, 
§§ 1º e 2º, do Decreto 3.298/99 e no art. 5º, § 2º, 

da Lei 8.112/90 - Percentual mínimo de 5% das 
vagas. Número fracionado - Arredondamento 
para o primeiro número inteiro subsequente - 

Observância do limite máximo de 20% das vagas 
oferecidas

1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segu-
rança em que se discute a legalidade da nomeação de 
candidato portador de deficiência para a única vaga 
prevista no edital (Técnico do Ministério Público - espe-
cialidade em Direito - Comarca de Lavras).

2. O Tribunal a quo denegou a segurança sob o argu-
mento de que “o item 11.4 do edital do concurso asse-
gura nomeação preferencial aos candidatos portadores 
de deficiência (f. 12-TJ), razão pela qual a Administração 
Pública, ao garantir a única vaga prevista para a Comarca 
de Lavras à candidata portadora de deficiên cia classifi-
cada em 1º lugar, nada mais fez do que dar cumprimento 
efetivo às regras do certame” (f. 210).

3. A partir da análise do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 
3.298/99 e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90, conclui-
-se que deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas 
ofertadas em concurso público aos portadores de necessi-
dades especiais e, caso a aplicação do referido percentual 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado 
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que 
respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas.

4. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Estadual, 
em seu concurso, previu a reserva de dez por cento das 
vagas ofertadas aos portadores de deficiência (item 3.5 
do edital - f. 10). Para o cargo em questão (Técnico do 
Ministério Público - especialidade em Direito - Comarca 
de Lavras) havia apenas 1 (uma) vaga (f. 13). Dessa 
forma, como o edital oferece apenas 1 (uma) vaga para a 
área em que concorrem a impetrante e o deficiente físico 
litisconsorte, a aplicação da regra editalícia de reserva 
de 10% das vagas implicaria o resultado de 0,10 vagas, 
o que não é razoável. Como no caso foi disponibilizada 
apenas 1 vaga, resta evidente que a reserva dessa única 
vaga ofertada ultrapassaria o percentual de 20%, perfa-
zendo 100%.

5. Recurso ordinário provido.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.595 
- MG (2012/0148741-4) - Relator: MINISTRO MAURO 
CAMPBELL MARQUES

Recorrente: Sérgio Tonetti Felicori. Advogado: Sérgio To-
netti Felicori (em causa própria). Recorrido: Andréia Fer-
reira. Advogado: Negis Monteiro Rodarte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que 
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na confor-
midade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte 
resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu 
provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.” A Sra. Ministra Eliana Calmon, os 
Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Og 
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Camp-
bell Marques. 

Brasília (DF), 05 de novembro de 2013 (data do 
julgamento) - Ministro Mauro Campbell Marques - Relator.

Relatório

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL 
MARQUES - Trata-se de recurso ordinário em mandado 
de segurança interposto por Sérgio Tonetti Felicori em 
face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, assim ementado (f. 208):

Mandado de Segurança. Objeto. Nomeação de candidato 
aprovado em concurso público. Técnico do Ministério Público. 
Falta dos requisitos previstos no edital. Nomeação da candi-
data portadora de deficiência. É denegado o mandado de 
segurança promovido por candidato aprovado em concurso 
público, visando à sua nomeação e posse, à falta de preen-
chimento dos requisitos. O edital, como instrumento que leva 
ao conhecimento público a abertura do certame e que fixa as 
condições, vincula a Administração e os participantes às suas 
regras. Denegada a segurança.

Nas razões do recurso ordinário, a parte recorrente 
aduz violação aos princípios da isonomia e da concor-
rência, uma vez que a nomeação de portador de defi-
ciência para a única vaga existente resulta na reserva de 
100% do quantitativo de vagas.

Foram apresentadas contrarrazões (f. 228/235). 
Parecer do Ministério Público Federal pelo provi-

mento do recurso ordinário (f. 251/255).
É o relatório.

Voto

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL 
MARQUES (Relator) - Trata-se de recurso ordinário em 
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mandado de segurança em que se discute a legalidade 
da nomeação de candidato portador de deficiência para 
a única vaga prevista no edital (Técnico do Ministério 
Público - especialidade em Direito - Comarca de Lavras).

O Tribunal a quo denegou a segurança sob o argu-
mento de que “o item 11.4 do edital do concurso asse-
gura nomeação preferencial aos candidatos portadores 
de deficiência (f. 12-TJ), razão pela qual a Administração 
Pública, ao garantir a única vaga prevista para a Comarca 
de Lavras à candidata portadora de deficiência classifi-
cada em 1º lugar, nada mais fez do que dar cumprimento 
efetivo às regras do certame” (f. 210).

O recurso merece acolhida.
O Decreto nº 3.298/99, ao regulamentar a Lei 

7.853/89 e dispor sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, no seu 
art. 37, §§ 1º e 2º, estabelece sobre o mínimo de 5% 
das vagas ofertadas em concurso público e o critério de 
arredondamento, quando do percentual aplicado resultar 
número fracionado, in verbis:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência 
o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade 
de condições com os demais candidatos, para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que é portador. 
§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da neces-
sária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, 
sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento 
em face da classificação obtida. 
§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o pará-
grafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

Por sua vez, no âmbito federal, a Lei 8.112/90 esta-
belece o percentual a ser observado na denominada 
reserva de vagas em concursos públicos para os candi-
datos portadores de deficiência:

Art. 5º [...]
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para provimento 
de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a defi-
ciência de que são portadoras; para tais pessoas serão reser-
vadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso. 

A partir da análise dos referidos diplomas legais, 
conclui-se que deverão ser reservados, no mínimo, 5% 
das vagas ofertadas em concurso público aos portadores 
de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido 
percentual resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente 
(art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3298/99). Ressalta-se 
que tal reserva deve respeitar o limite máximo de 20% das 
vagas ofertadas (art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, buscando garantir a regra do arredon-
damento, decidiu que as frações mencionadas no art. 37, 
§ 2º, do Decreto 3.298/99 deverão ser arredondadas 

para o primeiro número subsequente, desde que respei-
tado limite máximo de 20% das vagas oferecidas no 
certame (art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90). A propósito, os 
seguintes precedentes:

Mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Concurso 
público. MPU. Candidata portadora de deficiência. Cargo de 
Técnico de Saúde/Consultório Dentário. 4. Reserva de vagas. 
Limites estabelecidos no Decreto 3.298/99 e na Lei 8.112/90. 
Percentual mínimo de 5% das vagas. Número fracionado. 
Arredondamento para primeiro número inteiro subsequente. 
Observância do limite máximo de 20% das vagas oferecidas. 
5. Segurança concedida. (MS 30861, Relator Min. Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.05.2012, Processo 
Eletrônico DJe-111, divulg 06.06.2012, public. 08.06.2012, 
Rip v. 14, n. 73, 2012, p. 239-241).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso 
público. Reserva de vagas para portadores de deficiência. 
Arredondamento do coeficiente fracionário para o primeiro 
número inteiro subsequente. Impossibilidade. Precedentes. 1. 
A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido 
de que a reserva de vagas para portadores de deficiência 
deve ater-se aos limites da lei, na medida da viabilidade das 
vagas oferecidas, não sendo possível seu arredondamento 
no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima 
previstas. 2. Agravo regimental não provido. (RE 440988 
AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 
28.02.2012, Acórdão Eletrônico DJe-065 divulg 29.03.2012 
public 30.03.2012).

Concurso público. Candidatos. Tratamento igualitário. A 
regra é a participação dos candidatos, no concurso público, 
em igualdade de condições. Concurso público. Reserva de 
vagas. Portador de deficiência. Disciplina e viabilidade. Por 
encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores de 
deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabili-
dade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, 
mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens 
mínima e máxima previstas. (MS 26310, Relator Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2007, DJe-134 
divulg. 30.10.2007, public 31.10.2007, DJ 31.10.2007, 
p. 00078, ement. vol-02296-01, p. 00071 RTJ, vol, 202-03, 
p. 01134, RB v. 19, n. 529, 2007, p. 34-36).

Nesta Corte Superior, o seguinte precedente de 
minha Relatoria:

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso 
público. Candidato portador de necessidades especiais. 
Reserva de vagas. Limites estabelecidos no art. 37, §§ 1º e 
2º, do Decreto 3.298/99 e no art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90. 
Percentual mínimo de 5% das vagas. Número fracionado. 
Arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente. 
Observância do limite máximo de 20% das vagas oferecidas.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impe-
trado com o objetivo de obter nomeação e posse em razão 
de aprovação em primeiro lugar como Portador de Neces-
sidades Especiais (PNE) no concurso para provimento do 
cargo de Analista Judiciário, Subseção Judiciária de Foz do 
Iguaçu, do Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judi-
ciária do Paraná.
2. A partir da análise do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 
3298/99 e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90, conclui-se 
que deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas ofertadas 
em concurso público aos portadores de necessidades espe-
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Alteração de registro civil de nascimento - União 
estável - Inclusão - Patronímico - Companheiro - 
Impedimento para casamento - Ausente - Causa 

suspensiva - Aplicação analógica das disposições 
relativas ao casamento - Anuência expressa - 

Comprovação por documento público - Ausente - 
Impossibilidade - Artigos analisados: arts. 57 

da Lei 6.015/73; 1.523, III, e parágrafo único; e 
1.565, § 1º, do Código Civil

1. Ação de alteração de registro civil, ajuizada em 
24.09.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 
12.03.2012.

2. Discussão relativa à necessidade de prévia decla-
ração judicial da existência de união estável para que a 
mulher possa requerer o acréscimo do patronímico do 
seu companheiro.

3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal 
de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a 
questão posta nos autos.

4. Não há impedimento matrimonial na hipótese, mas 
apenas causa suspensiva para o casamento, nos temos 
do art. 1.523, III, do Código Civil.

5. Além de não configurar impedimento para o casa-
mento, a existência de pendência relativa à partilha de 
bens de casamento anterior também não impede a carac-
terização da união estável, nos termos do art. 1.723, 
§ 2º, do Código Civil.

6. O art. 57, § 2º, da Lei 6.015/73 não se presta para 
balizar os pedidos de adoção de sobrenome dentro de 
uma união estável, situação completamente distinta 
daquela para a qual foi destinada a referida norma. 
Devem ter aplicação analógica as disposições específicas 
do Código Civil relativas à adoção de sobrenome dentro 
do casamento, porquanto se mostra claro o elemento de 
identidade entre os institutos.

ciais e, caso a aplicação do referido percentual resulte em 
número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite 
máximo de 20% das vagas ofertadas.
3. O edital do certame estabeleceu reserva de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das 
que forem criadas no prazo de validade do concurso, desti-
nando a 10ª, a 30ª, a 50ª vagas e assim sucessivamente aos 
Portadores de Necessidades Especiais. Assim, a nomeação do 
candidato portador de deficiência após nove nomeações da 
classificação geral obedece aos limites legalmente previstos 
(máximo de 20% e mínimo de 5%), motivo pelo qual não 
vislumbro qualquer ilegalidade no critério estabelecido pelo 
edital. É que se destinando a 10ª vaga ao recorrente estaria 
sendo reservado 10% do número de vagas aos portadores de 
necessidades especiais.
4. Ressalta-se que, caso se entendesse que todas as frações 
deveriam ser arredondadas “para cima”, a cada vaga dispo-
nibilizada à ampla concorrência, outra deveria ser reser-
vada aos portadores de necessidades especiais, o que 
afrontaria o princípio da igualdade, norteador de todos os 
concursos públicos.
5. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, buscando garantir a regra do arredondamento, 
decidiu que as frações mencionadas no art. 37, § 2º, do 
Decreto 3.298/99 deverão ser arredondadas para o primeiro 
número subsequente, desde que respeitado limite máximo de 
20% das vagas oferecidas no certame (art. 5º, § 2º, da Lei 
8.112/90).
6. Recurso ordinário não provido (RMS 36.359/PR, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 
em 27.11.2012, DJe 05.12.2012).

Na hipótese dos autos, o Ministério Público Esta-
dual, em seu concurso, previu a reserva de dez por cento 
das vagas ofertadas aos portadores de deficiência (item 
3.5 do edital - f. 10). Para o cargo em questão (Técnico do 
Ministério Público - especialidade em Direito - Comarca 
de Lavras) havia apenas 1 (uma) vaga (f. 13).

Dessa forma, como o edital oferece apenas 1 (uma) 
vaga para a área em que concorrem o impetrante e o 
deficiente físico, a aplicação da regra editalícia de reserva 
de 10% das vagas implicaria o resultado de 0,10 vagas, 
o que não é razoável. 

Assim, conforme a jurisprudência acima, deve-se 
respeitar o limite máximo de 20% para a reserva de vagas 
a portadores de necessidades especiais. Como no caso 
foi disponibilizada apenas 1 vaga, resta evidente que a 
reserva dessa única vaga ofertada ultrapassaria o percen-
tual de 20%, perfazendo 100%.

Ante o exposto, havendo apenas uma vaga, a 
disputa rege-se pela igualdade de condições, e a convo-
cação de deficiente físico que logrou classificação inferior 
à do impetrante fere o direito líquido e certo deste.

Com essas considerações, voto por dar provimento 
ao recurso ordinário para determinar a nomeação do 
ora impetrante.

Certidão 

Certifico que a egrégia Segunda Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 
recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.”

A Sra. Ministra Eliana Calmon, os Srs. Ministros 
Humberto Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 5 de novembro de 2013. - Valéria 
Alvim Dusi - Secretária.

(Publicado no DJe de 12.11.2013)

. . .
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Acórdão: negou provimento à apelação interposta 
por M.J.A.F. e outro, nos termos da seguinte ementa 
(e-STJ - f. 93/102):

Ementa: Prazo recursal. Recesso forense. Suspensão da 
contagem do prazo. - As férias e o recesso forense suspendem 
os prazos, ao contrário dos feriados, que apenas os pror-
rogam. Assim, a contagem do prazo recomeça no primeiro 
dia útil seguinte ao término do recesso. Direito proces-
sual civil. Apelação. Ação ordinária. Retificação de registro. 
Intempestividade. Recurso não conhecido. - Tendo sido 
aviado o recurso após o prazo assinado pela lei proces-
sual, não se deve o mesmo conhecer. Direito civil. Direito 
registral. Apelação. União estável. Alteração do nome do 
convivente. Ausência de reconhecimento judicial da união. 
Inadmissibilidade. Recurso não provido. - Sem prévia decla-
ração judicial de existência de união estável, não é admissível 
a alteração do registro civil, para inclusão do nome de um 
dos conviventes do assento de nascimento do outro.

Embargos de declaração: interpostos pelos recor-
rentes (e-STJ - f. 105/106), foram rejeitados (e-STJ - 
f. 109/110).

Recurso especial: interposto por M.J.A.F. e outro 
alega violação dos seguintes dispositivos legais;

(i) art. 535 do CPC, pois o acórdão recorrido não 
teria analisado o argumento da recorrente relativo à apli-
cação do disposto no art. 57 da Lei 6.015/73 à hipótese;

(ii) art. 57 da Lei 6.015/73, em virtude de a decla-
ração judicial acerca da existência da união estável não 
ser requisito exigido para a inclusão do apelido de família 
do companheiro, quando as partes estão impedidas de 
se casar.

Exame de admissibilidade: o recurso foi inadmitido 
na origem pelo TJMG, tendo sido interposto agravo de 
instrumento contra a decisão denegatória, ao qual dei 
provimento para determinar a subida do recurso especial 
(e-STJ - f. 177).

Parecer do Ministério Público Federal: o Il. 
Subprocurador-Geral da República Dr. Maurício Vieira 
Bracks opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, 
no ponto suscetível de conhecimento, pelo seu não provi-
mento (e-STJ - f. 200/207).

É o relatório.

Voto

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - Cinge-se a controvérsia a verificar se há 
necessidade de prévia declaração judicial da existência de 
união estável para que a mulher possa requerer a inclusão 
do patronímico do seu companheiro ao seu nome.

1. Da violação do art. 535 do CPC.
01. Os recorrentes aduzem violação do art. 535 do 

CPC, porquanto o Tribunal de origem, apesar de instado 
a se manifestar por meio de embargos declaratórios, 
quedou-se silente no que concerne à aplicação à hipó-
tese, do art. 57, § 2º, da Lei 6.015/73, o qual autorizaria 

7. Em atenção às peculiaridades da união estável, a única 
ressalva é que seja feita prova documental da relação, 
por instrumento público, e nela haja anuência do com-
panheiro que terá o nome adotado, cautelas dispensáveis 
dentro do casamento, pelas formalidades legais que en-
volvem esse tipo de relacionamento, mas que não invia-
bilizam a aplicação analógica das disposições constantes 
no Código Civil, à espécie.

8. Primazia da segurança jurídica que deve permear os 
registros públicos, exigindo-se um mínimo de certeza da 
existência da união estável, por intermédio de uma docu-
mentação de caráter público, que poderá ser judicial ou 
extrajudicial, além da anuência do companheiro quanto 
à adoção do seu patronímico.

9. Recurso especial desprovido.
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.306.196 - MG (2012/0012427-
0) - Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Recorrentes: M.J.A. e outro. Advogados: Luiz Guilherme 
de Melo Borges e outros. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, 
Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justifica-
damente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 22 de outubro de 2013 (data do julga-
mento) - Ministra Nancy Andrighi - Relatora.

Relatório

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - Trata-se de recurso especial interposto por 
M.J.A. e outro, com base no art. 105, III, a, da Constituição 
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Ação: de alteração de registro civil de nascimento, 
ajuizada por M.J.A.F. e outro, alegando, em síntese, que, 
embora vivam em união estável desde 2007, e tenham 
uma filha juntos, estão impedidos de se casar, em virtude 
de o varão ainda não ter concluído a partilha de bens de 
seu casamento anterior. No entanto, pretendem, desde 
logo, a inclusão do apelido de família “Bernardes” ao 
nome de M.J.A.F.

Sentença: julgou improcedente o pedido, pois ainda 
não foi reconhecida judicialmente a existência da união 
estável entre as partes.
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2. Dos aspectos relativos à possibilidade de inclusão 
do patronímico do companheiro.

08. Sustentam os recorrentes, em síntese, que o 
art. 57, § 2º, da Lei 6.015/73 autoriza que a mulher 
solteira, viúva ou desquitada inclua o patronímico de seu 
companheiro no seu nome, quando existir impedimento 
matrimonial, desde que haja anuência expressa daquele 
que terá o nome adotado.

09. Inicialmente, é importante destacar a inaplicabi-
lidade do referido dispositivo legal à hipótese analisada, 
por duas razões.

10. A primeira delas é que não há impedimento 
matrimonial, mas apenas se verifica uma das causas 
suspensivas para o casamento, nos temos do art. 1.523, 
III, do Código Civil, que trata das hipóteses em que ainda 
não foi decidida a questão da partilha dos bens. Note-se 
que os nubentes, nesse caso, podem, inclusive, solicitar 
ao juiz que não lhes seja aplicada a causa suspensiva, 
desde que comprovem a inexistência de prejuízo para o 
ex-cônjuge (art. 1.523, parágrafo único).

11. Além de não configurar impedimento para o 
casamento, a existência de pendência relativa à partilha 
de bens de casamento anterior também não impede a 
caracterização da união estável, nos termos do art. 1.723, 
§ 2º, do Código Civil.

12. A segunda razão da inaplicabilidade do art. 57, 
§ 2º, da Lei 6.015/73 à hipótese advém da própria 
evolução do regramento constitucional e infracons-
titucional acerca da união estável ao longo do tempo. 
Explica-se: a referida norma da Lei de Registros Públicos 
refletia a proteção e exclusividade que se dava ao casa-
mento - que era indissolúvel - no início da década de 
70 do século passado, pois este era o único elemento 
formador de família legalmente aceito, fórmula da qual 
derivava as restrições impostas pelo texto de lei citado, 
que apenas franqueava a adoção de patronímico, por 
companheira, quando não houvesse a possibilidade de 
casamento, por força da existência de um dos impedi-
mentos descritos em lei.

13. No entanto, a consolidação da união estável no 
cenário jurídico nacional, com o advento da Constituição 
de 1988, deu nova abrangência ao conceito de família e, 
por seu caráter prospectivo, vinculou a produção legisla-
tiva e jurisprudencial desde então - naquela, imprimindo 
novos parâmetros para a criação de leis, e, nesta, condi-
cionando o intérprete a adaptar os textos legais recepcio-
nados à nova ordem jurídica.

14. Por conseguinte, conforme destaquei no julga-
mento do REsp 1.206.656/GO, “a mera leitura do 
art. 57, § 2º, da Lei 6.015/73, feita sob o prisma do 
§ 3º do art. 226 da CF, mostra a completa inadequação 
daquele texto de lei, o que exige a adoção de posicio-
namento mais consentâneo à realidade constitucional e 
social hoje existente” (3ª Turma, de minha relatoria para 
acórdão, DJe de 11.12.2012).

15. De outro lado, constata-se que o fato social 
reconhecido supervenientemente como união estável, 
carece de específica regulação quanto à adoção de 

a inclusão do nome do companheiro, mesmo que exista 
impedimento matrimonial.

02. Ademais, sustentam que o acórdão recor-
rido não expôs as razões pelas quais entendeu que os 
documentos juntados aos autos eram imprestáveis à 
comprovação da existência de união estável.

03. Embora tenha mencionado a questão do 
impedimento matrimonial suscitada pelos recorrentes, 
o acórdão recorrido adotou como fundamento, para 
rejeitar a pretensão dos autores, a inexistência de prévia 
declaração judicial acerca da união estável e a impossi-
bilidade de analisar sua existência em sede da presente 
ação de alteração de registro civil, com base nos 
documentos juntados.

04. Note-se que a não apreciação de todos os 
argumentos expostos no recurso não implica obscuridade, 
contradição ou omissão, pois cabe ao julgador apreciar 
a questão conforme o que ele entender relevante à lide. 
O Tribunal não está obrigado a julgar a questão posta a 
seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim 
de acordo com seu livre convencimento, consoante o 
disposto no art. 131 do CPC.

05. Ademais, conforme o entendimento desta Corte: 

não está o magistrado obrigado a rebater um a um os argu-
mentos trazidos pela parte, citando todos os dispositivos 
legais que esta entende pertinentes para o deslinde da contro-
vérsia. A negativa de prestação jurisdicional nos aclaratórios 
só ocorre se persistir a omissão no pronunciamento acerca de 
questão que deveria ter sido decidida e não o foi, o que não 
corresponde à hipótese dos autos. (AgRg no AG, nº 670.523/
RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 26.09.2005; AgRg 
no AG 527.272/RJ, Jorge Scartezzini, DJU de 22.08.2005).

06. No que respeita à alegada omissão quanto aos 
documentos juntados para comprovar a união estável, 
isso também não procede, pois o Tribunal de origem 
deles tratou expressamente, embora tenha chegado a 
conclusão diversa dos recorrentes quanto à sua eficácia, 
consignando o seguinte:

 Ora, essa união tem que ter a sua existência verificada 
em ação própria. Foram juntados, aqui, alguns contratos, 
algumas declarações, mas são declarações extra-judiciais 
apresentadas pelas partes, que não se sabe, se são aferí-
veis, ante o fato que um dos alegados convivente ainda 
não está divorciado do seu cônjuge. Então, não é questão 
da declaração. Era preciso uma outra declaração, um outro 
documento público não originado por eles, mas por quem de 
direito, porque se se admite essa alteração qualquer pessoa, 
que chega no Registro Público, alega que tem uma relação 
jurídico-afetiva com outra pessoa, e pede a retificação de seu 
nome. E não é assim que funcionam as coisas no Registro 
Público (sic) (e-STJ - f. 101).

 07. Devidamente analisadas e discutidas as ques-
tões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão 
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 
não há que se falar em violação do art. 535 do CPC.
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24. Apenas se está primando pela segurança jurí-
dica que deve permear os registros públicos, exigindo-se 
um mínimo de certeza da existência da união estável, por 
intermédio de uma documentação de caráter público, 
que, frise-se, poderá ser judicial ou extrajudicial, além 
da anuência do companheiro quanto à adoção do 
seu patronímico.

25. Ocorre que, na hipótese, conforme esclarecido 
pelas instâncias ordinárias, inexiste essa prévia compro-
vação da união estável por documento público - judicial 
ou extrajudicial -, não se podendo, por conseguinte, no 
bojo de procedimento especial de jurisdição voluntária, 
que não comporta referida discussão em lide subjacente, 
autorizar a inclusão do sobrenome do companheiro.

26. Diante de todo o exposto, conclui-se pelo 
acerto do Tribunal de origem, devendo ser mantido o 
acórdão recorrido.

Forte nessas razões, nego provimento ao 
recurso especial.

Certidão 

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provi-
mento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João 
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de outubro de 2013. - Bel.ª Maria 
Auxiliadora Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 28.10.2013.)

. . .

sobrenome pelo(a) companheiro(a), não se encon-
trando na Lei 6.015/73 os elementos necessários para 
a regulação da matéria, pois em seu artigo 57 trata, na 
verdade, da adoção de patronímico em relações concubi-
nárias, em período anterior à possibilidade de divórcio, 
focando-se, portanto, nas relações familiares à margem 
da lei, que não podiam ser regularizadas ante a indisso-
lubilidade do vínculo conjugal, então existente.

16. Daí advém a conclusão de que esse anacrô-
nico artigo de lei não se presta para balizar os pedidos 
de adoção de sobrenome dentro de uma união estável, 
situação completamente distinta daquela para a qual foi 
destinada a referida norma.

17. À míngua de regulação específica, devem ter 
aplicação analógica as disposições específicas do Código 
Civil, relativas à adoção de sobrenome dentro do casa-
mento, porquanto se mostra claro o elemento de identi-
dade entre os institutos.

18. Nesse sentido, há que se mencionar que o legis-
lador dispõe sobre a possibilidade, dentro do casamento, 
de acréscimo do sobrenome de um dos cônjuges pelo 
outro (art. 1.565, § 1º, do Código Civil).

19. Não obstante isso, deve-se reconhecer que a 
celebração do casamento exige inúmeras formalidades 
que não estão presentes na união estável, cuja confi-
guração depende apenas da existência de convivência 
pública, contínua e duradoura, estabelecida com o obje-
tivo de constituir família.

20. A adoção do sobrenome do companheiro, na 
união estável, portanto, não pode simplesmente decorrer 
de mero pedido das partes, sem exigência de qualquer 
prova bastante dessa união, enquanto que, no casa-
mento, a adoção do sobrenome do cônjuge é precedida 
de todo o procedimento de habilitação e revestida de 
inúmeras formalidades.

21. Nesse sentido, já afirmei, por ocasião do julga-
mento do REsp 1.206.656/GO que “a única ressalva 
que se faz, e isso em atenção às peculiaridades da união 
estável, é que seja feita prova documental da relação, 
por instrumento público, e nela haja anuência do compa-
nheiro que terá o nome adotado, cautelas dispensá-
veis dentro do casamento, pelas formalidades legais que 
envolvem esse tipo de relacionamento, mas que não 
inviabilizam a aplicação analógica das disposições cons-
tantes no Código Civil, à espécie”.

22. Toda essa cautela se justifica pela importância 
do registro público para as relações sociais. Aliás, o que 
motiva a existência de registros públicos é exatamente a 
necessidade de conferir aos terceiros a segurança jurídica 
quanto às relações neles refletidas.

23. Ressalte-se que não se está afirmando a inexis-
tência da união estável na hipótese ou afastando a impor-
tância da admissão do acréscimo no sobrenome do 
companheiro, por razões, inclusive, de caráter extralegal, 
como a identificação pela sociedade da entidade familiar, 
o benefício para a prole, que terá similitude registrária 
com o nome dos genitores, etc.

Recurso ordinário em habeas corpus - Tráfico 
de drogas e associação para o tráfico - Alegada 

nulidade das interceptações telefônicas -
 Ausência de autorização judicial - Não 

ocorrência - Medidas realizadas mediante 
decisões devidamente fundamentadas - Eiva não 

caracterizada

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido 
no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, e, para 
que haja o seu afastamento, exige-se ordem judicial que, 
também por determinação constitucional, precisa ser 
fundamentada (art. 93, inciso IX, da Carta Magna). 
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2. No caso em exame, ao contrário do que sustentado 
pelo patrono do recorrente, as interceptações telefônicas 
foram autorizadas judicialmente, consoante se depreende 
das diversas decisões acostadas ao feito.

3. Ademais, dos pronunciamentos judiciais anexados 
aos autos, verifica-se que os magistrados que permi-
tiram as escutas telefônicas motivaram, adequada e sufi-
cientemente, a indispensabilidade da medida, restando 
integralmente atendidos os comandos do art. 5º da Lei 
9.296/1996 e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Interceptações telefônicas - Prorrogações sucessivas - 
Diligências que ultrapassam o limite de 30 (trinta) dias 
previsto no art. 5º da Lei 9.296/1996 - Possibilidade de 
renovações - Decisões fundamentadas - Mácula inexis-
tente

1. Embora a interceptação telefônica deva perdurar, via 
de regra, por 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 
15 (quinze), excepcionalmente admite-se que tal lapso 
temporal seja ultrapassado, exigindo-se, para tanto, 
que a imprescindibilidade da medida seja justificada em 
decisão devidamente fundamentada. Doutrina. Prece-
dentes. 

2. Na hipótese em apreço, do teor dos pronunciamentos 
judiciais referentes à quebra de sigilo das comunicações 
telefônicas constantes dos autos, constata-se que as pror-
rogações das interceptações sempre foram devidamente 
fundamentadas, justificando-se, essencialmente, nas 
informações coletadas pela autoridade policial em moni-
toramentos anteriores, motivo pelo qual não se vislumbra 
qualquer ilegalidade a ser reparada por este Sodalício.

Aventado cerceamento de defesa - Negativa de vista dos 
autos da interceptação telefônica - Deferimento de acesso 
aos autos apenas após a conclusão das diligências - 
Procedimento regular - Ilegalidade não caracterizada

1. O direito de vista dos autos dos advogados não é ilimi-
tado, sendo certo que o acesso dos acusados à cautelar 
de interceptação telefônica antes mesmo da sua reali-
zação certamente frustraria a medida, motivo pelo qual 
apenas após o cumprimento das diligências autorizadas 
judicialmente é que se pode falar em publicidade para os 
réus e seus patronos. Precedente.

Tráfico de entorpecentes - Apreensão da droga durante 
a prisão em flagrante de terceira pessoa que a transpor-
tava - Existência de laudo de constatação - Comprovação 
da materialidade do delito - Constrangimento ilegal não 
evidenciado

1. A constatação da aptidão da substância entorpecente 
para causar dependência física ou psíquica, ou seja, para 
viciar alguém, só é possível mediante perícia, já que tal 
verificação depende de conhecimentos técnicos especí-
ficos. Doutrina.

2. Não obstante o Órgão Ministerial tenha afirmado, na 
exordial acusatória, que o laudo de constatação refe-
rente à substância entorpecente apreendida seria opor-
tunamente juntado aos autos, tal circunstância não tem 
o condão de, por si só, impor à defesa do paciente qual-
quer tipo de cerceamento, tendo em vista que o Juiz de 
Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/
MG, em ofício remetido a esta Corte Superior de Justiça, 
afirmou que o referido elemento de prova já se encontra 
encartado aos autos, circunstância que afasta o alegado 
constrangimento ilegal.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem precedentes no 
sentido de considerar prescindível, quando não há 
apreensão da droga, a elaboração de laudo de cons-
tatação para comprovar a materialidade do delito de 
tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da 
ação penal e eventual condenação com base em outras 
provas, como a testemunhal.

Associação para o narcotráfico - Prisão preventiva - 
Pretendida revogação - Existência de indícios de autoria 
- Função desempenhada pelo recorrente na associação 
criminosa - Colaboração no fornecimento das substân-
cias entorpecentes - Potencialidade lesiva das infrações 
- Gravidade concreta - Acautelamento da ordem pública 
- Inexistência de vínculo com o distrito da culpa - Apli-
cação da lei penal - Custódia fundamentada e necessária 
- Coação ilegal não demonstrada

1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preven-
tiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, 
que a segregação se mostra necessária, dada a gravi-
dade das condutas incriminadas, diante do modus 
operandi empregado.

2. Caso em que o recorrente é acusado de colaborar com 
grupo criminoso, sendo o responsável por receber drogas 
oriundas de outro Estado da Federação, remetendo-as 
para o Piauí e Maranhão.

3. Segregação cautelar que se mostra fundamentada e 
necessária para o bem da ordem e saúde públicas, dada 
a potencialidade lesiva das infrações noticiadas e visando 
a interromper a atuação dos integrantes da associação 
criminosa, pois há sérios riscos de as atividades ilícitas 
serem retomadas com a soltura.

4. Além disso, a ausência de vínculo do denunciado com 
o distrito da culpa é motivação apta a referendar a nega-
tiva da liberdade clausulada, para a garantia da apli-
cação da lei penal.

5. Recurso improvido.

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 38.590 - MG 
(2013/0195164-6) - Relator: MINISTRO JORGE MUSSI 
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Recorrente: C.O.B. (preso). Advogado: J.A.S.C. Recorri-
do: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura 
Ribeiro, Regina Helena Costa e Laurita Vaz votaram com 
o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 22 de outubro de 2013 (data do julga-
mento). - Ministro Jorge Mussi - Relator.

Relatório

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI - Trata-se 
de recurso ordinário em habeas corpus interposto 
por C.O.B contra acórdão proferido pela 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
que denegou a ordem pleiteada no HC n. 0275118-
10.2013.8.13.000.

Noticiam os autos que o recorrente, juntamente 
com outros corréus, foi denunciado como incurso nos 
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta o patrono do recorrente que as investiga-
ções que deram origem à ação penal seriam ilegais, na 
medida em que as interceptações telefônicas teriam sido 
realizadas sem autorização judicial e, ainda, por período 
superior ao permitido por lei.

Alega que haveria dois inquéritos policiais (n. 
702.13.000076-4 e n. 702.12.013186-8), mas à defesa 
não teria sido permitido acesso a um deles, que estaria 
correndo em segredo de justiça.

Afirma que não haveria prova da materialidade do 
delito, pois não teria sido juntado aos autos o laudo toxi-
cológico de constatação.

Defende que sua prisão seria desnecessária, tendo 
em vista a ausência de indícios de autoria.

Requer o provimento do recurso para que seja tran-
cada a ação penal instaurada contra o recorrente, expe-
dindo-se em seu favor alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de 
f. 572.

O Ministério Público Federal, em parecer 
de f. 564/570, manifestou-se pelo desprovimento 
do reclamo.

É o relatório.

Voto

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator) - 
Conforme relatado, com este recurso ordinário constitu-
cional pretende-se, em síntese, o trancamento da ação 
penal instaurada contra o recorrente, expedindo-se alvará 
de soltura em seu favor.

Segundo consta dos autos, o recorrente, com outros 
corréus, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico 
de entorpecentes e associação para o tráfico, extraindo-se 
da peça acusatória os seguintes trechos:

Segundo se apurou, através de exaustivo trabalho de inte-
ligência policial, e por intermédio de várias interceptações 
telefônicas autorizadas judicialmente, os denunciados E., A. 
(que passará a ser identificado como N.) e C. associaram-se 
para a prática do delito de tráfico de cocaína. Apurou-se que 
os denunciados, após receberem droga nesta cidade, reme-
tiam o entorpecente para os estados do Piauí e do Maranhão 
para os denunciados W. e M., que também se associaram aos 
primeiros de modo independente (e-STJ f. 9).

Acerca do tráfico de drogas, o órgão ministerial 
esclareceu que, no dia 14.4.2012, o paciente, junta-
mente com os acusados E. e N., teriam remetido 5,474 
(cinco quilos e quatrocentos e setenta e quatro gramas) 
de cocaína, na forma de um pacote, para o Estado do 
Piauí, valendo-se do transporte de A.P.C., que foi presa 
em flagrante ao transportar o entorpecente (e-STJ f. 9).

De acordo com a inicial, no dia 13.4.2012, o 
paciente e E. ter-se-iam encontrado com A., entre-
gando-lhe o veículo que seria utilizado para a movimen-
tação da droga, tendo sido registrados diversos contatos 
telefônicos entre os citados acusados, supostamente rela-
cionados ao fato em questão (e-STJ f. 9/10).

Confira-se, a propósito, o que foi consignado pelo 
Ministério Público:

No dia 14 de abril, no período matutino, C., E. e N. passaram 
a realizar contatos telefônicos, havendo fortes indícios de que 
tratavam do acondicionamento do entorpecente no veículo.
C. e N. conversam, às 09:28, sobre um “negócio” a ser resol-
vido, dizendo o último, que tinha ido no “padrinho” (havendo 
indícios de que o “padrinho” seja N.P.S., que cumpre pena 
pelo delito de tráfico, e é apontado, na investigação, como o 
possível fornecedor da droga para os denunciados). C. e N. 
ainda marcam um encontro, para momentos depois.
Poucos minutos após, E. e C. mantêm conversação, combi-
nando de se encontrarem para “almoçar”, o que, segundo a 
investigação policial, significava a entrega do veículo com a 
droga para A. Os diálogos estão transcritos às f.87/89, do 
volume 1, da cautelar em apenso.
Ainda no dia 14 de abril, por volta das 11:00 da manhã, na 
MG 223, km 114, policiais rodoviários interceptaram o indi-
gitado veículo Fiat Uno, conduzido por A., e ocupado por 
outras duas mulheres. Após breves buscas, a droga foi loca-
lizada e A. foi presa em flagrante, juntamente com as outras 
duas acompanhantes (Auto de Prisão de f. 73/74).
Após a prisão, foram interceptadas novas conversas telefô-
nicas entre C. e a filha de A., bem como entre E. e a advo-
gada constituída para a defesa da última (f.92, do volume 
1, da cautelar em apenso), explicitando-se os vínculos subje-
tivos entre esses.
No dia 24 de abril de 2012, N. solicita a um advogado que 
recolha R$ 4.000,00 com C., para fins de entrega à A., 
evidenciando-se o envolvimento dos dois denunciados com 
a “mula” responsável pelo transporte de cocaína (f.132, do 
volume I, da cautelar em apenso).
As provas colhidas na investigação revelam que os denun-
ciados C., E. e N. foram os responsáveis pela remessa da 
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droga transportada por A., e apreendida pela polícia (e-STJ 
f. 10/11).

No que se refere ao delito de associação para o 
tráfico, afirmou-se na exordial que o recorrente, E. e N. 
integrariam associação criminosa, ora atuando com o 
acusado M., do Estado do Piauí, ora com W., do Estado 
do Maranhão (e-STJ f. 12).

Sobre o modo de atuação do grupo, explicitou-se 
que o recorrente, E. e N. manteriam permanente contato 
com distribuidores do Estado do Mato Grosso, de onde 
recebiam a droga e a enviavam para os denunciados W. 
e M., que realizavam depósitos de vultuosas quantias nas 
contas indicadas pelos remetentes (e-STJ f. 12). 

Em seguida, a acusação passa a descrever a 
atuação dos réus no núcleo formado com W., e naquele 
composto por M.:

II.1.) Núcleo 1: E., C., N. e W.
No dia 29 de março de 2012, E. realiza contato telefônico 
com W., comunicando, de modo cifrado, a chegada de 90 
Kg de cocaína (a que se refere como ‘90 real’) no Piauí, e faz 
solicitação de depósito em dinheiro (f. .33-34 - do volume 
l. da cautelar em apenso). No dia seguinte, E. e W. travam 
novas conversações sobre depósitos de vultosas quantias e 
sobre a possível execução de um homicídio, contra um rival 
do bando.
Ainda no dia 29 de março de 2012, o denunciado C. 
realiza uma ligação, restando identificado, pela Antena da 
Operadora de Telefonia, que se encontrava em Teresina 
(local-destino do tóxico remetido). Apurou-se que, no referido 
momento, o denunciado N. se encontrava com C., falando 
ao fundo durante a ligação. Além disso, N. se utilizou, no dia 
30 de março, do mesmo telefone celular para efetuar liga-
ções e tratar do “resgate” de N.P.S., preso em Corumbaíba 
com 88 kg de cocaína, e possível fornecedor de drogas da 
organização criminosa de Uberlândia (f. 37, do volume I, da 
cautelar em apenso). Ouvido na fase policial, N. confirma 
que realizava visitas à N. na prisão, reforçando-se os indícios 
de que tratavam de remessas de cocaína.
No dia 02 de maio de 2012, os denunciados, N., C. e E. 
entabulam conversações sobre a entrega de um veículo 
GM ASTRA, como pagamento de dívida do denunciado W. 
a N.P.S. As investigações indicam que se tratava de dívida 
oriunda do tráfico de drogas e evidenciam a ligação entre os 
denunciados, N., C. e E. com o denunciado W.
Os elementos de prova colhidos, especialmente as intercepta-
ções telefônicas, revelam o ânimo associativo, a estabilidade 
e a atuação dos denunciados na prática do delito de tráfico.
11.2) Núcleo 2: C., E., N. e M.
No dia 08 de maio de 2012, os denunciados E. e C. 
dialogam, inadvertidamente, próximos a um telefone celular 
ligado, que estava sendo monitorado. No diálogo, os denun-
ciados E. e C. tratam de vários depósitos efetuados pelo 
denunciado M., referentes às vendas de cocaína (f.177, do 
volume I, da cautelar em apenso).
No dia 10 de maio de 2012, o denunciado M. mantém 
contato com A. (presa pelo delito de tráfico), ocasião em que 
esta reclama que C. sabia que o veículo Fiat Uno era produto 
de crime (f. 80, do volume 1, da cautelar em apenso).
No dia 24 de abril de 2012, N. solicita a um advogado que 
recolha R$ 4.000,00 com C., para fins de entrega à A., 
evidenciando-se o envolvimento dos dois denunciados com 
a “mula” responsável pelo transporte de cocaína (f. 132, do 

volume I, da cautelar em apenso), conforme explicitado no 
item I.
No dia 12 de maio de 2012, C. mantém contato com M., 
confirmando a chegada de indivíduos enviados para o trans-
porte de droga (f. 182. do volume I, da cautelar em apenso).
No dia 15 de maio de 2012, C. efetua contatos com M. 
confirmando a chegada de outro indivíduo enviado para o 
transporte de droga, identificado como H. (f.193. do volume 
I, da cautelar em apenso). No dia 16 de maio, os referidos 
denunciados dialogam sobre a remessa de 10 ou 12 kg de 
cocaína, em um veículo Corsa. No dia 20 de maio de 2012, 
C. efetua contato com M., ocasião em que este confirma que 
efetuou depósito de R$ 99.000.00 (f. 198. do volume l, da 
cautelar em apenso).
Os elementos colhidos demonstram o envolvimento dos 
denunciados com o delito de tráfico, na sua forma organi-
zada e permanente (e-STJ f. 14/15).

Inconformada com a prisão do recorrente e com 
a instauração de ação penal em seu desfavor, a defesa 
impetrou habeas corpus na origem, tendo a ordem sido 
denegada em aresto que restou assim ementado:

Minuciosa investigação da polícia federal a apontar a perpe-
tração do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06. 
Grande quantidade de substância entorpecente. Organi-
zado esquema criminoso. Tráfico interestadual. Indícios de 
autoria e materialidade. Interceptações telefônicas. Lastro 
probatório mínimo. Indícios de autoria e materialidade deli-
tiva. Presença. Prisão preventiva. Necessidade. Reiteração de 
pedidos. Conhecer em parte e denegar.
Parte da pretensão deduzida em favor do paciente fora sufi-
cientemente enfrentada em impetração anterior, já existindo 
prestação jurisdicional quanto à necessidade do recolhimento 
preventivo, restando inviabilizada sua apreciação.
Procedendo-se a uma leitura atenta da denúncia acostada 
aos autos constata-se que a conduta atribuída ao paciente se 
amolda, em principio, ao tipo penal capitulado nos arts. 33 e 
35 da Lei n° 11.343/06, não havendo se falar em constran-
gimento ilegal constatável de plano.
Não se vislumbra o decantado cerceamento de defesa em 
razão de tramitar o feito em segredo de justiça, mormente 
em se considerando ter sido restringido o acesso da defesa 
aos autos do inquérito em momento anterior ao oferecimento 
da denúncia, e, portanto, à instauração do procedimento de 
persecução penal (e-STJ f. 537).

Inicialmente, no que se refere à aventada ilegali-
dade das interceptações telefônicas que embasaram o 
oferecimento de denúncia contra o recorrente, é impe-
rioso destacar que o sigilo das comunicações telefô-
nicas é garantido no inciso XII do art. 5º da Constituição 
Federal, sendo que, para que haja o seu afastamento, 
exige-se ordem judicial que, também por determinação 
constitucional, precisa ser fundamentada (art. 93, IX, da 
Carta Magna).

Em reforço às regras contidas na Lei Maior, o art. 5º 
da Lei 9.296/1996, ao tratar da manifestação judicial 
sobre o pedido de interceptação telefônica, preceitua, 
verbis: “Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena 
de nulidade, indicando também a forma de execução da 
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze 
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dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a 
indispensabilidade do meio de prova.” 

Sobre o referido dispositivo, Guilherme de Souza 
Nucci expõe que:

Se o pleito deve ser minucioso, indicando a necessidade da 
diligência e os meios a serem empregados, é natural que a 
decisão judicial também contenha elementos precisos do que 
será realizado, incluindo o objetivo e os números telefônicos 
interceptados. Se possível, o que é desejável, o nome dos 
envolvidos, a fim de restringir abusos estatais, consistentes na 
captação de conversas estranhas à meta da investigação do 
processo criminal (Leis Penais e Processuais Penais Comen-
tadas. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 765).

No caso dos autos, ao contrário do que sustentado 
pelo patrono do recorrente, as interceptações telefônicas 
foram autorizadas judicialmente, consoante se depreende 
das decisões de f. 467/468, 473/474, 479/480, 
485/487, 498, 504/506, 512, 518/519 e 525/526.

Ademais, dos pronunciamentos judiciais anexados 
aos autos, verifica-se que os magistrados que permi-
tiram as escutas telefônicas motivaram, adequada e sufi-
cientemente, a indispensabilidade da medida, restando 
integralmente atendidos os comandos do art. 5º da Lei 
9.296/1996 e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, veja-se o que foi consignado pelo Juiz 
de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia 
quando da autorização da primeira interceptação telefô-
nica no caso em exame:

Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia 
Federal desta cidade, de interceptação de comunicação tele-
fônica de linhas telefônicas, para desmantelar possível orga-
nização criminosa que age na prática do crime de tráfico de 
drogas (f. 14/16 - Cr).
O Ministério Público manifestou favoravelmente à medida 
(f. 20 - Cr).
É o relatório. Decido.
No caso dos autos, em razão da notícia do crime de tráfico de 
drogas, deve ser deferida a representação de interceptação 
de comunicação das linhas telefônicas descritas pelo diligente 
Delegado da Polícia Federal (f. 14/16 - Cr), sendo neces-
sária à aplicação de medidas extremas a fim de assegurar o 
sucesso da investigação criminal.
Vale ressaltar que foram satisfeitos os requisitos negativos 
a permitirem a aplicação de tal medida (art. 29 da Lei n°. 
9.296/96) (e-STJ f. 467).

Nos posteriores pronunciamentos judiciais que 
permitiram a prorrogação das interceptações telefônicas 
e a introdução de outros terminais a serem monitorados, 
a autoridade judicial, sempre se reportando às represen-
tações da autoridade policial e aos pareceres do Minis-
tério Público, reiterou que a continuidade da quebra do 
sigilo seria necessária ante os novos diálogos captados, 
que revelariam a imprescindibilidade da medida (e-STJ 
f. 473/474, 479/480, 485/487, 498, 504/506, 512, 
518/519 e 525/526).

Quanto à apontada inobservância do limite de 30 
(trinta) dias de duração das interceptações, melhor sorte 
não socorre o patrono do recorrente.

O art. 5º da Lei 9.296/1996 dispõe sobre o prazo 
da interceptação telefônica, verbis: “Art. 5° A decisão 
será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando 
também a forma de execução da diligência, que não 
poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por 
igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade 
do meio de prova.” 

Da leitura do referido dispositivo legal, percebe-se 
que, não obstante a interceptação telefônica deva 
perdurar, via de regra, por 15 (quinze) dias, prorrogáveis 
por mais 15 (quinze), excepcionalmente admite-se que 
tal lapso temporal seja ultrapassado, exigindo-se, para 
tanto, que a imprescindibilidade da medida seja justifi-
cada em decisão devidamente fundamentada.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci expõe que:

Embora o art. 5º da Lei 9.296/96 estabeleça o prazo máximo 
de quinze dias (prorrogável por outros quinze, se for indispen-
sável) para a interceptação telefônica, com autorização judi-
cial, realizar-se, não tem o menor sentido esse limite. Cons-
tituindo meio de prova lícito, pois autorizado por magistrado 
no âmbito de investigação criminal ou processo-crime, é mais 
do que lógico não poder haver limitação em dias, sob pena 
de se frustrar a busca da verdade real, além de se frear a 
atividade persecutória lícita por uma mera questão temporal 
(Código de Processo Penal Comentado. 9.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 364).

Seguindo idêntica orientação, Ada Pellegrini 
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 
Scarance Fernandes asseveram que, embora a lei não 
diga expressamente se após a primeira prorrogação outra 
será possível, deve o juiz “guiar-se pelo bom senso e pelo 
direito comparado, sendo possíveis tantas prorrogações 
quantas necessárias, desde que continuem presentes 
os pressupostos de admissibilidade da ordem de inter-
ceptação” (As nulidades no processo penal. 11.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 177).

Na mesma esteira são os julgados deste Sodalício:

Habeas corpus. Organização criminosa. Tortura, corrupção 
passiva, extorsão, peculato, formação de quadrilha e recep-
tação. Interceptação telefônica deferida pelo prazo de trinta 
dias consecutivos. Possibilidade. Precedente do STF. Dilação 
temporal justificada na necessidade de apuração dos 
inúmeros crimes praticados, na complexidade e periculosi-
dade da quadrilha, cujos integrantes são, em grande parte, 
policiais civis.
1. A Lei nº 9.296/96 autoriza a interceptação telefônica 
apenas quando presentes indícios razoáveis de autoria 
ou participação em infração penal punida com reclusão e 
quando a prova não puder ser obtida por outros meios dispo-
níveis. Estabelece também que a decisão judicial deve ser 
fundamentada e a interceptação não pode exceder o prazo 
de quinze dias, renovável por igual período, caso compro-
vada a sua indispensabilidade.
2. Na hipótese, insurge-se o impetrante tão somente contra 
o pressuposto de cunho temporal, sustentando a ilegalidade 
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das interceptações telefônicas prorrogadas pelo período de 
30 (trinta) dias consecutivos, por afronta ao que preconiza o 
art. 5º da Lei nº 9.296/96.
3. Entretanto, a excepcional prorrogação das interceptações 
telefônicas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a despeito de contra-
riar a literalidade da Lei nº 9.296/96, mostra-se razoável 
quando as peculiaridades da causa exigi-la. Precedentes do 
STF: RHC 88.371, DJe de 2.2.07, decisão unânime; e desta 
Corte: HC 138.933/MS, DJe 30.11.09, decisão unânime.
[...]
7. Dessa forma, atendendo aos ditames de proporcionalidade 
e ponderação de interesses e sopesando as circunstâncias 
que revestem o caso em análise - quais sejam, a complexi-
dade e a periculosidade da organização criminosa, o elevado 
número de integrantes, dentre estes policiais civis, e a grande 
quantidade de crimes supostamente cometidos - não há se 
falar em constrangimento ilegal na prorrogação das intercep-
tações telefônicas pelo prazo de 30 (trinta) dias contínuos.
8. Ordem denegada.
(HC 106.007/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 
julgado em 17.8.2010, DJe 6.9.2010).

Habeas corpus. “Operação furacão”. Vasto acervo de 
elementos indiciários que apontam para a existência de orga-
nização criminosa voltada à exploração de jogos ilegais. 
O grupo, para a manutenção da atividade ilícita, cometia 
inúmeros outros crimes. Reiteração e audácia. Afronta às 
instituições estatais. Alegada inépcia da denúncia. Improce-
dência. Interceptações telefônicas. Prorrogações.
Ausência de ilegalidade. Prisão preventiva sobejamente 
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.
[...]
4. O prazo previsto para a realização de interceptação telefô-
nica é de 15 dias, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 9.296/96, 
prorrogável por igual período, quantas vezes forem necessá-
rias, até que se ultimem as investigações, desde que compro-
vada a necessidade, observada a razoabilidade e a propor-
cionalidade. Precedentes do STJ e do STF.
[...]
9. Ordem denegada.
(HC 88.241/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 
em 29.9.2009, DJe 26.10.2009).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 
discrepa desse entendimento:

Ementas: [...] 5. Prova. Criminal. Interceptação telefônica. 
Prazo legal de autorização. Prorrogações sucessivas. Admis-
sibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investi-
gação diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa 
ao art. 5º, caput, da Lei nº 9.296/96. Não ocorrência. Preli-
minar rejeitada. Voto vencido. É lícita a prorrogação do prazo 
legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que 
de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, 
exija investigação diferenciada e contínua. [...]. (Inq 2424, 
Relator(a):  Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 
26.11.2008, DJe-055 Divulg 25.3.2010 Public 26.3.2010 
Ement vol-02395-02 pp-00341).

Ementa: Recurso em habeas corpus. Interceptação telefônica. 
Prazo de validade. Prorrogação. Possibilidade. Persistindo 
os pressupostos que conduziram à decretação da intercep-
tação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorro-
gações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam 
maculadas como ilícitas as provas derivadas da intercep-
tação. Precedente. Recurso a que se nega provimento. (RHC 

85575, Relator(a):  Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 
julgado em 28.3.2006, DJ 16.3.2007 pp-00043 Ement 
vol-02268-03 pp-00413).

Na hipótese em apreço, do teor dos pronuncia-
mentos judiciais referentes à quebra de sigilo das comuni-
cações telefônicas constantes dos autos, constata-se que 
a prorrogação das interceptações sempre foi devidamente 
fundamentada, justificando-se, essencialmente, nas infor-
mações coletadas pela autoridade policial em monito-
ramentos anteriores, motivo pelo qual não se vislumbra 
qualquer ilegalidade a ser reparada por este Sodalício.

Também não merece acolhida a alegação de que 
teria ocorrido cerceamento de defesa pelo fato de haver 
sido negado ao recorrente o acesso a um dos inqué-
ritos instaurados.

Isso porque, da leitura da documentação acostada 
ao presente inconformismo, verifica-se que o processo 
cuja vista teria sido negada à defesa se refere justamente 
à cautelar em que realizadas as interceptações telefônicas 
dos acusados, sendo certo que, de acordo com a certidão 
de f. 6, permitiu-se aos advogados dos réus o acesso ao 
feito após o “cumprimento das diligências sigilosas deter-
minadas”.

E tal procedimento não pode ser acoimado de 
ilegal, pois o direito de vista dos autos dos advogados 
não é ilimitado, já que o acesso dos acusados à cautelar 
de interceptação telefônica antes mesmo da sua reali-
zação certamente frustrará a medida, motivo pelo qual 
apenas após o cumprimento das diligências autorizadas 
judicialmente é que se pode falar em publicidade para os 
réus e seus patronos.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Processual penal. Pedido de acesso aos autos 
de interceptação telefônica, que corre em apartado dos autos 
do inquérito policial. Sigilo das diligências. Constrangimento 
ilegal não evidenciado. Precedentes do pretório excelso e 
desta corte.
1. A teor do entendimento desta Corte e do Pretório Excelso, 
mesmo na hipótese de decretação de sigilo, afigura-se 
possível o acesso do investigado ou de seu advogado consti-
tuído aos autos do inquérito policial.
2. Há de se ressaltar, porém, que o acesso conferido ao investi-
gado ou aos seus causídicos deverá se limitar aos documentos 
já disponibilizados nos autos, não sendo possível, assim, sob 
pena de ineficácia do meio persecutório, que a defesa tenha 
acesso, “à decretação e às vicissitudes da execução de dili-
gências em curso.” (HC nº 82354/PR, 1ª Turma, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ de 24.9.2004).
3. No presente caso, o Recorrente pretende, justamente, 
obter vista dos autos da interceptação telefônica em curso, 
que corre em apartado dos autos do inquérito policial, com a 
possibilidade, inclusive, de obtenção de cópias reprográficas, 
o que não se afigura possível, não havendo, assim, que se 
falar em cerceamento de defesa.
4. Recurso desprovido.
(RHC 23.422/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 3.2.2009, DJe 9.3.2009).
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Não há como se acolher, igualmente, a alegada 
inexistência de comprovação da materialidade delitiva do 
delito de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, não obstante o Órgão Ministerial tenha 
afirmado, na exordial acusatória, que o Laudo Toxicoló-
gico referente à substância entorpecente apreendida seria 
“oportunamente juntado aos autos” (f. 11), tal circuns-
tância não tem o condão de, por si só, impor à defesa do 
paciente qualquer tipo de cerceamento, tendo em vista 
que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de 
Uberlândia/MG, em ofício remetido a esta Corte Supe-
rior de Justiça, afirmou que “há laudo de constatação da 
substância entorpecente” (e-STJ f. 583).

Cabe ressaltar que o recorrente foi acusado do 
crime de tráfico de drogas porque teria remetido mais 
de 5 (cinco) quilos de cocaína para o Estado do Piauí, 
valendo-se do transporte de A.P.C., que foi presa em 
flagrante ao se deslocar de automóvel com a subs-
tância entorpecente.

Ademais, esta Corte Superior de Justiça tem prece-
dentes no sentido de considerar prescindível em determi-
nadas situações a elaboração de laudo toxicológico para 
comprovar a materialidade do delito de tráfico de entor-
pecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e 
eventual condenação com base em outras provas, como 
a testemunhal.

Confira-se:

Habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico 
ilícito de entorpecentes e corrupção ativa. Alegação de litis-
pendência improcedência. Fatos diversos. Análise minuciosa 
do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Delito capitulado 
no art. 12 da lei nº 6.368/76. Prova robusta da materialidade 
delitiva. Art. 13 da lei nº 6.368/76. Aplicação do princípio da 
consunção. Regime integralmente fechado. Impossibilidade.
[...]
3. A despeito da pacífica orientação desta Corte no sentido da 
indispensabilidade do laudo toxicológico para se comprovar 
a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, já se 
posicionou esta Col. Quinta Turma (HC 91.727/MS, 5.ª 
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19.12.2008) 
no sentido de que o referido entendimento só é aplicável nas 
hipóteses em que a substância entorpecente é apreendida, a 
fim que se confirme a sua natureza. Dessa forma, é possível, 
nos casos de não apreensão da droga, que a condenação 
pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 6.368/76 
seja embasada em extensa prova documental e testemunhal 
produzida durante a instrução criminal, o que constitui o caso 
dos autos.
[...]
6. Ordem parcialmente concedida para, reconhecendo a 
absorção do crime previsto no art. 13 da Lei nº 6.368/76 por 
aquele tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal, redi-
mensionar a pena do Paciente, que fica estabelecida em 29 
(vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 440 
(quatrocentos e quarenta) dias-multa. Concessão de habeas 
corpus, de ofício, para alterar o regime prisional para o inicial 
fechado. (HC 80.483/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 
Turma, julgado em 2.2.2010, DJe 1.3.2010).

Habeas corpus. Processual penal. Tráfico internacional de 
entorpecentes, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e 

sonegação fiscal. Nulidades. [...]. Inexistência de prova da 
materialidade do delito. Ausência de laudo toxicológico. Pres-
cindibilidade. Conjunto probatório robusto a comprovar a 
materialidade do delito. [...] Ordem parcialmente concedida.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 
de que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes 
deve ser comprovada mediante a juntada aos autos do laudo 
toxicológico definitivo. Entretanto, tal entendimento deve ser 
aplicado na hipótese em que há a apreensão da substância 
entorpecente, justamente para se aferirem as características 
da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança 
ao magistrado para o seu juízo de convencimento acerca da 
materialidade do delito.
4. Na hipótese, o laudo de exame toxicológico definitivo da 
substância entorpecente não é condição única para basear 
a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta 
prova testemunhal e documental produzidas na instrução 
criminal, militam no sentido da materialidade do delito.
[...]
9. Ordem parcialmente concedida para excluir da conde-
nação do paciente a sanção imposta pela incidência do crime 
previsto no art.12, § 2º, inciso II, da Lei nº 6.368/76 e reduzir 
as penas relativas aos crimes previstos nos arts. 12, caput, 
e 14, ambos da Lei nº 6.368/76, respectivamente, para 5 
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses, também de reclusão. (HC 91727/MS, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 
2.12.2008, DJe 19.12.2008).

Por fim, inviável a pretendida revogação da custódia 
preventiva do recorrente.

Em primeiro lugar, necessário registrar que, embora 
a legalidade da prisão do réu não tenha sido objeto de 
exame no HC n. 1.000.13.027511-8/000, foi devida-
mente analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais no HC n. 1.000.13.021361-4, o que 
permite a este Sodalício se manifestar sobre o tópico, sem 
incorrer em indevida supressão de instância.

Por outro lado, ao contrário do que asseverado nas 
razões do reclamo, existem, sim, indícios de autoria do 
delito de associação para o tráfico contra o recorrente, 
notadamente em razão das interceptações telefônicas 
realizadas no caso, que indicariam que, juntamente com 
o acusado Edson, seria o responsável por receber drogas 
oriundas de outro Estado da Federação, remetendo-as 
para o Piauí e Maranhão (e-STJ f. 131).

Ademais, a segregação provisória encontra-se devi-
damente justificada e mostra-se realmente necessária 
especialmente para a garantia da ordem pública, em 
razão da gravidade concreta do delito pelo qual o recor-
rente é acusado, dadas as circunstâncias em que ocor-
reram os fatos criminosos.

Com efeito, o recorrente foi denunciado pelo come-
timento do crime previsto no art. 35, combinado com o 
art. 40, inciso V, todos da Lei 1nº 1.343/2006, acusado 
de receber vultosas quantias como pagamento pelo 
fornecimento das substâncias entorpecentes aos demais 
membros da associação criminosa.
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Dessa forma, diante da gravidade do delito, eviden-
ciado pelo modus operandi empregado pela associação 
criminosa, bem como da função que o recorrente exercia 
no grupo, restou demonstrada a necessidade da prisão 
para fazer cessar a atividade delituosa, pois, segundo 
já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a necessidade 
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes 
de organização criminosa enquadra-se no conceito de 
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação 
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 
95024, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
julgado em 14.10.2008, DJe-035 Divulg 19.2.2009 
Public 20.2.2009 Ement vol-02349-06 pp-01220).

Nesse mesmo sentido, desta Corte Superior 
de Justiça:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Associação 
para o tráfico. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Requi-
sitos do art. 41 do CPP preenchidos. Transcrição integral 
das escutas. Desnecessidade. Prisão preventiva. Garantia da 
ordem pública. Membro de organização criminosa. Periculo-
sidade demonstrada. Ordem não conhecida.
[...]
- A prisão preventiva foi devidamente decretada para a 
garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade 
do agente, revelada pelas circunstâncias do delito, e a neces-
sidade de se cessar as atividades de organização criminosa 
destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC 251.657/SP, Rel. Ministra 
Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 
Quinta Turma, julgado em 18.4.2013, DJe 25.4.2013).

Além disso, observa-se que, ao contrário do que 
alegado no recurso, a prisão do denunciado mostra-se 
também adequada para assegurar a aplicação da lei 
penal, porquanto consta que não foi comprovado vínculo 
com o distrito da culpa (e-STJ f. 132), o que reforça a 
necessidade da segregação, sob pena de prejudiciali-
dade e frustração da aplicação da lei penal.

Assim, não se pode dizer que a egrégia Corte Esta-
dual deu ensejo a qualquer constrangimento ilegal, 
ao manter a constrição da liberdade do recorrente, 
porquanto, nos termos da jurisprudência deste Superior 
Tribunal, a ausência de vínculo com o distrito da culpa, 
comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação 
suficiente a embasar a segregação cautelar para a conve-
niência da instrução criminal e para assegurar a apli-
cação da lei penal.

A propósito:

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto 
no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação 
de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio cons-

titucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva 
proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração poste-
rior à impetração do presente writ. Exame que visa privile-
giar a ampla defesa e o devido processo legal. 3. Homicídio 
duplamente qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação. 
Garantia da ordem pública. Dados concretos dos autos. 
Dinâmica delitiva. Ausência de vínculo com o distrito da 
culpa. Constrangimento ilegal não configurado. 4. Habeas 
corpus não conhecido.
[...]
3. Tendo a prisão provisória sido mantida para garantia da 
ordem pública, levando-se em consideração dados concretos 
dos autos, referentes à dinâmica delitiva, bem como em razão 
de o paciente não ter vínculos pessoais no distrito da culpa, 
não há se falar em constrangimento ilegal.
4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 234.592/BA, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 
18.9.2012, DJe 21.9.2012).

Homicídios qualificados. Pronúncia. Prisão preventiva. Conve-
niência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei 
penal. Mudança de endereço não declarada. Réu foragido.
1. É dever do réu informar ao juízo eventual mudança 
de endereço.
2. No caso, a prisão preventiva foi satisfatoriamente motivada 
na conveniência da instrução criminal e na garantia da apli-
cação da lei penal.
3. A mudança de endereço, sem a prévia comunicação ao 
juízo, como na espécie, revela a intenção do réu de furtar-se 
à aplicação da lei penal e justifica o decreto de prisão preven-
tiva. Ademais, conquanto haja alegação de ter o paciente 
voltado a morar na comarca de São Paulo, não se comprovou 
a residência fixa, tampouco o trabalho lícito, situação a 
indicar que a pessoa não possui vínculos sólidos com o 
distrito da culpa.
4. Ordem denegada. (HC 129.139/SP, Rel. Ministro Celso 
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, 
julgado em 3.5.2011, DJe 23.5.2011).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso.”

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura 
Ribeiro, Regina Helena Costa e Laurita Vaz votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de outubro de 2013. - Lauro Rocha 
Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 29.10.2013).

. . .
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Constitucional - Tributário - ISSQN - Incidência 
sobre serviços notariais e de registro - 

Constitucionalidade - Decisões proferidas em sede 
de controle concentrado de constitucionalidade - 

Produção dos efeitos a partir da publicação 
da ata de julgamento - Precedentes da Corte - 
Reclamação julgada parcialmente procedente

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente 
a ADI 3.089 (DJe de 01.08.2008), decidiu, com eficácia 
vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais 
os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 
116/2003, que tratam da tributação dos serviços de 
registros públicos, cartorários e notariais.

2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, em regra, passam produzir 
efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata 
de julgamento.

3. Agravo regimental desprovido.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO Nº 6.999 - 
MG - Relator: MINISTRO TEORI ZAVASCKI

Agravante: Djalma Pizarro. Advogada: Suzana Bianchini 
Pizarro. Agravado: Município de Uberlândia. Procurador: 
Procurador-Geral do Município de Uberlândia. 
Interessado: Tribunal de Justiça de Minas Gerais (MS 
nº 10702.06.327711-6/001).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão 
Plenária, sob a Presidência do Ministro Joaquim Barbosa, 
na conformidade da ata de julgamentos e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votou 
o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Ausentes, justifi-
cadamente, os Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia e 
Luiz Fux, e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2013 (data do julga-
mento). - Ministro Teori Zavascki - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (Relator) 
- Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrá-
tica que, ao julgar parcialmente procedente a presente 
reclamação, entendeu ser devida a incidência do ISSQN 
sobre serviços notariais e de registro, nos termos do 
decidido pela Corte no julgamento da ADI 3.089/DF 

(Rel. p/acórdão Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 
01.08.2008).

Em suma, sustenta o reclamante: (a) não ser admis-
sível a utilização de reclamação como sucedâneo de 
recurso ou ação rescisória; (b) o acórdão proferido no 
julgamento da ADI 3.089/DF apenas produziria efeitos 
após sua publicação, não sendo suficiente para tal finali-
dade a publicação da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (Relator) - 
1. A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

[...] Preliminarmente, observa-se que o trânsito em julgado 
do acórdão ora reclamado não é prejudicial ao regular 
trâmite da presente reclamação. Com efeito, a reclamação 
foi ajuizada em 07/11/2008, antes, portanto, do trânsito em 
julgado da decisão que negou seguimento ao AI 792.421 
(em 14.05.2010). 
Nesse sentido:
‘Embargos declaratórios opostos de decisão monocrática. 
Conversão em agravo regimental. Reclamação. Preliminar de 
ausência de interesse afastada. Usurpação de competência 
do STF. Ocorrência. Correção monetária sobre valores pagos 
a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. 
Interesse de toda magistratura. Art. 102, I, N, da Constituição 
Federal. Agravo improvido. I - Embora o processo originário 
tenha transitado em julgado em 18/8/2011, tal fato não é 
prejudicial à continuidade da reclamação constitucional, uma 
vez que ajuizada antes do trânsito em julgado. Precedentes. 
[...]’ (Rcl 8.934-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, 
DJe de 01.02.2012).
Com relação à incidência do ISSQN, o Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 
01.08.2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos 
retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista 
Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação 
dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Entendeu a Corte, em essência, que, em razão da natureza 
privada dos serviços notariais e de registro, exercidos com objetivo 
de lucro, não incidiria a imunidade tributária recíproca (art. 150, 
VI, a, da CF/88). O acórdão recebeu a seguinte ementa:
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. 
Tributário. Itens 21 e 21.1. da Lista Anexa à Lei Complementar 
116/2003. Incidência do imposto sobre 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 públicos 
são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As 
pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à 
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aderência com o conteúdo da decisão proferida no julgamento 
da ADI 3.089, o que, nos termos da jurisprudência da Corte, 
impede a admissão, no ponto, da presente reclamação.
3. Diante do exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, 
para cassar o acórdão recorrido, apenas na parte relativa à 
incidência do ISSQN sobre serviços notariais e de registro, 
nos termos do decidido pela Corte no julgamento da ADI 
3.089 (f. 128/132).

O agravo regimental não traz qualquer subsídio 
apto a alterar esses fundamentos, razão pela qual deve ser 
mantido incólume o entendimento da decisão agravada.

2. Diante do exposto, nego provimento ao agravo 
regimental. É o voto.

Extrato de ata 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos 
do voto do Relator, negou provimento ao agravo regi-
mental. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. 
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, 
Cármen Lúcia e Luiz Fux, e, neste julgamento, o Ministro 
Gilmar Mendes. Plenário, 17.10.2013.

Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa 
Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros. 

p/ Luiz Tomimatsu - Assessor-Chefe do Plenário.

. . .

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 
concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há 
diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos 
concedidos e a não tributação das atividades delegadas. 
Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente’.
Conforme entendimento da Corte, as decisões proferidas 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 
em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no 
veículo oficial, da ata de julgamento. É o que se depreende 
do seguinte julgado:
‘Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Embargos de Declaração. Ilegitimidade recursal do 
governador do distrito federal. Acolhimento parcial dos 
embargos manejados pela Mesa da Câmara do Distrito 
Federal. 1. Não havendo participado do processo de 
fiscalização abstrata, na condição de autor ou requerido, o 
Governador do Distrito Federal carece de legitimidade para 
fazer uso dos embargos de declaração. Precedentes.
2. No julgamento da ADI 3.756, o Supremo Tribunal Federal 
deu pela improcedência do pedido. Decisão que, no campo 
teórico, somente comporta eficácia ex tunc ou retroativa. 
No plano dos fatos, porém, não há como se exigir que o 
Poder Legislativo do Distrito Federal se amolde, de modo 
retroativo, ao julgado da ADI 3.756, porquanto as despesas 
com pessoal já foram efetivamente realizadas, tudo com base 
na Decisão nº 9.475/00, do TCDF, e em sucessivas leis de 
diretrizes orçamentárias. 
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para 
esclarecer que o fiel cumprimento da decisão plenária na ADI 
3.756 se dará na forma do art. 23 da LC nº 101/2000, a 
partir da data de publicação da ata de julgamento de mérito 
da ADI 3.756, e com estrita observância das demais diretrizes 
da própria Lei de Responsabilidade Fiscal’ (ADI 3.756-ED, 
Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 24.10.2007).
Ora, a ata relativa ao julgamento da ADI 3.089 foi publicada 
em 22.02.2008, em data anterior à lavratura do acórdão 
proferido pelo TJ-MG, que se deu em 26.02.2008 (f. 197 dos 
autos em apenso). Ademais, em 28/03/2008, o reclamante 
opôs embargos de declaração, para que o TJ-MG, corrigindo 
‘manifesto equívoco’, considerasse o entendimento adotado 
no julgamento de mérito da referida ADI. Os embargos, no 
entanto, foram rejeitados (DJe de 30.04.2008).
Conclui-se, dessa forma, que o acórdão reclamado, ao 
afastar a incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de 
registro, desrespeitou a autoridade da decisão proferida no 
julgamento da ADI 3.089.
Por fim, é da jurisprudência da Corte que os atos reclamados 
devem estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF:
‘[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos 
em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do 
Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e 
pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados 
como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela 
análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, 
da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro 
de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 6534-AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008 Ementário 2337-1).
Nesses termos, o acórdão impugnado, no capítulo relativo 
às taxas de funcionamento e publicidade, não guarda estrita 

Agravo regimental em recurso extraordinário com 
agravo - 2. Direito Administrativo - 3. Improbidade 

administrativa - Servidor público - Médico. 
Cobrança de honorários para preenchimento de 

comunicado de aviso de sinistro, exigido por 
empresa de seguro, em atendimento realizado 
no exercício da função de perito do Instituto 

Médico Legal - Discussão acerca da legalidade 
da cobrança e sua configuração como ato de 
improbidade - Matéria infraconstitucional - 4. 
Revolvimento do acervo fático-probatório -

 Impossibilidade em sede de recurso 
extraordinário - Incidência do Enunciado 279 da 

Súmula desta Corte - 5. Ausência de argumentos 
capazes de infirmar a decisão agravada - 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 694.662 - MG - Relator: MINISTRO 
GILMAR MENDES
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entendeu que a criação e o provimento de 27 (vinte e sete) 
cargos em comissão se deu exclusivamente para atender 
a interesses particulares dos ora agravantes, servindo de 
recompensa política aos contemplados, de forma que 
restaria configurado a improbidade administrativa no 
termos da Lei infraconstitucional de regência Lei 8.429/92 
- desvio de finalidade e violação ao princípio da moralidade 
administrativa. 3. Dissentir desse entendimento implicaria no 
reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância 
face o teor da Súmula 279 do STF, verbis: Para simples 
reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo 
regimental desprovido.’ (AI-AgR 842.925, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 14.9.2011) 
‘Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso 
extraordinário. Improbidade administrativa. Irregularidade 
na contratação de assessor jurídico do município. Multa e 
suspensão de direitos políticos. Leis 8.429/92 e 8.666/93. 
Reexame de fatos e provas. Súmula STF 279. Matéria 
Infraconstitucional. 1. O Tribunal de origem, para concluir 
pela ilegalidade da realização de despesas, procedeu ao 
cotejo das provas dos autos com a Lei de Improbidade 
Administrativa, questão de cunho infraconstitucional de 
reexame inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula 
STF 279. 2. Ausência de razões novas capazes de infirmar 
a decisão agravada. Precedentes. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento.’ (RE-AgR 570.598, Rel. Min. Ellen 
Gracie, Segunda Turma, DJe 23.8.2011) 
‘Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo. 
Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356 do STF. 
Reexame de fatos e provas. Súmula STF 279. Incidência. 
Art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. 
Agravo improvido. I - Inadmissível o recurso extraordinário se 
a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada 
no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos 
declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, 
a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. II - Concluir de 
forma diversa do acórdão recorrido, no caso, demandaria 
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos 
autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III 
- Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, 
quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente 
fundamentado. IV - Agravo regimental improvido.’ (AI-AgR 
757.802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 
DJe 16.6.2011) 
Não há, pois, o que prover quanto às alegações recursais. 
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar 
seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, 
do CPC).

No agravo regimental, alega-se, em síntese, que a 
questão tratada nos autos do recurso extraordinário não 
se submete à reapreciação de questões probatórias, mas, 
apenas, à valoração das provas contidas nos autos.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator) 
- No agravo regimental, não ficou demonstrado o 
desacerto da decisão agravada. 

Verifico que as alegações da parte são impertinentes 
e decorrem de mero inconformismo com a adotada por 
esta Corte Suprema. 

 Agravante: Azarias Teodoro de Moraes. Advogados: 
Luciana Lima Grandinetti e outros. Agravado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. Procurador: 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Intdo.: Conselho Federal de Medicina - CFM. Advogado: 
Sem representação nos autos. 

Acórdão

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda 
Turma, sob a presidência da Senhora Ministra Cármen 
Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 29 de outubro de 2013. - Ministro Gilmar 
Mendes - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator) 
- Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão 
que negou seguimento a recurso nos seguintes termos: 

[...]
O recurso não merece prosperar. 
Segundo orientação sumulada do STF, não cabe recurso 
extraordinário para simples reexame de prova (Súmula 279). 
Deve-se anotar que a reapreciação de questões probatórias 
é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira 
prática é vedada em sede de recurso extraordinário, a 
segunda, a valoração, há de ser aceita. 
Assim assentou o acórdão recorrido: 
As provas trazidas com a inicial demonstraram que o apelado 
foi o médico responsável pela necropsia do Sr. Olavo Marques 
de Aquino, e, na qualidade de legista, assinou o atestado de 
óbito, conforme se vê o documento de f. 09-TJ. Procurado 
pelos familiares do Sr. Olavo, nas dependências do Instituto 
Médico Legal, cobrou honorários pelo fornecimento do Aviso 
de Sinistro. 
[...]
Esta configurada, a meu ver, a conduta ímproba a ensejar 
a aplicação das penalidades postas na Lei nº 8.429/1992. 
(eDOC 8, p. 63) 
Para se entender de forma diversa e superar o entendimento 
adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o 
revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta 
vedada em sede de recurso extraordinário, por óbice do 
Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 
Nesse sentido: 
‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. 
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Nomeação de 
apadrinhados em cargos de confiança. Desvio de finalidade. 
Violação à moralidade administrativa. Provimento motivado 
para atingir interesses pessoais. Reexame de fatos e provas. 
Impossibilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 
do STF. 1. O provimento de cargos de livre nomeação e 
exoneração devem obedecer aos requisitos encartados na 
Constituição Federal, vale dizer a) devem ser destinados às 
funções de direção, chefia e assessoramento; b) devem ser 
observados os princípios que regem a Administração Pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, entre outros. 2. In casu, o Tribunal a quo 
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regimental desprovido. (AI-AgR 842.925, rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 14.9.2011). 
Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso 
extraordinário. Improbidade administrativa. Irregularidade 
na contratação de assessor jurídico do município. Multa e 
suspensão de direitos políticos. Leis 8.429/92 E 8.666/93. 
Reexame de fatos e provas. Súmula STF 279. Matéria 
infraconstitucional. 1. O Tribunal de origem, para concluir 
pela ilegalidade da realização de despesas, procedeu ao 
cotejo das provas dos autos com a Lei de Improbidade 
Administrativa, questão de cunho infraconstitucional de 
reexameinviável na via extraordinária. Incidência da Súmula 
STF 279. 2. Ausência de razões novas capazes de infirmar a 
decisão agravada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento. (RE-AgR 570.598, rel. Min. Ellen Gracie, 
Segunda Turma, DJe 23.8.2011). 
Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo. 
Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356 do STF. 
Reexame de fatos e provas. Súmula STF 279. Incidência. 
Art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. 
Agravo improvido. I - Inadmissível o recurso extraordinário se 
a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada 
no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos 
declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, 
a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. II - Concluir de 
forma diversa do acórdão recorrido, no caso, demandaria 
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos 
autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III 
- Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, 
quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente 
fundamentado. IV Agravo regimental improvido. (AI-AgR 
757.802, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 
16.6.2011). 

Ademais, o acórdão recorrido confirmou a 
ocorrência de irregularidade qualificada como ato de 
improbidade administrativa, de acordo com a legislação 
infraconstitucional de regência e com o que constava no 
Código de Ética Médica. Assim, a violação constitucional, 
caso existente, seria meramente reflexa, a inviabilizar o 
prosseguimento do recurso extraordinário. 

Ante o exposto, mantenho o que decidido 
anteriormente por seus próprios fundamentos, para negar 
provimento a este agravo regimental. 

É como voto. 

Extrato da ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 
Relator. 2ª Turma, 29.10.2013. 

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário 
José Gisi.

Ravena Siqueira - Secretária Substituta.

(Publicado no DJe de 29.10.2013.)
. . .

Colhe-se do voto-condutor do entendimento 
majoritário fixado pelo acordão recorrido, em sede de 
embargos infringentes, o seguinte:

Como já coloquei, a cobrança foi feita na dependência do 
Estado de Minas Gerais e na condição de médico legista 
da Polícia Civil. Portanto, foi no exercício do cargo, com o 
uso dos equipamentos, das instalações da Polícia Civil que 
o médico recebeu esse adicional. Ainda que a intenção do 
Conselho Federal de Medicina seja o de possibilitar esse 
ganho, entendo que na condição de servidor público isso não 
é possível. Há previsão expressa na Lei de que, no exercício 
do cargo, não se deve receber além daquilo que o Estado 
paga. O precedente seria extremamente perigoso, uma vez 
que ensejaria propinas e outros ganhos ilícitos, que não 
convém, principalmente, no setor policial.
[…]
O que mais importa é que o médico servidor público deve 
estar atento não apenas aos regulamentos do seu Conselho 
de Medicina, mas, também, aos seus compromissos com o 
vínculo funcional e policial, especialmente quando ele atua 
na dependência do edifício público na condição de médico 
legista e, em virtude dessa condição, é responsável pelo 
atestado de óbito.

Em primeiro lugar, conforme consignado na decisão 
agravada, não cabe recurso extraordinário para simples 
reexame de prova (Súmula 279). 

Deve-se anotar que a reapreciação de questões 
probatórias é diferente da valoração das provas. 
Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso 
extraordinário, a segunda, a valoração, há de ser aceita. 

No presente caso, para entender de forma diversa 
– como quer o agravante – e superar o entendimento 
adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o 
revolvimento do acervo fático-probatório, providência 
vedada em sede de recurso extraordinário, por óbice do 
Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. 
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Nomeação de 
apadrinhados em cargos de confiança. Desvio de finalidade. 
Violação à moralidade administrativa. Provimento motivado 
para atingir interesses pessoais. Reexame de fatos e provas. 
Impossibilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 
do STF. 1. O provimento de cargos de livre nomeação e 
exoneração devem obedecer aos requisitos encartados na 
Constituição Federal, vale dizer a) devem ser destinados às 
funções de direção, chefia e assessoramento; b) devem ser 
observados os princípios que regem a Administração Pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, entre outros. 2. In casu, o Tribunal a quo 
entendeu que a criação e o provimento de 27 (vinte e sete) 
cargos em comissão se deu exclusivamente para atender 
a interesses particulares dos ora agravantes, servindo de 
recompensa política aos contemplados, de forma que 
restaria configurado a improbidade administrativa no 
termos da Lei infraconstitucional de regência Lei 8.429/92 
- desvio de finalidade e violação ao princípio da moralidade 
administrativa. 3. Dissentir desse entendimento implicaria no 
reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância 
face o teor da Súmula 279 do STF, verbis: Para simples 
reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo 
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conformidade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade de votos, em conceder a ordem 
de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 22 de outubro de 2013. - Ministro Luiz Fux 
- Relator.

HABEAS CORPUS Nº 117.819 - MINAS GERAIS - Relator: 
MINISTRO LUIZ FUX

Paciente: Fábio Silva dos Santos. Impetrante: Defensoria 
Pública da União. Procurador: Defensor Público-Geral 
Federal. Coator: Superior Tribunal de Justiça.

Relatório

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - Trata-se 
de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela 
Defensoria pública da União, em benefício de Fábio 
Silva dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça, sintetizado na seguinte ementa, verbis:

Processual penal. Agravo regimental no recurso especial. 
Roubo simples (art. 157, caput, do CP), descrito na denúncia, 
foi objeto de condenação, na sentença. Apelação provida, 
com desclassificação da conduta do réu, ao entendimento de 
que os fatos narrados na denúncia constituiriam crime de furto 
(art. 155, caput, do CP). Provimento do recurso especial, com 
restabelecimento de sentença condenatória. Revaloração do 
contexto probatório. Possibilidade. Reexame de provas. Não 
ocorrência. Agravo regimental desprovido.
I. A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial 
do Parquet, não reexaminou os fatos - providência vedada, 
em sede de recurso especial, pela Súmula 07/STJ -, tendo 
realizado apenas a sua revaloração, tal como descritos 
na denúncia.
II. A apreciação da conduta imputada ao réu, a fim de 
restabelecer a sentença que o havia condenado por roubo 
simples, limitou-se à análise jurídica dos atos praticados pelo 
ora recorrente e descritos pela denúncia, estes não sujeitos a 
questionamentos, quanto à sua dinâmica.
III. Como já decidido por esta Corte: ‘Não se trata, portanto, 
de reexame do conjunto probatório, que encontra óbice no 
Enunciado nº 7 da Súmula desta Corte, mas, sim, de revalo-
ração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos 
incontroversos’ (STJ, AgRg no REsp 902.486/RS, Rel. Ministro 
Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJe de 30/06/2008).
IV. Agravo regimental desprovido.

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado 
como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código 
Penal (roubo), por ter subtraído, mediante grave ameaça, 
um aparelho celular.

Concluída a instrução criminal, foi condenado a 4 
(quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao 
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa apelou, e o Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso “para 
desclassificar o delito de roubo imputado ao apelante 
para o de furto simples, fixando-lhe a pena em 01 (um) 
ano de reclusão, para cumprimento no regime inicial 
aberto, e 10 (dez) dias-multa”. A Corte Estadual deter-
minou, ainda, a substituição da pena privativa de liber-

Penal e processual penal - Habeas corpus - 
Subtração de coisa alheia móvel - Condenação 
pela prática do crime de roubo - Grave ameaça 
não configurada - Desclassificação para o delito 

de furto - Ordem concedida

1. A conduta típica no crime de roubo é composta pela 
subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o 
emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos 
termos do art. 157 do CP.

2. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação 
provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de 
sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo 
em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, 
se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de 
incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o 
caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a corre-
lação de proporcionalidade e razoabilidade que deve 
existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça 
sentida pela vítima.

3. In casu, o paciente foi denunciado e condenado pela 
prática do crime de roubo, por ter subtraído um aparelho 
celular. Narra a denúncia que a vítima “encontrava-se na 
carroceria do veículo Fiat/Strada, placas HAR-82, esta-
cionado em frente ao supermercado ABC, quando foi 
abordada pelo denunciado que, aos gritos, determinou-
-lhe que passasse todos os seus pertences. Intimidada, a 
vítima entregou ao acusado o seu aparelho de telefone 
celular, que se encontrava em suas mãos”.

4. Todavia, consoante afirmou a Corte Estadual em sede 
de apelação, “nas duas vezes em que a vítima foi ouvida, 
ela relata que o apelante abordou-a gritando. Na fase 
policial, ela assinala que o autor não a ameaçou, não 
usou qualquer tipo de arma ou agressão física para a 
prática do furto, conforme já anteriormente destacado. 
[...] Não se extrai do evento que a vítima tenha sido redu-
zida à impossibilidade de resistência, até porque assi-
nala que, antes mesmo que entregasse qualquer objeto 
ao meliante, este ‘arrancou-lhe’ o celular e evadiu. Tal 
circunstância autoriza a desclassificação para a figura do 
furto”.

5. Ordem concedida a fim de anular o acórdão proferido 
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 
1.215.698-AgR, restabelecendo, na íntegra, o acórdão 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que 
desclassificou o crime de roubo para o delito de furto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na 
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Voto

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - No crime 
de roubo, a conduta típica é composta pela subtração da 
coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave 
ameaça ou violência à pessoa, nos termos do art. 157 do 
Código Penal, verbis:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência (sem grifos no original).

A grave ameaça é o constrangimento ou a intimi-
dação provocada na vítima, a fim de subtrair um bem 
móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento 
subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, 
no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi real-
mente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.

Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não 
dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabi-
lidade que deve existir entre a conduta praticada pelo 
agente e a ameaça sentida pela vítima.

In casu, o paciente foi denunciado e condenado 
pela prática do crime de roubo, por ter subtraído um 
aparelho celular. Narra a denúncia que a vítima “encon-
trava-se na carroceria do veículo Fiat/Strada, placa 
HAR-82, estacionado em frente ao supermercado ABC, 
quando foi abordada pelo denunciado que, aos gritos, 
determinou-lhe que passasse todos os seus pertences. 
Intimidada, a vítima entregou ao acusado o seu aparelho 
de telefone celular, que se encontrava em suas mãos”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
no julgamento da apelação interposta pela defesa, 
desclassificou o crime de roubo para o delito de furto, 
sob o fundamento de que o simples fato de o paciente ter 
gritado com a vítima e ordenado que ela lhe entregasse 
seus pertences não é suficiente para, por si só, configurar 
a grave ameaça. Transcrevo o seguinte trecho do voto 
condutor do julgado:

[...]
Analisando as razões defensivas, estou que razão em parte 
lhe assiste, data venia.
É que, para a tipificação da conduta do agente naquela 
prevista no art. 157 do CP, necessário se faz que ele tenha 
subtraído a res mediante o emprego de grave ameaça ou 
violência, sendo certo que a ocorrência dessas duas hipóteses 
não restou suficientemente evidenciada nos autos.
Nas duas vezes em que a vítima foi ouvida, ela relata que o 
apelante abordou-a gritando. Na fase policial, ela assinala 
que o autor não a ameaçou, não usou qualquer tipo de arma 
ou agressão física para a prática do furto, conforme já ante-
riormente destacado. Em juízo, muito embora tenha afirmado 
que seu celular foi arrancado pelo apelante e que, quando ele 
entrou no carro, sentiu-se intimidada, relata que não sofreu 
qualquer lesão.
Ora, é natural a vítima sentir-se intimidada na hipótese dos 
autos, mormente quando um indivíduo estranho adentrou 
em seu veículo, aos gritos, exigindo-lhe que entregasse seus 
pertences. Entretanto, não vislumbro, neste caso concreto, a 

dade “por outras restritivas de direito, sendo uma de pres-
tação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à 
entidade pública ou privada de assistência social (art. 45, 
§ 1º, do CP), e a outra de prestação de serviços à enti-
dade pública (art. 46 do CP), ficando o Juízo da Execução 
delegado”. Transcrevo a ementa do acórdão, verbis:

Apelação criminal. Roubo. Desclassificação para furto. 
Possibilidade. Ausência de grave ameaça ou violência contra 
a vítima. Tentativa. Impossibilidade. Posse mansa e desvigiada 
da res. Delito consumado. Substituição da pena. Viabilidade. 
Requisitos satisfeitos. Recurso provido em parte. Na hipó-
tese da denúncia do agente pela prática de crime de roubo, 
uma vez não verificada a utilização da grave ameaça e da 
violência para garantir a subtração da coisa, não havendo 
evidência de que o modus operandi do agente tenha reduzido 
a vítima à impossibilidade de resistência, a desclassificação 
para o delito de furto é medida que se impõe. Operada a 
desclassificação, afastando-se a hipótese do uso de grave 
ameaça ou violência do apelante na prática do crime, não 
sendo o agente reincidente em crime doloso, consideradas 
favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), não há 
óbice à substituição da pena, se satisfeito o requisito objetivo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso 
especial. A Ministra Alderita Ramos de Oliveira, 
Desembargadora convocada do TJ/PE, deu provimento 
ao recurso “para fixar a pena de Fábio Silva dos Santos 
em 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa 
pela prática do delito tipificado no art. 157 do Código 
Penal”, vedando a substituição da pena privativa de 
liberdade por outra restritiva de direitos, em razão de o 
crime ter sido praticado com grave ameaça. Transcrevo 
a ementa da decisão monocrática, verbis: “Recurso espe-
cial. Direito penal. Art. 157 do CP. Roubo. Grave ameaça. 
Caracterização do delito. Recurso especial provido”.

Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regi-
mental, improvido pela Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça.

Neste habeas corpus, sustenta, em síntese, que, ao 
decidir que a conduta praticada pelo paciente amolda-se 
ao tipo penal do art. 157, caput, do CP, o STJ teria reexa-
minado o conjunto fático-probatório, o que é vedado na 
via do recurso especial.

Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim 
de cassar o acórdão do STJ e, por conseguinte, resta-
belecer o acórdão proferido pelo TJMG no julgamento 
da apelação.

O Ministério Público Federal manifesta-se pela 
denegação da ordem. Transcrevo a ementa do parecer 
ministerial, verbis:

Habeas corpus. Crime de roubo. Desclassificação para o 
delito de furto pelo Tribunal de origem. Recurso especial 
interposto pelo Ministério Público. Provimento. Tipicidade 
da conduta prevista no art. 157, caput, do CP. Alegação 
de revisão probatória. Inexistência. Revaloração da prova. 
Possibilidade. Efetiva intimidação da vítima. Grave ameaça 
configurada. Constrangimento ilegal não caracterizado. - 
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.
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figura da grave ameaça. Não se extrai do evento que a vítima 
tenha sido reduzida à impossibilidade de resistência, até 
porque assinala que, antes mesmo que entregasse qualquer 
objeto ao meliante, este ‘arrancou-lhe’ o celular e evadiu. 
Tal circunstância autoriza a desclassificação para a figura 
do furto.
[…].
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, dou 
parcial provimento ao recurso para desclassificar o delito 
de roubo imputado ao apelante para o de furto simples, 
fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão, para cumpri-
mento no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixando, 
ainda, o valor do dia-multa no mínimo legal. Substituo a 
pena privativa de liberdade aplicada por outras restritivas de 
direito, sendo uma de prestação pecuniária no valor de 01 
(um) salário mínimo à entidade pública ou privada de assis-
tência social (art. 45, § 1º, do CP), e a outra de prestação de 
serviços à entidade pública (art. 46 do CP), ficando o Juízo 
da Execução delegado. Mantenho a sentença recorrida nos 
demais fundamentos […] - Sem grifos no original.

Destarte, consoante destacou a Corte Estadual, o 
paciente não ameaçou a vítima, não fez uso de nenhum 
tipo arma, bem como não praticou qualquer agressão 
física; ele apenas gritou com a vítima para que ela lhe 
entregasse seus pertences. Por conseguinte, na hipótese 
sub examine, não restou caracterizada a grave ameaça 
inerente ao crime de roubo.

Ex positis, concedo a ordem a fim de anular o 
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do REsp 1.215.698-AgR, restabelecendo, na 
íntegra, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais que desclassificou o crime de roubo para o 
delito de furto.

Voto

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - 
Este caso, pouco diferentemente da posição que eu tenho 
assumido, quer dizer, a minha posição normalmente é, 
quando o primeiro grau, o segundo grau e o STJ são 
convergentes, eu exerço, com muita parcimônia, uma 
jurisdição revisora, porque acho que o Supremo não deve 
funcionar como quarta instância, como regra geral, mas, 
neste caso, há uma discrepância entre o primeiro grau e o 
segundo grau. Interessantemente, o Tribunal de Apelação 
desclassificou o crime para furto.

De modo que, por essa razão específica, embora 
haja decisão unânime do STJ, mas, pela discrepância 
entre o primeiro grau e o Tribunal de Apelação, eu acom-
panho Vossa Excelência.

Extrato de ata

Decisão: A Turma concedeu a ordem de habeas 
corpus, nos termos do voto do Relator. Unânime. 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 
22.10.2013.

Habeas corpus - Direito penal - Exploração 
clandestina de radiodifusão - Artigo 183 da 

Lei 9.472/1997 - Princípio da insignificância - 
Inaplicabilidade - Reprovabilidade da conduta -

 Expressividade do bem jurídico tutelado - 
Adequado funcionamento dos serviços de 

comunicação regularmente instalados - Ordem 
denegada

1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância a 
partir dos aspectos relevantes da conduta imputada.

2. Inegável a expressividade do bem jurídico tutelado 
pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no 
adequado e no seguro funcionamento dos serviços de 
comunicação regularmente instalados no país.

3. A suposta operação de rádio clandestina em frequência 
capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços 
de comunicação devidamente autorizados impede a 
aplicação do princípio da insignificância.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS 119.979 - MG - Relatora: MINISTRA 
ROSA WEBER

Paciente: Alan Valério dos Santos. Impetrante: 
Defensoria Pública da União. Procurador: Defensor 
Público-Geral Federal. Coator: Superior Tribunal 
de Justiça.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Primeira 
Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, 
na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, em denegar a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli.

Brasília, 10 de dezembro de 2013. - Ministra Rosa 
Weber - Relatora.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à 
Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, 
Rosa Weber e Roberto Barroso.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson 
Oliveira de Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

(Publicado no DJe de 22.10.2013.)

. . .
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forma clandestina as atividades de telecomunicações, sem 
necessidade de demonstrar o prejuízo concreto para o sistema 
de telecomunicações. Dessa forma, patente que o acórdão 
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência 
desta Corte, tanto no que concerne à não incidência do 
princípio da insignificância, quanto no que se refere à 
desnecessidade de demonstração de prejuízo concreto, o que 
atrai a incidência do enunciado nº 83 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Neste habeas corpus, a Impetrante sustenta a 
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, 
sobretudo porque a rádio operada pelo paciente 
“desenvolvia, exclusivamente, programação musical, sem 
qualquer divulgação de informes publicitários”, bem como 
por inexistir dados relevantes sobre a potencialidade 
lesiva da operação clandestina de radiodifusão.

Requer a concessão da ordem com o trancamento da 
ação penal por aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra 
da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio 
Marques, opina pelo não conhecimento do writ ou pela 
denegação da ordem.

Expedido telegrama para dar ciência da sessão de 
julgamento do feito.

É o relatório.

Voto

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Relatora) 
- A tese em debate no presente habeas corpus diz com 
a aplicação ou não do princípio da insignificância ao 
caso concreto.

Conforme relatado, o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região deu provimento ao recurso em sentido estrito 
e recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente 
pela suposta prática do crime de exploração clandestina 
de radiodifusão, descrito no art. 183 da Lei 9.472/1997. 
A inaplicabilidade do princípio da insignificância foi 
corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Impetrante invoca a baixa frequência da rádio 
comunitária como justificativa para a aplicação do 
princípio da bagatela.

Esta Suprema Corte, a princípio, tem admitido 
a aplicação do princípio da insignificância em casos 
envolvendo crimes de pequena dimensão.

A conduta delitiva seria tão diminuta que não 
afetaria materialmente o bem jurídico protegido pela 
norma penal, sendo atípica da perspectiva material.

Tal entendimento encontra-se consubstanciado em 
diversos acórdãos desta Suprema Corte:

A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial 
exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. 
Além da correspondência formal, para a configuração da 
tipicidade, é necessária análise materialmente valorativa das 
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a 
ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente 

Relatório

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Relatora) 
- Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria 
Pública da União em favor de Alan Valério dos Santos 
contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou 
provimento ao agravo regimental no AREsp 312.024/
MG.

O paciente foi denunciado pelo Ministério 
Público Federal pela suposta prática do crime de 
atividade clandestina de telecomunicação, tipificado no 
art. 183 da Lei 9.472/1997, por ter explorado serviço de 
comunicação multimídia por intermédio da Rádio Cidade 
FM, 96,1 MHz, instalada em Belo Horizonte - MG.

O Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção 
Judiciária de Minas Gerais rejeitou a denúncia por falta 
de justa causa (art. 395, III, do Código de Processo Penal).

Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região deu provimento ao recurso em sentido estrito 
da acusação para receber a denúncia e determinar, 
em consequência, o retorno dos autos à origem para o 
regular prosseguimento da ação penal.

Contra esse acórdão, a Defesa manejou recurso 
especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, desafiando 
a interposição de agravo. No Superior Tribunal de Justiça, 
o Ministro Marco Aurélio Bellizze negou provimento 
ao agravo em recurso especial. Submetida a questão 
ao Colegiado, a Quinta Turma da Corte Superior 
negou provimento ao agravo regimental em acórdão 
assim ementado:

Penal e processo penal. Agravo regimental no agravo 

em recurso especial. 1. Contrariedade ao art. 183 da Lei 

nº 9.472/1997. Atividade clandestina de telecomunicação. 

Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 2. Baixa potência 
do equipamento. Irrelevância. Crime de perigo abstrato. 
Desnecessidade de comprovação da lesividade da conduta. 
Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência 

desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento 
no sentido de não ser possível a incidência do princípio da 
insignificância nos casos de prática do delito descrito no 
art. 183 da Lei nº 9.472/1997. De fato, a instalação de 
estação clandestina de radiofrequência sem autorização 
dos órgãos e entes com atribuições para tanto – Ministério 
das Comunicações e Anatel –, já é, por si só, suficiente para 
comprometer a segurança, a regularidade e a operabilidade 
do sistema de telecomunicações do país, não podendo, 
portanto, ser vista como uma lesão inexpressiva. Ademais, 
as particularidades do caso não justificam a excepcional 
aplicação do referido princípio, pois, ainda que o laudo 
tenha atestado a potência de 10,37 W, constatou-se que 
mesmo com esse valor, o equipamento foi capaz de causar 
interferência em outros serviços, além de estar situado em 
grande centro urbano - Belo Horizonte.
2. Quanto à alegação de que o delito do art. 183 da Lei 
nº 9.427/1997 seria de perigo concreto, tem-se que é 
assente a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido 
de que se trata de crime de perigo abstrato. Isso porque, 
para sua consumação, basta que alguém desenvolva de 
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insignificância pelas Cortes anteriores. Com percuciência, 
asseverou o Superior Tribunal de Justiça:

Nesta Corte, prevalece o entendimento no sentido de não 
ser possível a incidência do principio da insignificância 
nos casos de prática do delito descrito no art. 183 da Lei 
nº 9.472/1997. Isso porque se considera que a instalação 
de estação clandestina de radiofrequência sem autorização 
dos órgãos e entes com atribuições para tanto – Ministério 
das Comunicações e Anatel –, já é, por si só, suficiente para 
comprometer a segurança, a regularidade e a operabilidade 
do sistema de telecomunicações do país, não podendo, 
portanto, ser vista como uma lesão inexpressiva.
[…]
Ademais, diversamente do que afirmado pelo agravante, 
entendo que as particularidades do caso não justificam a 
excepcional aplicação do referido princípio.
Com efeito, ainda que o laudo tenha atestado a potência 
de 10,37 W, constatou-se que mesmo com esse valor, o 
equipamento foi capaz de causar interferência em outros 
serviços (fl. 14). E, ao contrário do caso analisado pelo 
Supremo Tribunal Federal, a rádio não se encontra em 
município pequeno afastado de grandes centros urbanos, e 
sim na região de Belo Horizonte, capaz, assim, de vir a causar 
prejuízos à segurança dos meios de comunicação.
[...]
Portanto, não há se falar em aplicação do princípio 
da insignificância.
Quanto à alegação de que o delito do art. 183 da Lei 
nº 9.472/1997 seria de perigo concreto, verifico, da mesma 
forma, que a irresignação também não deve prosperar. De 
fato, é assente a jurisprudência deste Tribunal Superior no 
sentido de que se trata de crime de perigo abstrato. Isso 
porque, para sua consumação, basta que alguém desenvolva 
de forma clandestina as atividades de telecomunicações, 
sem necessidade de demonstrar o prejuízo concreto para o 
sistema de telecomunicações.
[...]
Dessarte, constato que o acórdão recorrido encontra-se em 
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, tanto no que concerne à não incidência do princípio 
da insignificância, quanto no que se refere à desnecessidade 
de demonstração de prejuízo concreto. Diante disso, incide 
no caso o enunciado nº 83 da Súmula desta Corte: ‘não 
se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da 
decisão recorrida’.

Igualmente corroboro a expressividade do bem 
jurídico tutelado, obstáculo intransponível à aplicação 
do princípio da insignificância no caso em apreço. A Lei 
9.472/1997 foi editada com o propósito de garantir o 
adequado e o seguro funcionamento dos serviços de 
comunicação regularmente instalados no país – como 
os utilizados pela polícia, pelo corpo de bombeiros, nos 
aeroportos, no âmbito doméstico –, evitando-se possíveis 
interferências prejudicais ao seu bom funcionamento.

Na hipótese, sobressai, também, a efetiva 
possibilidade de interferência em outros meios de 
comunicação decorrente do funcionamento da rádio 
clandestina, operada na potência de 10,3W, consoante 
conclusão do parecer técnico elaborado por agentes 
da Anatel: “O conjunto transmissor/antena interfere 

relevante do bem jurídico tutelado. (HC 109.739/SP, Rel. Min. 
Carmen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).

O princípio da insignificância - que deve ser analisado 
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da 
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o 
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, 
examinada 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 reconhecimento 
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. (RHC 107264/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 06.12.2011).

A doutrina majoritária tem se posicionado no sentido 
de que o princípio da insignificância afeta a tipicidade 
material. Por todos, considerando a torrencial doutrina 
existente sobre o tema, cito o eminente e saudoso Ministro 
Francisco de Assis Toledo:

Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto 
referida inicialmente (supra, n. 123), permite que o fato 
penalmente insignificante seja excluído da tipicidade penal, 
mas possa receber tratamento adequado – se necessário – 
como ilícito civil, administrativo etc., quando assim o exigirem 
preceitos legais ou regulamentares extrapenais. (TOLEDO, 
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. 
São Paulo, Saraiva, 2002, p. 134).

O princípio da insignificância também encontraria 
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. Impor prisão ou condenação criminal 
por crimes de diminuta dimensão não se justificaria por 
sua desproporcionalidade.

Nessa linha, alguns julgados desta Corte, entre eles 
o seguinte da lavra do eminente Ministro Ayres Britto:

Reiteradas vezes este Supremo Tribunal Federal debateu o 
tema da insignificância penal. Oportunidades em que me 
posicionei pelo reconhecimento da insignificância penal 
como expressão de um necessário juízo de razoabilidade e 
proporcionalidade de condutas que, embora formalmente 
encaixadas no molde legal-punitivo, materialmente escapam 
desse encaixe. (HC 109.277/SE, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª 
Turma, DJe 17.2.2012).

De todo modo, qualquer que seja a base jurídica 
para a aplicação do princípio da insignificância, a 
pontual atenuação do rigor da lei em crimes de diminuta 
expressão é medida necessária sob pena da criação 
de situações de acentuada injustiça e da incômoda 
sensação de identificação da Justiça e do acusado com 
os personagens literários Inspetor Javert e Jean Valjean, 
da obra imortal de Victor Hugo.

Na espécie, o reconhecimento da prática de 
crime de perigo abstrato e a potencialidade lesiva da 
conduta nortearam a inaplicabilidade do princípio da 
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em um pequeno município, distante de rádios, emissoras 
de televisão e aeroportos -, sobretudo porque incólume 
o bem jurídico tutelado pela norma, hipótese que não se 
amolda ao caso em apreço.

Na espécie, o paciente, sem autorização do poder 
público, estaria a explorar serviço de radiofusão sonora 
na metrópole de Belo Horizonte, com interferência “no 
espectro radioelétrico” da região.

Em síntese, a reprovabilidade da conduta 
atribuída ao paciente impede a aplicação do princípio 
da insignificância que ensejaria o reconhecimento da 
pretendida atipicidade.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
É como voto.

Extrato da ata

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas 
corpus, nos termos do voto da Relatora. Unânime. 
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 
10.12.2013.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à 
Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber 
e Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Senhor 
Ministro Dias Toffoli. Compareceu o Senhor Ministro Teori 
Zavascki para julgar processos a ele vinculados.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson 
Oliveira de Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

 
(Publicado no DJe de 03.02.2014.)

no espectro radioelétrico destinado ao serviço de 
Radiodifusão Sonora em FM concedido pelo poder 
público federal”.

A propósito da controvérsia, esta Primeira Turma, no 
julgamento do HC 104.530/RS, de relatoria do Ministro 
Ricardo Lewandowski, DJe 07.12.2010, por empate de 
votação, concedeu a ordem em acórdão assim ementado:

Habeas corpus. Penal. Rádio comunitária. Operação sem 
autorização do Poder Público. Imputação aos pacientes da 

prática do crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472/1997. 
Bem jurídico tutelado. Lesão. Inexpressividade. Princípio 
da insignificância. Aplicabilidade. Critérios objetivos. 
Excepcionalidade. Presença. Apuração na esfera 
administrativa. Possibilidade. Ordem concedida. I – Consta 
dos autos que o serviço de radiodifusão utilizado pela emissora 
é considerado de baixa potência, não tendo, deste modo, 
capacidade de causar interferência relevante nos demais 
meios de comunicação. II – Rádio comunitária localizada 
em pequeno município do interior gaúcho, distante de outras 
emissoras de rádio e televisão, bem como de aeroportos, o 
que demonstra que o bem jurídico tutelado pela norma – 
segurança dos meios de telecomunicações – permaneceu 
incólume. III - A aplicação do princípio da insignificância deve 
observar alguns vetores objetivos: (i) conduta minimamente 
ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social da ação; 
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 
e (IV) inexpressividade da lesão jurídica. IV – Critérios que 
se fazem presentes, excepcionalmente, na espécie, levando 
ao reconhecimento do denominado crime de bagatela. V – 
Ordem concedida, sem prejuízo da possível apuração dos 
fatos atribuídos aos pacientes na esfera administrativa.

Como bem destacado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, o precedente permitiu a aplicação do princípio da 
bagatela diante das situações excepcionalíssimas naquela 
oportunidade constadas - rádio comunitária localizada 

. . .
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