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roMEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

NOTA BIOGRÁFICA*

Desembargador José Marrara (1925-2014)

O Desembargador José Marrara nasceu em 
Manhumirim, Zona da Mata de Minas Gerais, em 20 de 
outubro de 1925. Era filho de Estevam Marrara e Maria 
Bruno Marrara. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade 
de Direito de Niterói em 1953. Cursou Filosofia, Português 
e Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Belo Horizonte em 1970, concluindo a pós-graduação 
em Direito Público pela Faculdade de Direito da UFMG 
em 1976.

José Marrara advogou, de 1954 a 1965, em 
Laginha, Minas Gerais, onde exerceu também o cargo 
de secretário municipal. Foi assessor da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Minas Gerais no período de 
1965 a 1966. Dedicou-se ao magistério como professor 
adjunto de Direito Processual Civil pela Faculdade 
Mineira de Direito da PUC-MG, atual PUC Minas, diretor 
do Colégio Estadual Dr. Adalmário José dos Santos, 
em Lajinha, e professor de Português do Colégio Dom 
Cabral e do Colégio John Kennedy. De 1987 a 1989, 
foi conselheiro substituto da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Em 14 de setembro de 1989, tomou posse como 
juiz do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Foi 
promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais (TJMG) em 5 de setembro de 
1995. Aposentou-se em 20 de outubro de 1995.

Ao longo de sua carreira, recebeu diversas 
homenagens de destaque, como a Honra ao Mérito, 
Personalidade Destaque Judiciário (1991) e a Medalha 
Santos Dumont (1987). Publicou diversos artigos na 
Revista Jurisprudência Mineira, Revista de Julgados do 
Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Revista Forense 
e Revista da Associação dos Magistrados Mineiros 
(Amagis), destacando-se “Teoria geral do processo civil 
- ação - natureza jurídica”, “A crise do direito e o direito 
econômico”, “Alguns aspectos do direito público”, “A 
Lei das XII Tábuas e seus reflexos no direito ocidental”, 
“Aspectos gerais das ações cautelares” e “Alguns aspectos 
da Nova Lei do Inquilinato”. 

O Desembargador José Marrara faleceu no dia 19 
de abril de 2014. No voto de pesar proferido pelo Órgão 

Especial do dia 23 de abril de 2014, o Presidente do 
TJMG, Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, 
assim se manifestou:

Registro, na ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento, ocorrido no último fim de semana, 
do Desembargador José Marrara. S. Exa. entrou para a 
Magistratura pelo Quinto Constitucional, no Tribunal de 
Alçada, e depois veio promovido como Desembargador. 
O Desembargador José Marrara era um jurista, um grande 
colega e que deixa, não só exemplo pelo seu passado 
julgador, mas também como ser humano e amigo.

Na sessão do 1º Grupo de Câmaras Cíveis, no dia 
22 de abril de 2014, o Desembargador Caetano Levi 
Lopes prestou a seguinte homenagem:

[...] O Desembargador José Marrara, além de Magistrado, 
foi um professor muito querido e uma pessoa extremamente 
culta, mas muito mais do que isso, um bom amigo. […] 
Quem militou com o Professor Marrara, no antigo Tribunal 
de Alçada, depois aqui no Tribunal de Justiça, sabe da sua 
dedicação, dedicação esta que chegava a elaborar votos até 
como vogal. Ele foi, sem dúvida, um Magistrado exemplar, 
que honrou e dignificou a Classe dos Advogados, que os 
representou tão bem nos dois Tribunais. Agora nos resta pedir 
a Deus que dê bálsamo à sua viúva, D. Zélia, a todos os seus 
familiares, seus entes queridos, e que o Professor Marrara seja 
mais uma estrela a brilhar no firmamento da eternidade [...].
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1 Introdução

A história de Minas começa a ganhar expressividade 
a partir de 1700, por consequência do crescimento de 
sua população, incentivado, principalmente, pela desco-
berta de ouro e diamante na região. No ano de 1709, 
com sede na Vila de Ribeirão do Carmo (atual Mariana), 
o Decreto Real cria a Capitania de São Paulo e Minas 
do Ouro1.

Inicialmente, as povoações do efetivo território de 
Minas Gerais começavam a ocupação das terras sem o 
cuidado imediato de legalizá-las. Tal cuidado foi recom-
posto, posteriormente, por meio da Carta de Sesmaria2. 
A descoberta do ouro atraiu muitas pessoas, gerando 
um grande fluxo migratório e aumentando, consideravel-
mente, o número de arraiais na capitania. Com o cresci-
mento populacional nas imediações das terras de explo-
ração do ouro, a Coroa Portuguesa sente a necessidade 
de controlar o Fisco, estabelecer a Justiça e tornar mais 
visível a face do rei.

A divisão judiciária de Minas Gerais, nos séculos 
XVIII e XIX, formava-se de comarcas compostas por um ou 
mais termos, que tinham como sede a vila ou cidade mais 
importante. Desde a criação das primeiras comarcas, seus 
nomes quase sempre traziam referências ao rio predomi-
nante na região, como Rio das Mortes, Rio das Velhas, 
entre outros. Posteriormente, as comarcas mineiras foram, 
na sua grande maioria, nomeadas, levando-se em conta 
os nomes dados às vilas e cidades que as formavam.

Iniciando um processo de organização polí-
tico-administrativa, o então governador da Capitania das 
Minas do Ouro e São Paulo, Antônio de Albuquerque, 
criou, em 1711, as primeiras vilas da capitania. Dentro 
desse cenário, nascem Vila Real de Nossa Senhora do 
Carmo e Albuquerque (atual Mariana) - criada em 8 de 
abril de 1711, Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e 

Albuquerque (atual Ouro Preto) - criada em 8 de julho 
de 1711, e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de 
Sabará (atual Sabará) - criada em 17 de julho de 1711.

A data de criação das primeiras comarcas remonta 
ao Alvará de 1714, que regulava a divisão da capi-
tania em três comarcas: Vila Rica (Ouro Preto), Rio das 
Velhas (Sabará) e Rio das Mortes (São João del-Rei), para 
as quais o governo metropolitano já havia nomeado e 
enviado ouvidores. Ainda persistem controvérsias entre 
historiadores, gerando divergência de informações sobre 
a criação das primeiras comarcas, entre os anos de 1709 
e 17143.

Posteriormente, seriam criadas, em 1720, a 
Comarca de Serro Frio (Vila do Príncipe) e, em 1815, a 
Comarca de Paracatu.

A Carta Régia de 21 de fevereiro de 1720 separou 
o Distrito das Minas da Capitania de São Paulo, e, 
pelo alvará de 2 de dezembro, D. João V criava as 
Minas Gerais.

2 Origem da Comarca do Rio das Mortes

2.1 Breves enunciados

A região do Rio das Mortes4 teve como seus pioneiros 
os bandeirantes paulistas, atraídos pelas minas de ouro e 
diamantes, ainda no final do século XVII. Devido à loca-
lização estratégica da região, o paulista Tomé Portes 
del-Rei fundou o Porto Real de Passagem, no qual passou 
a exercer o direito de cobrança pela passagem no Rio das 
Mortes. Esse curso ficou conhecido como Caminho Velho, 
em contradição ao posterior Caminho Novo, que, anos 
depois, cortaria a região mineradora.

Certamente, com a exploração aurífera, a necessi-
dade de moradia e comércio de bens de consumo para os 
mineradores proporcionou o surgimento do Arraial Velho 
do Rio das Mortes (atual Tiradentes) e do Arraial Novo do 
Rio das Mortes (atual São João del-Rei). Contudo, a apro-
priação da região das Minas não se deu pacificamente. 

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

1 Histórico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Revista Jurisprudência Mineira, v. 193, p. 1-2.

2 Os registros de terras surgiram no Brasil logo após o estabelecimento das capitanias hereditárias, com as doações de sesmarias. Os docu-
mentos mais antigos das capitanias datam de 1534. Esses registros de terras servem para apresentar algumas informações como o local onde 
as pessoas viviam; revelar informações pessoais e familiares; se a propriedade foi herdada, doada ou ocupada, e quais eram seus limites; 
se havia trabalhadores e como era constituída a mão de obra; em que região ficava tal propriedade etc.

3 Theóphilo Feu de Carvalho defende que as primeiras comarcas foram criadas em 1709, ou antes, não sendo conhecido o ato, ou atos, de 
criação. Relata, ainda, que os ouvidores despachados para Vila Rica e Rio das Velhas, tendo sido nomeados em 3 de fevereiro de 1709, só 
chegam às comarcas em 1711, e o ouvidor despachado para o Rio das Mortes, em 19 de março de 1711, foi por Antônio de Albuquerque 
Coelho Carvalho nomeado para a Comarca de Rio das Velhas, com jurisdição de corregedor do Rio das Mortes, em substituição ao que 
falecera no caminho.
4 A origem do nome do rio deve-se ao conflito ocorrido durante a Guerra dos Emboabas (1707-1709), conhecido como “Capão da Trai-
ção”, quando vários paulistas foram massacrados e tiveram seus corpos jogados no rio, que, a partir de então, ficou conhecido como “Rio 
das Mortes”.

NOTA HISTÓRICA
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Nesse período, a recém-elevada Vila de São João 
del-Rei, já era, então, a cabeça da Comarca do Rio das 
Mortes, e as terras a ela subordinadas ocupavam uma 
vasta extensão territorial.

Nos primórdios de 1718, cria-se a segunda vila da 
comarca, com o nome de São José del-Rei (atual Tira-
dentes), em homenagem ao Príncipe D. José, então com 
quatro anos de idade, filho de D. João V. E durante quase 
todo o século XVIII, o imenso território da Comarca do Rio 
das Mortes estava subordinado às únicas duas vilas: Vila 
de São João del-Rei e Vila de São José del-Rei.

Já no início do século XIX, apesar de não possuir a 
maior extensão territorial, a comarca configurava-se como 
a mais extensa em área habitada e a mais populosa7.

Para conceituar a importância geográfica e demo-
gráfica e a amplitude da comarca nas alturas de 1820, 
é de referência expressiva o depoimento de Auguste de 
Saint-Hilaire, que a visitou por este período:

A Comarca do Rio das Mortes compreende cerca de 200.000 
almas, sendo, por conseguinte, a mais populosa das cinco 
que formam a Província de Minas Gerais (incluídas as do 
Serro e de Paracatu), apesar de ser inferior em extensão a 
duas delas: às de Sabará e Paracatu8.

Ainda conforme Saint-Hilaire, a Comarca do Rio 
das Mortes, tinha como limites: a leste, a Comarca de 
Vila Rica; ao norte, as de Sabará e Paracatu; a oeste, 
as Províncias de Goiás e São Paulo; ao sul, as Provín-
cias de São Paulo e Rio de Janeiro; e subdividia-se em 
oito termos: os de Barbacena, Queluz (atual Conselheiro 
Lafaiete), São José (atual Tiradentes), São João del-Rei, 
Santa Maria de Baependi, Camapanha da Princesa, 
Tamanduá (atual Itapecerica) e São Carlos do Jacuí.

Os anos de 1707 e 1709 foram marcados por uma 
intensa luta armada, a chamada Guerra dos Emboabas5.

A imprescindível interferência das autoridades colo-
niais para desatar o conflito despertou a metrópole para 
criar e regularizar órgãos administrativos no que tange à 
Justiça e à ação fiscal. Dentre as primeiras medidas oficiais 
está a classificação de datas e sesmarias, distribuindo os 
territórios e definindo seus respectivos proprietários.

Após a Criação da Capitania de São Paulo e Minas 
do Ouro, em 1709, alguns arraiais são transformados 
nas primeiras vilas da capitania recém-criada. Em 8 de 
dezembro de 1713, o Arraial Novo do Rio das Mortes 
alcança foros de vila, com o nome de São João del-Rei, 
em homenagem a D. João V.

2.2 Histórico da Comarca do Rio das Mortes

Situada na região centro-sul, a Comarca do Rio das 
Mortes foi uma das três primeiras existentes na Capitania 
das Minas Gerais. No final de 1713, a recém-nomeada 
Vila de São João del-Rei assume o posto como cabeça da 
Comarca do Rio das Mortes.

Em 1714, coube a Dom Braz Baltazar da Silveira, 
então governador e capitão-general da Capitania de 
Minas do Ouro e São Paulo, estabelecer os limites das 
jurisdições das comarcas existentes. O motivo principal 
da divisão das comarcas se deu por necessidade de disci-
plinar e assegurar a arrecadação do Imposto dos Quintos 
do Ouro6, sabendo-se, também, que a mais alta autori-
dade de cada jurisdição, o ouvidor, exercia igualmente as 
atribuições de Provedor da Fazenda Real e Juiz dos Feitos 
da Coroa.

Quadro cronológico analítico - Comarca do Rio das Mortes (1711-1815)

COMARCA DO RIO DAS MORTES

DATA TERMOS OBSERVAÇÕES

1711 Arraial do Rio das Mortes Criado em 1699 (atual São João del-Rei)

1714 Vila de São João del-Rei Elevada a vila em 08.12.1713

5 Confronto travado pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro, na região das Minas Gerais. O conflito contrapunha, 
de um lado, os desbravadores vicentinos, que haviam descoberto a região das minas e que, por essa razão, reclamavam a exclusividade 
de explorá-las; e, de outro, um grupo heterogêneo composto de portugueses e imigrantes das demais partes do Brasil - pejorativamente 
apelidados de “emboabas” pelos vicentinos -, todos atraídos à região pela febre do ouro.
6  Imposto cobrado pela Coroa Portuguesa sobre todo o ouro encontrado em suas colônias, correspondente a 20%, ou seja, 1/5 (um quinto) 
do metal extraído, o qual era registrado em “certificados de recolhimento” pelas casas de fundição.
7  Isso se considerarmos que, até 1833, a comarca abrangia toda a região centro-sul da província. A partir dessa data, são criadas as 
comarcas do Rio Sapucaí, abrangendo os termos de Campanha, Pouso Alegre e Jacuí, e a do Rio Paraibuna, que abrangia os termos de 
Barbacena, Baependi e Rio Pomba.
8 SAINT-HILAIRE, A. de. Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goyaz. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 
1937.
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ficando a jurisdição da Comarca do Rio das Mortes redu-
zida ao Município de São João del-Rei11.

2.3 Ouvidores na Comarca do Rio das Mortes

O cargo de ouvidor esteve presente, desde o início 
do processo de colonização portuguesa na América, com 
o sistema das capitanias hereditárias12. O poder de minis-
trar a Justiça era concedido pelo monarca ao capitão 
donatário, e este tinha autoridade de nomear um “ouvidor 
de capitania” por meio dos forais e cartas de doação.

As atribuições do ouvidor de capitania eram delimi-
tadas à esfera judicial, que tinha sua jurisdição reduzida 
às terras do donatário que o havia nomeado, segundo as 
Ordenações Manuelinas13. Consequentemente, os dona-
tários portavam um grande poder relacionado à adminis-
tração da Justiça, chegando muitas vezes à situação de 
imunidade à fiscalização da Coroa.

Percebendo a contrariedade e os riscos ao projeto 
colonizador, em meados do século XVI, a Coroa resolveu 
centralizar o governo do Brasil. Iniciando o processo 

No decorrer do século XIX, a descentralização judi-
ciária na região passa a acentuar-se por consequência 
do crescimento econômico e populacional das antigas 
vilas, julgados e/ou distritos, por longo tempo vinculado 
à Comarca do Rio das Mortes.

Com a Resolução do Conselho da Província, de 
30 de junho de 1833, ocorreram os primeiros desmem-
bramentos importantes da comarca, desvinculando os 
Termos de Barbacena, Baependi, Campanha e Jacuí. 
No entanto, a vila de Queluz9 foi associada à Comarca 
de Ouro Preto10. Assim, a Comarca do Rio das Mortes 
encontrava-se limitada aos Termos de São João del-Rei, 
São José del-Rei, Tamanduá (atual Itapecerica) e Lavras.

Por meio da Lei n° 93, de 6 de março de 1838, 
a Vila de São João del-Rei é elevada a cidade de São 
João del-Rei. Pelo decreto de 6 de dezembro de 1889, 
São José del-Rei passou a se chamar Tiradentes e, já no 
ano subsequente, formou-se a Comarca de Tiradentes. 
No ano de 1891, forma-se a Comarca de Bom Sucesso, 

1720
Vila de São João del-Rei

Vila de José del-Rei
Elevada a vila em 19.01.1718 

(atual Tiradentes)

1777

Vila de São João del-Rei

Vila de São José del-Rei

Julgado Campanha do Rio Verde

Julgado da Iuruoca

Julgado do Sapucaí

Julgado do Jacuí

Julgado do Itajubá

1815

Vila de São João del-Rei

Vila de São José del-Rei

Vila da Campanha Elevada a vila em 20.10.1798

Vila de Queluz Elevada a vila em 19.09.1791

Vila de Barbacena Elevada a vila em 14.08.1791

Vila de Tamanduá Elevada a vila em 20.11.1789

Vila de Jacuí Elevada a vila em 19.07.1814

Vila de Baependy Elevada a vila em 19.07.1814

Fonte: CARVALHO, Theophilo Feu de. Comarcas e termos. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1922.

9 Anterior ao desmembramento dos termos de Barbacena, Baependi, Campanha e Jacuí, a Vila de Queluz foi incorporada à Comarca de 
Ouro Preto, em 1829.
10 A antiga Comarca de Vila Rica passa a ser chamada de Comarca de Ouro Preto, em 1823.
11 Pela Lei n° 11, de 1891, a Comarca do Rio das Mortes é denominada como Comarca de São João del-Rei, recebendo o nome da cidade-
-sede.
12 Sistema criado pelo rei de Portugal, D. João III, em 1534, que consistia em dividir a colônia em faixas territoriais e entregar a administração 
para donatários, com o objetivo de colonizar o Brasil, evitando assim invasões estrangeiras.
13 Sistemas de preceitos jurídicos ordenados, para reunir a totalidade da legislação portuguesa, na Corte de D. Manuel I.
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No exercício dessas atribuições, cabiam-lhe: apaziguar 
os Conselhos que tivessem demandas; informar ao rei 
das demandas dos conselhos; examinar os forais, com 
o intuito de garantir, reciprocamente, a Fazenda Real e 
o erário local; anular as posturas feitas contra as orde-
nações; notificar ao prelado para que castigasse os 
clérigos revoltosos e travessos; ordenar tabeliães; saber 
se os oficiais de justiça cumpriam seus ofícios; informar-se 
sobre os médicos, cirurgiões e sangradores e verificar 
se possuíam cartas de exercício de medicina; promover 
a povoação dos lugares despovoados; mandar fazer 
benfeitorias públicas; mandar plantar árvores frutíferas, 
segundo a qualidade das terras, entre outras.

No caso da Capitania de Minas Gerais, os ouvi-
dores possuíam algumas outras funções específicas, em 
que cabia pronunciar e julgar as denúncias encami-
nhadas pelos fiscais no impedimento dos intendentes, 
tirar devassas e proceder judicialmente a tudo o que 
fosse necessário na ausência do intendente e aprovar as 
pessoas nomeadas pela câmara para ocupar o cargo de 
Fiscal da Intendência do Ouro, como indicam os alvarás 
de 3 de dezembro de 1750 e de 4 de março de 1751 
(SALGADO, 1985, p. 357-358).

3 A Comarca do Rio das Mortes e a Inconfidência Mineira

3.1 Breves enunciados

No final do século XVIII, passa a ocorrer um conjunto 
de transformações que alteraram os pactos mantidos 
entre as metrópoles e as colônias existentes16. No Brasil, 
a crise surge quando a Coroa adota medidas políticas de 
caráter extremamente fiscalizante e repressor.

Nessa época, a principal atividade econômica era 
a exploração e a extração de metais preciosos; contudo, 
já em meados do século XVIII, vislumbravam-se sinais 
de declínio da produção e extração do metal na região. 
Particularmente ligada à exploração do ouro, a necessi-
dade de poder político relacionado às vantagens econô-
micas foi, desde os primórdios da extração aurífera, 
propulsora de embates.

Como uma das mais importantes regiões minera-
doras, a Comarca do Rio das Mortes foi afetada pelo 
rígido controle instituído nas vilas e arraiais de Minas, a 
datar da ação de fiscalização do Marquês de Pombal17.

Com o declínio do ciclo do ouro e com a nova 
estrutura arrecadadora do fisco português, em 1789, a 

de centralização administrativa na colônia, em 1548, 
cria-se o Governo-Geral, instituindo-se o cargo de 
“ouvidor-geral” (como autoridade máxima da Justiça), 
cujas atribuições viriam a limitar os poderes de justiça 
que detinham os donatários. A partir de então, a Justiça 
na colônia ficava dividida entre a justiça real, diretamente 
exercida pelos representantes do rei, e a justiça conce-
dida aos donatários, praticada por delegação. Em 1557, 
a nomeação dos ouvidores de capitania passa também a 
ser feita pelo rei.

O processo de centralização das atividades admi-
nistrativas na colônia tornou-se mais perceptível durante 
o período da União Ibérica14 (1580-1640). Nessa época, 
três ouvidorias-gerais assumiram a responsabilidade 
sobre a administração judicial na América Portuguesa.

Durante o período em que o poder judicial de toda 
a colônia ficou confinado pelos três ouvidores-gerais, 
a Coroa Portuguesa tomou medidas para assumir o 
controle desses oficiais. Para demarcar os limites de poder 
dos ouvidores-gerais da colônia, o Estado Português 
criou regimentos distintos, pautados conforme a neces-
sidade peculiar de cada ouvidoria. Contudo, havia equi-
valência entre os regimentos no que se refere às ações 
de corregedores.

Em geral, em Portugal, o que definia uma comarca 
era a jurisdição de um corregedor (BLUTEAU, p. 386). 
No Brasil colonial, a figura que correspondia ao corre-
gedor era o ouvidor-geral, intercalando as atribuições dos 
dois ofícios. Tais ouvidores eram nomeados pelo rei, e a 
extensão de suas competências estava definida nas Orde-
nações Filipinas15.

A partir do final do século XVII, mais ouvidores 
foram criados, em substituição àqueles providos pelos 
donatários - acompanhando o processo de incorporação 
das capitanias pela Coroa - e também no âmbito das 
comarcas. Com a expansão do processo colonizador, 
principalmente com a descoberta de ouro e diamantes, 
estabeleceram-se novos ouvidores em São Paulo (1681), 
Bahia (1695), Sergipe (1695), Vila Rica (1709), Rio das 
Mortes (1711), Serro Frio (1717), Paranaguá (1723), 
Ceará (1723), Cuiabá (1726), Jacobina (1734), Porto 
Seguro (1737), Santa Catarina (1749), Porto Seguro 
(1766), Ilhéus (1766), entre outras (NEQUETE, 2000, 
p. 99-222).

As Ordenações Filipinas dedicavam aos ouvi-
dores-gerais um longo título, no qual constavam as 
competências e atribuições no título 58 do Livro Primeiro. 

14 Período que marca o processo de unificação das coroas portuguesa e espanhola, em que Portugal e suas colônias foram controlados pela 
Espanha.
15 Compilação jurídica que resultou da reforma feita por Felipe II da Espanha (Felipe I de Portugal) no Código Manuelino, durante o período 
da União Ibérica.
16 Como primeiros exemplos dessas transformações, destacam-se a Independência dos Estados Unidos (1776) e a Revolução Francesa 
(1789), a qual inspiraria os mineiros ao ato da Inconfidência Mineira.
17 De 1750 a 1777, o Marquês de Pombal foi Ministro da Marinha e Ultramar. Pombal, um déspota esclarecido, fomentou ações reformistas, 
implementando importantes medidas em relação à administração do império ultramarino.
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“Autos da Devassa” e na sentença proferida sobre os réus, 
esse objetivo é relatado em diversos depoimentos.

Escrita na cadeia de Vila Rica, em 25 de maio de 
1789, a carta do inconfidente Tenente-Coronel Domingos 
demonstra claramente o objetivo de consolidação da 
capital em São João del-Rei: “[...] que se havia mudar a 
praça para o Rio das Mortes, por ser mais cômoda e farta 
de mantimentos; e que nesta vila haviam de pôr estudos 
como em Coimbra [...]”20.

Os altos tributos e a iminência da derrama fizeram 
com que os inconfidentes acreditassem que ganhariam 
o apoio popular na concretização da revolta. De acordo 
com os planos dos revoltosos, o movimento seria acionado 
às vésperas da cobrança da derrama, contudo o movi-
mento não aconteceu. Em 1789, participantes da conspi-
ração denunciaram a revolta ao governador, Visconde de 
Barbacena, em troca do perdão de suas dívidas21.

Por meio da portaria de 7 de maio de 1789, do 
Vice-Rei Luis de Vasconcelos e Sousa, foi aberto, no Rio 
de Janeiro, um processo de devassa para apurar e julgar 
a traição cometida pelos inconfidentes22. Ainda em maio 
de 1789, as tropas do vice-rei prenderam Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. 
Sob a ordem do vice-rei, que determinou a investigação 
da trama insurreta sobre a Capitania de Minas, o gover-
nador mineiro, Visconde de Barbacena, mandou efetuar 
as prisões de três inconfidentes, que, naquele período, 
representavam o tripé político-econômico-social da 
Inconfidência: Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da 
Comarca de Vila Rica, o qual simbolizava a elite inte-
lectual e política; Inácio José de Alvarenga Peixoto, 
ex-ouvidor da Comarca do Rio das Mortes e fazendeiro, 
representava os meios econômicos e militares, e o Padre 
Carlos Correia de Toledo, representante da religião.

Julgando ser necessário continuar as investigações 
em Vila Rica, o vice-rei ordenou aos desembargadores 
responsáveis pelas inquirições que se dirigissem à capital 
mineira. Após a decisão do vice-rei, o Visconde de Barba-
cena decretou a abertura de sua própria devassa, que 
teve início em 15 de junho. Essas duas devassas dupli-
caram o processo, com réus de uma depondo como 
testemunhas de outra. Nesse último ponto, o vice-rei e o 
governador de Minas não chegavam a um acordo, o que 
ocasionou atritos entre as duas devassas.

Comarca do Rio das Mortes abarca o principal movi-
mento revolucionário da história colonial - A Inconfi-
dência Mineira18.

3.2 A Inconfidência Mineira e os Inconfidentes

Em 1785, a Coroa Portuguesa intensificou o 
controle fiscal sobre a colônia, proibindo a instalação e 
funcionamento de manufatura, além de taxar, com preços 
elevados, os produtos vindos da Metrópole. Agravando a 
situação, em território mineiro, as jazidas de ouro come-
çavam a se esgotar, fato que a Coroa desconsiderava, 
insistindo na alta cobrança do fisco.

Em consequência da escassez do ouro nas jazidas 
de Minas Gerais, houve uma brusca redução na totali-
dade aurífera envida à Coroa Portuguesa. Como medida 
de fiscalização, o governo português mandou um novo 
governador, Visconde de Barbacena, para investigar 
sobre os impostos atrasados e realizar a derrama19.

Os impostos, a derrama e a ação fiscalizadora 
repressiva em geral foram fatores agravantes para o 
confronto de interesses; contudo, aos inconfidentes não 
passava despercebido que a situação econômica geral 
do Brasil permitia à Metrópole manter, por mais tempo, 
a posição política colonial inalterada. Mesmo decres-
cente o produto da arrecadação na zona mineradora, 
outras fontes de riqueza, tais como o fumo, o algodão e o 
açúcar, permitiam que se mantivesse o quadro econômico 
colonial imóvel. Portanto, como a Metrópole possuía 
outras fontes de renda, em substituição ao decrescente 
produto das minas, deixava em segundo plano as queixas 
frequentes dos mineradores.

Diante das dificuldades que o regime colonial trouxe 
à capitania e da insatisfação com o governo do visconde, 
considerado tirano, a elite local começou a contestar a 
opressão econômica perpetrada pela Metrópole.

Entre as propostas dos insurretos estavam o fim do 
pacto colonial, com o estabelecimento de um governo 
republicano independente de Portugal, a construção 
de uma universidade em Vila Rica e a implantação de 
indústrias. Minas Gerais seria uma região emancipada, 
elevando a Vila de São João del-Rei à condição de capital.

A proposta de consolidação da capital na Vila 
de São João del-Rei pode ser comprovada em diversas 
fontes. Além de constar no Termo de Conclusão dos 

18  Movimento em que a elite mineira conspirou contra o governo metropolitano, em 1789, defendendo-se do excesso da carga tributária 
imposta pelo governo português. Segundo Villalta, a revolta poderia ser um recurso dos vassalos contra o rei tirano e/ou o governador tirano, 
não significando necessariamente uma ruptura com a monarquia, mas sim um ato contra a tirania e o despotismo.
19 Cobrança dos quintos em atraso ou de impostos extraordinários, o que poderia chegar ao confisco de bens e propriedades daqueles que 
não pagavam seus impostos.
20 MINAS GERAIS. Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. Brasília/Belo Horizonte: Câmara dos Deputados/Governo do Estado de Minas 
Gerais, 1976, v. 1, p. 124.
21 O delator mais conhecido foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis.
22 Os inconfidentes foram acusados do crime de “lesa-majestade”. Esse crime era comparado à hanseníase, por ser incurável, contagiosa 
e transmitida à hereditariedade do acusado. Furtado explica a investigação do sentido setecentista do crime de lesa-majestade de primeira 
cabeça, que seria qualquer tentativa de ameaça à vida do rei, de seus herdeiros e sucessores (exceto bastardos) e/ou a qualquer de seus 
domínios.
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essas penas foram transformadas em degredo perpétuo 
para a África.

Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, José de 
Resende Costa (pai), José de Resende Costa (filho) e 
Domingos Vidal de Barbosa foram condenados à forca. 
Suas penas foram suavizadas expressivamente para 
degredo por dez anos, exceto Amaral Gurgel, o qual foi 
condenado a degredo perpétuo.

Para os conjurados Tomás Antônio Gonzaga, João 
da Costa Rodrigues, Antônio de Oliveira Lopes, Vicente 
Vieira da Mota e José Aires Gomes, coube, inicialmente, 
a pena de degredo perpétuo, depois sendo comutada a 
prazo de 10 anos. Já João Dias da Mota foi condenado 
a dez anos de degredo, e sua pena, que já era mínima, 
foi mantida.

Além da condenação a dez anos de degredo, Vito-
riano Gonçalves Veloso teve que dar três voltas em torno 
da forca e depois ser açoitado em público28. Ao réu 
Cláudio Manoel da Costa, que se suicidara no cárcere, 
foram declarados infames sua memória, seus filhos 
e netos.

Foram inocentados os réus Francisco José de Melo 
e Manuel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes, os quais já 
haviam morrido na prisão. Alexandre da Silva (o escravo 
do Padre Rolim), Manuel José de Miranda, Domingos 
Fernandes, João Francisco das Chagas, Manuel da Costa 
Capanema e Faustino Soares de Araújo foram inocen-
tados e libertados por não haver prova suficiente que 
bastasse para impor-lhes pena29.

Houve, ainda, penas impostas a José Martins Borges 
e Fernando José Ribeiro30, que nada tinham com a incon-
fidência. Foram, entretanto, condenados por conta de 
falsa denúncia, acusando o Tenente João de Almeida e 
Souza, que, casualmente, era amigo do Padre Rolim.

Os eclesiásticos envolvidos no levante tiveram 
autos apartados, e a sentença não foi publicada, sendo 
que todos foram condenados e enviados a Portugal. Os 
padres Carlos Correia de Toledo, José da Silva e Oliveira 
Rolim e José Lopes de Oliveira foram condenados à forca, 
e Luiz Vieira da Silva e Manuel Rodrigues da Costa foram 
condenados a degredo perpétuo na África. A pena de 
todos os réus eclesiásticos foi transformada em degredo 
perpétuo em Portugal.

As dificuldades jurisdicionais entre as devassas, 
para serem solucionadas, sofreram interferências da 
Coroa. Por meio de Carta Régia, em 17 de julho de 
1790, a rainha, D. Maria I, estabeleceu um Tribunal de 
Alçada23 para continuar o julgamento e, assim, proclamar 
sentença irrecorrível contra os sediciosos. A princípio, 
todos os envolvidos negaram sobre a realidade de um 
prospecto de insurreição. Durante os vários depoimentos, 
Tiradentes chegou a ser citado diversas vezes e terminou 
tomando para si toda a responsabilidade do levante.

Em 18 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, foi publi-
cada a sentença contra 29 réus24. Onze25 dos conjurados 
foram condenados à pena capital; outros, ao degredo 
perpétuo, açoites e infâmia. A sentença durou cerca de 
duas horas, e, a partir daí, o escrivão passou a ler a pena 
que cabia a cada um dos condenados.

[...] condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por 
alcunha o Tiradentes [...], a que, com baraço e pregação, 
seja conduzido pelas vias públicas ao lugar da forca e nela 
morra de morte natural para sempre, e que depois de morto 
lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica aonde, no lugar 
mais público, dela será pregada em um poste alto, até que 
o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em quatro 
quartos e pregados em partes, pelo caminho de Minas, no 
sítio de Varginha e das Cebolas aonde o réu teve as suas 
infames práticas e os mais nos sítios de maiores povoações 
até que o tempo também os consuma; declaram o réu infame 
e os seus filhos e netos, tendo-os, e os seus bens aplicam 
para o Fisco e Câmara Real e a casa em que vivia em Vila 
Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais o chão 
se edifique e, não sendo própria, será avaliada e paga ao 
seu dono pelos bens confiscados e no mesmo chão se levan-
tará um padrão, pelo qual se conserve em memória a infâmia 
desse abominável réu26.

Como esperado, a pior pena foi imposta a Tira-
dentes, o qual deveria ser enforcado, ter a cabeça cortada 
e ser esquartejado. Inácio José de Alvarenga Peixoto, José 
Álvares Maciel, Francisco de Paula Freire de Andrade, 
Domingos de Abreu Vieira, Luiz Vaz de Toledo e Fran-
cisco Antônio de Oliveira Lopes também foram senten-
ciados à forca e a terem suas cabeças cortadas; contudo, 
de acordo com a carta de clemência27 de Sua Majestade, 

23 Tribunal coletivo e ambulante que, visitando os povos, lhes administrava justiça. Limite máximo de valor dentro do qual um órgão judicial 
pode conhecer da causa, ou pode julgá-la sem recurso para outro órgão. Ver: O novo dicionário da língua portuguesa, p. 623.
24 Por determinação de D. Maria I e seu filho João VI, a sentença dos réus eclesiásticos foi mantida em segredo por muitos anos.
25 Cláudio Manuel da Costa foi um dos condenados à pena capital, contudo o mesmo se suicidara no cárcere, diminuindo o número de 
condenados à morte.
26 DOTTI, René Ariel. Casos criminais célebres. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 27.
27 Dois dias depois da publicação da sentença, em 20 de abril de 1792, num novo juízo, a rainha D. Maria I, por meio de uma carta de 
clemência, comuta as condenações à pena capital ao degredo perpétuo em colônias portuguesas na África, exceto a do Alferes Joaquim 
José da Silva Xavier.
28 Segundo Lima Júnior, a complementação estranha da pena foi um castigo por ele ter xingado seus carcereiros. Já Márcio Jardim defende 
que ele recebeu essa pena adicional pelo fato de ser mulato.
29 Os réus Manoel da Costa Capanema e Faustino Soares de Araújo se absolvem julgando-se o tempo em que permaneceram presos, pur-
gados de qualquer presunção que contra eles podia resultar nas devassas.
30 Fernando José Ribeiro foi condenado a degredo perpétuo em Benguella/África e José Martins Borges a açoites e 10 anos de galés (tra-
balho forçado).
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 Inácio José de Alvarenga Peixoto (1742-1792)
Fluminense - Nasceu no Rio de Janeiro - Capitania do 
Rio de Janeiro.
Fazendeiro, poeta, advogado e ex-ouvidor-geral da Co-
marca do Rio das Mortes, além de ocupar a função de 
provedor dos defuntos, ausentes, capelas e resíduos da 
referida Comarca.
Residiu na Vila de São João del-Rei - Termo  da Comarca 
do Rio das Mortes.
Pena: Degredo perpétuo em Ambaca - África.

 Francisco Antônio de Oliveira Lopes (1750-
1800)
Mineiro - Nasceu na Freguesia de N.S. da Piedade da 
Borda do Campo (Atual cidade de Barbacena) - Termo da 
Comarca do Rio das Mortes.
Coronel do Regimento da Cavalaria Auxiliar da Vila de 
São João del-Rei e fazendeiro. Foi o inconfidente que, du-
rante os depoimentos, mais revelou sobre o movimento.
Pena: Degredo perpétuo em Bié - África.

 Luís Vaz de Toledo e Piza (1739-1808)
Paulista - Nasceu na Vila de Taubaté - Capitania de São 
Paulo.
Sargento-mor do Regimento da Cavalaria Auxiliar da Vila 
de São João del-Rei e Juiz de Órfãos.
Residiu na Vila de São José del-Rei - Termo da Comarca 
do Rio das Mortes.
Era irmão do também inconfidente Padre Carlos Corrêa 
de Toledo e Mello.
Pena: Degredo perpétuo em Cambambe - África.

 Domingos de Abreu Vieira (1724-1792)
Português - Nasceu em São João do Concieiro - Portugal.
Tenente-Coronel do Regimento Auxiliar de Minas Novas, 
comerciante e administrador dos contratos de coleta de 
impostos.
Era o mais idoso de todos os inconfidentes.
Residiu em Vila Rica - Termo da Comarca de Vila Rica.
Pena: Degredo perpétuo em Muxima - África.

 Cláudio Manuel da Costa (1729-1789)
Mineiro - Nasceu em Mariana - Termo da Comarca de 
Vila Rica.
Diplomado em leis, pela Universidade de Coimbra, poeta 
e secretário do governo.
Foi preso e conduzido para a Casa de Contratos.
Morreu na prisão e sua morte foi dada oficialmente como 
suicídio.
Pena: Foram declarados infames sua memória, seus filhos 
e netos.

 Tomaz Antônio Gonzaga (1744-1810)
Luso-brasileiro - Nasceu em Porto - Portugal.
Poeta, escritor, juiz de direito e ex-ouvidor da Comarca de 
Vila Rica, além de ocupar a função de provedor dos de-

3.3 Relação dos inconfidentes condenados

 Joaquim José da Silva Xavier - Tiradentes (1746-
1792)
Mineiro. Nasceu na Fazenda do Pombal, circunscrição 
territorial da Vila de São João del-Rei - Termo da Comar-
ca do Rio das Mortes.
Alferes e dentista prático.
Residiu em Vila Rica (atual Ouro Preto).
Foi o único confessor do envolvimento na conspiração 
contra a Coroa.
Pena: Morte por enforcamento.

 José Álvares Maciel (1760-1804)
Mineiro - Nasceu em Vila Rica - Termo da Comarca de 
Vila Rica.
Diplomado em “Filosofia Natural” (equivalente ao atu-
al curso de Engenharia Química) pela Universidade de 
Coimbra.
Foi o primeiro com quem Tiradentes falou e que com ele 
concordou sobre a conjuração.
Pena: Degredo perpétuo em Massangano - África.

 Francisco de Paula Freire de Andrada (1756-
1809)
Fluminense - Nasceu no Rio de Janeiro - Capitania do 
Rio de Janeiro.
Tenente-Coronel do Regimento de Dragões da Capitania 
de Minas Gerais.
Residiu em Vila Rica.
Foi o conjurado com o mais elevado cargo oficial.
Pena: Degredo perpétuo em Ancoche - África.

 Pe. José da Silva de Oliveira Rolim (1749-1835)
Mineiro - Nasceu no Arraial do Tejuco (atual Diamantina) 
- Termo da Comarca do Serro Frio.
Presbítero do Hábito de São Pedro.
Residiu no Tejuco.
Pena: Foi mandado para Portugal, onde seria julgado em 
definitivo. Ficou preso na fortaleza de São Julião da Bar-
ra, em Lisboa, indo depois para um convento. Ao cabo de 
onze anos, conseguiu a liberdade e voltou para o Brasil.

 Pe. Carlos Corrêa de Toledo e Melo (1730-
1803)
Paulista - Nasceu na Vila de Taubaté - Capitania de São 
Paulo.
Presbítero do Hábito de São Pedro e Vigário da Freguesia 
de Santo Antônio.
Residiu na Vila de São José - Termo da Comarca do Rio 
das Mortes.
Pena: Foi mandado para Portugal, onde seria julgado em 
definitivo. Ficou preso na fortaleza de São Julião da Bar-
ra, em Lisboa, indo depois para o Convento de São Fran-
cisco da Cidade, ali falecendo, aos 72 anos de idade.
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 José de Rezende Costa - filho - (1765-1841)
Mineiro - Nasceu em Arraial da Aplicação de Nossa Se-
nhora da Penha de França da Laje - Termo da Comarca 
do Rio das Mortes.
Era o mais novo dos inconfidentes. Tinha em vista estudar 
na Universidade de Coimbra, contudo nutria o ideal de 
estudar na universidade que soube estar sendo planejada 
por seus pares, em Vila Rica.
Residiu no Arraial da Aplicação de Nossa Senhora da Pe-
nha de França da Laje, assim como seu pai.
Pena: Degredo por 10 anos em Ilha de São Tiago do 
Cabo Verde - África.

 Salvador de Carvalho do Amaral Gurgel (1762-
1813)
Fluminense - Nasceu na Vila de Nossa Senhora dos Re-
médios de Parati - Capitania do Rio de Janeiro.
Médico.
Residiu em Vila Rica.
No exílio, por nomeação de 1807, foi cirurgião-mor do 
Regimento de Infantaria de Moçambique.
Pena: Degredo perpétuo em Moçambique - África.

 Pe. José de Oliveira Lopes (1739-1793)
Mineiro - Nasceu na Freguesia de Nossa Senhora da Pie-
dade da Borda do Campo (atual Barbacena) - Termo da 
Comarca do Rio das Mortes.
Capelão de Fazenda.
Pena: Foi mandado para Portugal, onde seria julgado em 
definitivo. Faleceu ainda recluso na fortaleza de São Ju-
lião da Barra, em Lisboa.

 José Aires Gomes (1734-1796)
Mineiro - Nasceu na Freguesia de Nossa Senhora da As-
sunção do Engenho do Mato - Termo da Comarca do Rio 
das Mortes.
Coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar do Rio das 
Mortes e grande proprietário de terras em várias regiões 
de Minas.
Pena: Degredo por 8 anos em Inhambáne - África.

 Antônio de Oliveira Lopes (1726-1794)
Português - Nasceu em Abrantes - Portugal.
Carpinteiro e agrimensor.
Residiu em Itajubá - Termo da Comarca do Rio das Mor-
tes.
Pena: Degredo por 10 anos em Macau - África.

 João Dias Mota (1743-1793)
Mineiro - Nasceu em Vila Rica - Termo da Comarca de 
Vila Rica.
Capitão do Regimento da Cavalaria Auxiliar da Vila de 
São José del-Rei.
Residiu em Engenho do Campo - Termo da Comarca do 
Rio das Mortes.
Pena: Degredo por 10 anos em Cachéu. Entretanto, seu 

funtos, ausentes, capelas e resíduos da referida comarca. 
Residiu em Vila Rica.
Foi o mais visado pelos juízes da Alçada, que não conse-
guiram provar, como desejavam, sua participação direta 
na conjuração.
Pena: Degredo por 10 anos em Moçambique - África.

 Cônego Luis Vieira da Silva
Mineiro - Nasceu na Freguesia de Ouro Branco - Termo 
da Comarca de Vila Rica.
Presbítero do Hábito de São Pedro e Cônego da Sé de 
Mariana.
Pena: Foi mandado para Portugal, onde seria julgado em 
definitivo. Ficou preso na fortaleza de São Julião da Bar-
ra, em Lisboa, indo depois para um convento. Voltou ao 
Brasil, passados mais de doze anos.

 Domingos Vidal de Barbosa Laje (1761-1793)
Mineiro - Nasceu na Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição do Caminho do Mato - Termo da Comarca 
do Rio das Mortes.
Diplomado em medicina pela Universidade de Bordeaux, 
na França, fazendeiro em Juiz de Fora e primo dos tam-
bém inconfidentes Francisco Antonio de Oliveira Lopes e 
José Lopes de Oliveira.
Pena: Degredo por 10 anos para a Ilha de São Tiago de 
Cabo Verde - África.

 Pe. Manuel Rodrigues da Costa (1754-1844)
Mineiro - Nasceu no Arraial de Nossa Senhora do Campo 
Alegre dos Carijós (atualmente Queluz) - Termo da Co-
marca do Rio das Mortes.
Presbítero do Hábito de São Pedro.
Residiu na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade da 
Borda do Campo (atualmente Barbacena) - Termo da Co-
marca do Rio das Mortes.
Pena: Foi mandado para Portugal, onde seria julgado em 
definitivo. Ficou preso, durante quatro anos, na fortaleza 
de São Julião da Barra, em Lisboa, indo depois para um 
convento. Após treze anos de exílio e cárcere, voltou ao 
Brasil.

 José de Rezende Costa - pai - (1730-1798)
Mineiro - Nasceu na Freguesia de Prados - Termo da Co-
marca do Rio das Mortes.
Capitão do Regimento de Cavalaria Auxiliar da Vila de 
São José del-Rei, atual Tiradentes.
Possuía engenhos e moinhos e era pai do inconfidente, de 
igual nome, José Rezende Costa.
Residiu no Arraial da Aplicação de Nossa Senhora da Pe-
nha de França da Laje - Termo da Comarca do Rio das 
Mortes - e a qual, hoje, carrega o nome de Resende Cos-
ta em homenagem aos inconfidentes.
Pena: Degredo por 10 anos em Bissau. Entretanto, seu 
destino fora a Ilha de São Tiago do Cabo Verde - África.
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1 Introdução

Os séculos XX e XXI mostram-se marcados pelo 
crescimento da importância e da projeção política do 
Poder Judiciário, especialmente levando-se em consi-
deração uma ampliação das possibilidades de controle 
sobre os atos administrativos e sobre os atos legislativos 
(controle de constitucionalidade) dos demais Poderes. 
Ao mesmo tempo, ocorre um largo desenvolvimento do 
direito fundamental de acesso à Justiça, o que resulta no 
fenômeno de uma maior judicialização de questões dire-
tamente ligadas à vida privada e à própria vida coletiva, 
em sociedade. Em contraposição a essa ampliação dos 
limites da função de julgar, com maior projeção política 
do Poder Judiciário e vislumbramento de que as decisões 
judiciais têm cada vez mais influência na vida dos cida-
dãos e da própria coletividade, há também um aumento 
das questões afetas à apreciação das provas, nos dife-
rentes sistemas de valoração, uma vez que tal atividade 
reflete diretamente na elaboração da decisão judicial, 
que nada mais objetiva do que a adequada realização 
da justiça.

O presente trabalho pretende analisar as relações 
entre a decisão judicial e os sistemas de valoração da 
prova, procurando abordar as especificidades de cada 
um, bem como o desenvolvimento da temática durante a 
evolução do direito, realizando uma abordagem teórica 
e crítica sobre a análise probatória a ser realizada pelo 
magistrado nos diferentes sistemas.

2 A decisão judicial e os sistemas de valoração da prova

No exercício da função jurisdicional, o magistrado é 
independente para receber e analisar os fatos que foram 
narrados ou que restaram registrados nos autos, para veri-
ficar a juridicidade e proceder à subsunção. Em contra-
partida, recebe o dever de fundamentar sua decisão.

Consoante o magistério de Orlando Afonso (2004, 
p. 19), os tribunais tendem a ser considerados como a 
pedra angular, condição máxima para a realização do 
Estado de Direito: a hierarquia das normas jurídicas não 
se efetiva se não for jurisdicionalmente sancionada, e 
os direitos fundamentais não são efetivamente assegu-
rados se não existem juízes independentes que garantam 
sua proteção.

A independência do Poder Judiciário, estabelecida 
como um dos “grandes princípios orientadores da função 
de julgar”,1 é traduzida em termos genéricos no dever 
inerente aos magistrados de julgarem apenas segundo 
a Constituição e as leis, sem sujeição a ordens, solici-
tações, requisições ou instruções exógenas. O julgador 
deve obediência apenas ao ordenamento jurídico e à 
sua envolvente axiologia, o que garante a efetivação de 
sua imparcialidade ao analisar a causa que lhe é posta 
à apreciação.

Para a realização de um adequado julgamento, 
necessário se faz que o magistrado possa analisar e 
valorar devidamente o conjunto probatório colacionado 
aos autos. Essa valoração consiste em determinar o valor 
probatório alcançado por cada meio em relação a um 
direito específico e tem por objeto estabelecer quando e 
até que ponto pode ser considerada verdadeira, sobre as 
bases probatórias, a alegação formulada pela parte rela-
tiva ao direito controvertido.

Importante ressaltar que, conforme os ensinamentos 
de Juan Monteiro Aroca (2011, p. 589-590), os fenô-
menos da valoração e da apreciação da prova, apesar de 
se aproximarem, não são idênticos ou tidos como sinô-
nimos, visto que apreciar tem um significado mais amplo 
do que valorar. No fenômeno da apreciação das provas, 
estão implícitas atividades intelectuais que devem ser 
claramente diferenciadas ao se referir a um sistema de 
valoração das provas. A interpretação é realizada após 
a produção da prova, com relação ao resultado que 
se depreende dessa, considerada de forma isolada. Já 
a valoração consistiria em determinar o valor concreto 
que se deve atribuir à certeza e à credibilidade da prova, 
confrontada com os outros meios probatórios realizados.

No âmbito dos erros, a interpretação e a valoração 
também podem atingir consequências diversas. Um erro 
de interpretação supõe que o julgador não tenha captado 
devidamente o exato conteúdo da prova, não logrando 
êxito em atingir o verdadeiro resultado. Por outro lado, 
o erro de valoração implica ser concebida uma credi-

* Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais. Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito e dos cursos de formação da 
PMMG. Mestrando em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/PT. Graduado e Especialista em Direito Público 
Municipal pela Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes/MG.
1 A expressão é de Lopes Cardoso (Organização e estatuto social dos juízes e advogados. [S.I.], tomo XL, n. 229/234, 1991, p. 76.
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qual o resultado surge automaticamente. Era o sistema do 
Direito Romano primitivo e do Direito Medieval, ao tempo 
em que prevaleciam as ordálias e os juramentos.

Outro grande exemplo era dado pelo antigo 
processo germânico, com marcantes traços de supers-
tição e de religião. A prova representava, na realidade, 
uma invocação de Deus; ao juiz não cabia examinar o 
caso, mas tão somente ajudar as partes a obter a decisão 
divina. A prova legal também predominou na Europa, no 
sistema romano-canônico, com a determinação de regras 
aritméticas e de uma complicada doutrina envolvida num 
conjunto de presunções, na tentativa de resolver tudo 
através da lógica escolástica.

Segundo Michele Taruffo (2008, p. 133), durante 
muitos séculos, a história dos sistemas jurídicos da civil 
law baseou-se no sistema da prova legal para resolver 
os dilemas com a valoração das provas. Esse sistema de 
valoração fundava-se na aplicação de regras, elaboradas 
por legisladores ou juristas, que estabeleciam as priori-
dades, em termos genéricos, do valor de alguns tipos e 
meios de prova.

As regras existentes nesse sistema estabelecem 
os casos em que o magistrado deve ou não considerar 
provados os fatos e ainda se existe prova plena ou semi-
plena. Há um verdadeiro tarifamento das provas, uma vez 
que cada qual tem como que tabelado seu valor para 
determinado fato ou direito, do qual não há como o 
magistrado se furtar ao proferir sua decisão. O julgador 
não passa de mero aplicador da norma, preso ao forma-
lismo e ao valor tarifado das provas. As regras legais de 
valoração devem ser tidas tanto como aquelas que deter-
minam o valor de um determinado meio de prova, como 
também como aquelas que indicam que um determinado 
direito só pode ser provado por um meio de prova espe-
cífico (AROCA, 2011, p. 593).

É comum defender que as origens desse sistema 
de valoração das provas se encontram nas ordálias, 
advindas do antigo sistema jurídico germânico, o qual 
era radicado na crença de que a intervenção divina se 
fazia presente em todos os acontecimentos humanos. 
Através do juízo divino, o homem se limitava a constatar 
o ocorrido, dando razão à parte que o próprio Deus teria 
dado razão anteriormente. Vislumbra-se, entretanto, que 
as ordálias baseavam-se, de um lado, na ignorância das 
relações de causa e efeito dos fenômenos naturais e, de 
outro, na superstição de que tudo dependia da vontade 
de Deus. Desenvolviam-se como um sistema de solução 
de conflitos ou como um sistema de valoração de provas 
sem suporte na realidade ou mesmo na efetiva valoração 
dos meios probatórios. Não existia qualquer atividade por 

bilidade indevida a determinada prova, de modo que 
o valor objetivamente a ela estipulado não corresponde 
ao valor que deveria ter quando confrontada com as 
demais provas.

Em posicionamento contrário, Jordi Nieva Fenoll 
(2010, p. 33) defende que não há sentido em se distin-
guir entre interpretação e valoração da prova, ou entre 
apreciação e valoração, pois sempre que se valora inter-
preta-se e aprecia-se ao mesmo tempo, sendo impossível 
a ocorrência de um desses fenômenos, sem a concor-
rência dos outros.

Apesar da divergência doutrinária, concordamos 
com a tese de que o conjunto formado entre a interpre-
tação e a valoração resulta na apreciação da prova, que 
consiste em operações mentais realizadas pelo julgador, 
partindo das fontes de provas e objetivando estabelecer 
a certeza sobre as afirmações inerentes aos fatos e ao 
direito, argumentadas pelos litigantes (AROCA, 2011, 
p. 590-591).

A prova manifesta-se especialmente como uma fonte 
de conhecimento que influencia diretamente no convenci-
mento do julgador. Entretanto, a determinação de como 
deverá o julgador laborar sobre o material probatório, 
integrante de um determinado processo, é questão que 
se enquadra na problemática atinente ao modo de valo-
ração das provas.

Não obstante as divergências sobre o tema, veri-
fica-se que, ao longo da evolução histórica, duas soluções 
foram apresentadas como as mais eficientes. Para uma, 
a valoração das provas resulta da aplicação de critérios 
predeterminados em lei. Para outra, a atividade valora-
tiva deveria ser realizada mediante a íntima convicção do 
julgador. Cada uma delas originou um sistema próprio, 
valendo ressaltar, desde já, que o surgimento de outros 
sistemas de valoração das provas foi o resultado que, 
contemporaneamente, melhor solução apresentou ao 
problema. Passemos então à análise destes sistemas.2

3 O sistema da prova legal

O sistema da prova legal ou tarifada baseia-se 
em um ponto central de total ausência de liberdade do 
magistrado na valoração da prova, pouco importando 
seu convencimento no caso concreto, uma vez que é obri-
gado a seguir o estabelecido em lei no tocante à carga de 
convencimento das provas.

Significa atribuir aos elementos probatórios valor 
inalterável e prefixado, cabendo ao juiz uma aplicação 
mecânica (CINTRA et al., 1997, p. 68) e autômata (THEO-
DORO JÚNIOR, 2002, p. 378), na qual apenas afere as 
provas seguindo uma hierarquia legalmente instituída, da 

2 Analisando os sistemas no âmbito do processo penal, vide: SERRA, Carlos Eduardo da Silva. A livre apreciação da prova no processo penal: 
uma reflexão sobre seus limites e possibilidades à luz da constituição. Relatório de estágio de mestrado, Ciências Jurídico-Criminais (Direito 
Processual Penal). Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2010; e NEVES, Getúlio Marcos Pereira. Valoração das provas e 
livre convicção do juiz. Relatório de mestrado em processo penal, Lisboa, 1998. No âmbito do processo civil, vide: MARINONI, Luiz Guilher-
me; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
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lição de Malatesta (1911, p. 8), ao apreciar a prova legal 
no sistema processual penal, ainda no início do século 
XX, esse vínculo de consciência imposto ao julgador, 
efetivado na obrigação de se subordinar ao valor gene-
ricamente atribuído pelo legislador a cada elemento de 
prova, aplicável a todos os casos, prescinde absoluta-
mente da convicção do magistrado, fazendo-o “descer 
não poucos degraus da altíssima cátedra em que o colo-
cara”. Em razão dessa sujeição à autocracia ou à monar-
quia dos antigos regimes, sem levar em consideração 
a capacidade técnica do julgador, haveria, portanto, a 
nosso sentir, uma completa desvalorização da possibili-
dade de apreciação do caso concreto por parte daquele 
que, integrante do Poder Judiciário, tem por funções 
precípuas a aplicação do direito e a realização da justiça.

Certo é que, a partir do iluminismo, o sistema foi 
simplificado, sendo que, após as codificações, perdeu 
suas características de fenômeno cultural e doutrinário, 
ganhando feição normativa e deixando de ser um sistema, 
para compreender apenas alguns meios de prova, consi-
derados em um sistema maior do livre convencimento 
(DIDIER JÚNIOR et al., 2007, p. 67).

Nesse sistema da prova legal, no qual o julgador 
desempenha papel de menor expressão, determinam-se 
os caminhos a serem trilhados pelo raciocínio dele, 
estando a escala valorativa dos meios de prova fixada 
em lei. Graças à evolução jurídica, na atualidade, o 
sistema já não é adotado em sua integralidade, restando 
apenas alguns resquícios de sua presença, a exemplo da 
expressão existente em alguns ordenamentos jurídicos de 
que “a confissão é a rainha das provas”.

4 O sistema da íntima convicção

O sistema da convicção íntima, diametralmente 
oposto ao sistema da prova legal, também peca pelo 
excesso, ao garantir ao julgador plena liberdade, não 
lhe sendo exigível justificar suas escolhas, podendo até 
mesmo julgar contrariamente à prova produzida no feito, 
caso assim lhe parecesse correto.

Nesse sistema, o julgador é soberano para inves-
tigar a verdade e apreciar as provas, não existindo qual-
quer regra que condicione essa pesquisa, tanto quanto 
aos meios de prova, como aos métodos de avaliação. 
Vai ao extremo de permitir o convencimento extra-autos, 
contrário à prova colacionada ao processo pelas partes 
e ao princípio do contraditório. O magistrado fica total-
mente descomprometido para formar seu convencimento.

O resultado probatório dependeria, assim, apenas e 
unicamente da consciência do magistrado, o qual poderia 
decidir pela impressão colhida através do processo, ainda 
que essa não fosse nem para ele próprio racionalizável 
(MENDES, 1961, p. 306). Referido sistema poderia até 
mesmo ser entendido como irracionalista e intuicionista, 
dispensando a motivação da decisão sobre a prova, uma 

parte do juiz na apreciação dos resultados da atividade 
probatória, totalmente destoante da realidade, porquanto 
a parte ficava sujeita apenas à sorte ou ao azar, para a 
solução de seu conflito de interesses.

De outra senda, defendendo a tese de que as 
primeiras manifestações da prova legal procederam do 
Direito Romano, do Código de Hammurabi e da Lei das 
XII Tábuas, após o desenvolvimento das ordálias, Jordi 
Nieva Fenoll (2010, p. 41 e 47) leciona que estas não 
representaram um sistema de valoração das provas, 
mas apenas uma fase da valoração, que não possui os 
elementos necessários para ser classificada como sistema.

Ainda sobre o tema, André Almeida Garcia (2009, 
p. 67) defende a autonomia do sistema das ordálias, 
asseverando que este não se confunde com o da prova 
legal, historicamente posterior, e que veio, na verdade, 
para eliminar aquele sistema irracional, também conhe-
cido como juízo de Deus, no qual não havia preocupação 
com a verdade, buscando-se apenas um resultado que 
indicasse o vencedor do litígio.

Nesse âmbito da prova legal, Juan Monteiro Aroca 
(2011, p. 597-598) também defende a presença da 
prova apriorística, que primava no estabelecimento de 
uma série de regras que determinavam o valor de cada 
meio de prova, afastando-se filosoficamente e politica-
mente das ordálias, mas incentivando o desenvolvimento 
de um ambiente cultural no qual se pretendia limitar os 
poderes do julgador. As regras legais apresentavam-se 
como uma garantia do cidadão frente ao juiz, produto 
da desconfiança que imperava na época contra os julga-
dores, no que concerne à liberdade para estabelecer os 
direitos que se consideravam provados.

O sistema da prova legal pretendia ainda, em 
um período posterior de seu desenvolvimento, permitir 
que o legislador pudesse limitar o magistrado a realizar 
julgamentos com base nas máximas de experiência, 
evitando-se, assim, a arbitrariedade, fonte de resultados 
absurdos na apreciação da prova, que poderiam surgir 
em razão de posicionamentos discriminatórios do juiz em 
razão do sexo, religião, condição social, ou mesmo aos 
próprios interesses dos poderosos e soberanos. Com a 
máxima da experiência legal, o legislador estabelecia 
regras legais de valoração da prova, orientando o juiz 
para qual máxima de experiência poderia ser aplicada ao 
caso concreto, diminuindo, assim, seu âmbito de arbitra-
riedade na escolha.

Há ainda quem defenda que o sistema da prova 
legal surgiu para limitar a livre apreciação da prova, 
sujeita à mais absoluta discricionariedade na apreciação 
do julgador, o que, por vezes, poderia levar à arbitra-
riedade e à injustiça das decisões. Procurou-se garantir 
segurança jurídica à população no que tange à apre-
ciação da prova.

Nesse sentido, a prova legal visava, sobretudo, 
afastar qualquer laivo de arbitrariedade quando da 
prolação de uma decisão. De outro lado, consoante a 
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A exortação absoluta do sistema na íntima convicção 
reconduz a uma subversão sistêmica, na medida em que 
a decisão brotaria de um juízo inatingível.

5 O sistema do livre convencimento motivado ou persu-
asão racional

No sistema do livre convencimento motivado ou 
persuasão racional, o julgador deve decidir a matéria 
fática através da convicção formada no confronto dos 
vários meios de prova. Após a colheita da prova e segundo 
uma análise racional, o julgador tira suas conclusões em 
conformidade com as impressões decorrentes da colheita 
das provas e das máximas de experiência3 que forem apli-
cáveis ao caso.

No âmbito desse sistema, discute-se sobre a 
questão de que a absoluta certeza sobre os fatos ocor-
ridos mostra-se quase inatingível pelo conhecimento 
humano, bastando ao julgador assentar sua decisão em 
juízos de probabilidade e verossimilhança, posição defen-
dida por Castro Mendes (1961, p. 321-327).

Atualmente, o sistema de valoração adotado pelo 
sistema processual brasileiro4 é o da persuasão racional, 
também conhecido como do livre convencimento moti-
vado, no qual o magistrado é livre para formar seu 
convencimento, garantindo às provas o peso que entender 
cabível em cada processo, inexistindo hierarquia entre os 
meios de prova. Isso não significa que o juiz possa decidir 
fora dos fatos alegados no processo, mas que dará aos 
fatos alegados, de forma racional, a devida consideração 
diante do confronto com as provas produzidas.

A convicção do juiz vai se formando, paulatina-
mente, a cada produção probatória, sendo que, ao final, 
a valoração racional da prova deve ser expressa através 
dos fundamentos da decisão,5 que se baseiam em crité-
rios lógicos.

Persuasão racional ou livre convencimento moti-
vado significa, assim, que o julgador atuará com liber-
dade intelectual, mas sempre apoiado na prova cons-
tante dos autos e acompanhado do dever de fornecer a 
motivação dos caminhos do raciocínio que o conduziram 
à decisão.

vez que essa pode ser intuitiva e, portanto, indemons-
trável, inexteriorizável e informulável.

O magistrado é soberanamente livre quanto à inda-
gação da verdade e apreciação das provas, sendo que 
sua consciência não se encontra vinculada a qualquer 
regra geral no tocante à avaliação probatória. Portanto, 
pelo caminho da íntima convicção, poder-se-ia também 
atingir julgamentos pautados na irresponsabilidade e 
arbitrariedade, uma vez que o julgador poderia decidir 
sem ao menos motivar sua manifestação de forma cons-
ciente, deixando de expressar os motivos que o levaram 
àquela conclusão.

Quanto à evolução histórica, insta ressaltar 
que o sistema da íntima convicção ou da prova moral 
encontra as raízes mais remotas no Direito Romano, mas 
deparou-se com sua recuperação e reutilização como 
regra na era moderna, em substituição ao sistema da 
prova legal, após a Revolução Francesa de 1789 (MATTA, 
2004, p. 234). Em meados do século XVIII, já existia na 
Europa grande descontentamento com o funcionamento 
dos tribunais, especialmente quanto à apreciação das 
provas, no que concerne ao uso excessivo do sistema da 
prova legal. Nessa época, surgiu na Inglaterra e na Itália 
uma espécie de movimento contrário ao sistema de valo-
ração legal da prova, o que resultou em sua total derro-
gação, ao menos em sede de processo penal (FENOLL, 
2010, p. 71). Nesse ínterim foi que Beccaria (2011, 
p. 35 e ss.) reclamou um valor de bom-senso na valo-
ração da prova em sede de processo penal, em sua mais 
célebre obra.

Apesar de seu desenvolvimento, a íntima convicção 
não nos parece um sistema adequado, tendo em vista 
a completa liberdade do julgador em decidir sem ter 
que demonstrar um raciocínio lógico e jurídico, baseado 
na verdade atingida através da dilação probatória. No 
atual ordenamento jurídico brasileiro, esse sistema não 
se aplica ao processo civil, tendo apenas incidência nos 
julgamentos perante o Tribunal do Júri, realizados no 
âmbito do processo penal, relativos aos crimes dolosos 
contra a vida e conexos, conforme o preceito fundamental 
previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, promulgada em 1988.

3 Segundo Carlo Furno (Contributo alla teoria della prova legale. Padova: Cedam, 1940, p. 153-154), as máximas da experiência permitem 
ao julgador avançar no terreno probatório, deduzindo um fato de outro, valendo-se de sua própria experiência de vida, das provas com valor 
legalmente fixado e dos critérios da uniformidade ou normalidade.
4 Apresentando limitações ao livre convencimento motivado no âmbito do processo penal, no sistema jurídico português (vide: NEVES, Getú-
lio Marcos Pereira. Valoração das provas e livre convicção do juiz. Relatório de mestrado em processo penal, Lisboa: 1998), no qual o autor 
defende exceções ao livre convencimento quando a própria lei estabelece previamente um valor determinado a certas provas, obrigando o 
julgador a considerar tal limite, a exemplo da confissão judicial do arguido, dentre outros.
5 Sobre a importância da fundamentação das decisões judiciais, tida como direito fundamental e elemento de garantia da legitimidade 
de atuação do Poder Judiciário em Estados democráticos, vide: MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como 
garantia inerente ao estado de direito. Temas de direito processual, segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980; NOJIRI, Sérgio. O dever de 
fundamentar as decisões judiciais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000; PASSOS, J. J. Calmon de. A formação do convencimento 
do magistrado e a garantia constitucional da fundamentação das decisões. Livro de Estudos Jurídicos. v. 3. In: TUBENCHLAK, James; BUSTA-
MANTE, Ricardo (Coords.). Niterói: IEJ, 1991; SALAVERRÍA, Juan Igartua. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003; SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. 
Salvador: Juspodivm, 2007.
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zado conjuntamente com os métodos da indução e 
dedução (IACOBONI, 2006, p. 168).

A aplicação de um sistema assim entendido não se 
evidencia apenas na mera contraposição ao sistema da 
prova legal ou ao sistema da íntima convicção (que revela 
o livre convencimento imotivado), surgindo, antes, com 
intensidade e densidade próprias. O livre convencimento 
motivado não se caracteriza pela mera ausência de crité-
rios pré-legais, que presidiriam a valoração a prova, 
mas apenas por um modo qualitativamente distinto de 
realizar essa valoração, cujo fundamento da decisão 
encerra-se na própria consciência do julgador, a qual 
deve ser formada atendendo-se a critérios lógicos apli-
cados à comprovação dos fatos no caso e à aplicação do 
direito a estes. Esse fundamento revelar-se-á, em suma, 
na motivação fática e jurídica realizada pelo julgador em 
sua manifestação decisiva.

Portanto, a liberdade da convicção não representa 
um “cheque em branco” (NEVES, 2011, p. 90) deposi-
tado nas mãos do magistrado julgador, que lhe permite 
decidir apenas segundo sua consciência, sem qual-
quer orientação pautada em critérios que exteriorizem o 
sentido valorativo de suas formulações, o que permitiria a 
tomada de decisões arbitrárias.

Nesse ínterim, Manuel Cavaleiro de Ferreira (1956, 
p. 298) trata a livre convicção como um meio de desco-
berta da verdade, uma conclusão livre, subordinada à 
razão e à lógica, não limitada por prescrições formais 
exteriores. Já Figueiredo Dias (1974, p. 202-203) asse-
vera que a liberdade na apreciação da prova nada mais é 
do que uma liberdade de acordo com um dever de perse-
guir a verdade (para ele verdade material), de tal sorte 
que essa apreciação, em concreto, há de ser recondu-
tível a critérios objetivos, susceptíveis, portanto, de moti-
vação e controle.

Por fim, não obstante a existência dos três sistemas 
distintos, na doutrina italiana, Alessandro Iacoboni 
(2006, p. 6-7) defende a existência de um sistema misto, 
no qual, com base no art. 116 do Código de Processo 
Civil italiano, o juiz deve valorar a prova segundo sua 
prudente convicção, desde que a lei já não tenha esta-
belecido seu valor. O livre convencimento motivado, 
assim, não exclui a prova legal. Na doutrina espanhola, 
Juan Monteiro Aroca (2011, p. 603.) defende posicio-
namento semelhante ao pretender combinar harmoni-
camente algumas regras da prova legal com o sistema 
do livre convencimento. Ressalte-se que, conforme regis-
tros históricos, já no Direito Romano havia um misto 
entre prova legal e livre apreciação no sistema de valo-
ração das provas, podendo falar-se em um sistema misto 
(FENOLL, 2010, p. 52). Já da doutrina portuguesa, Rosa 
Vieira Neves (2011, p. 92-104) trata do tema como limi-
tações impostas pela prova legal ao princípio da livre 
convicção, ou apreciação das provas. Contemporanea-

A decisão é fruto de uma operação lógica armada 
com base nos elementos de convicção existentes no 
processo, devendo-se preferir a probabilidade lógica à 
probabilidade quantitativa. A verdade jurídica depende 
não da impressão, mas do raciocínio do juiz, que 
não pode julgar simplesmente segundo suas opiniões 
pessoais, mas segundo as regras da lógica de recons-
trução da verdade.

Apesar de apreciar as provas livremente, o juiz não 
segue suas impressões pessoais, mas tira suas conclusões 
das provas colacionadas aos autos, ponderando sobre 
a qualidade e a força probante destas. Nesse sistema, o 
livre convencimento do julgador é limitado às provas dos 
fatos que foram realizadas no processo e pela racionali-
dade, visto que não se permite uma análise fulcrada em 
critérios irracionais, a exemplo da fé.

Desenvolvido sob a influência das ideias do ilumi-
nismo, o livre convencimento veio suplantar o sistema da 
prova legal, que teve seu colapso em razão da cultura 
filosófica baseada no racionalismo, a qual abriu caminho 
para o desenvolvimento de outros métodos, o que 
também tem a ver com as profundas modificações estru-
turais na instituição do Poder Judiciário e do status da 
função de juiz. O sistema da prova legal era baseado 
em uma generalizada falta de confiança nos julgadores, 
muitas vezes corruptíveis ou até mesmo ignorantes, que 
tornavam perigosas as decisões a seu critério. Entre-
tanto, o novo julgador, surgido na era moderna, apre-
sentava-se como um agente público estatal, que desem-
penhava profissionalmente suas funções, decidindo de 
forma neutra e responsável.

Hoje, a liberdade do julgador constitui a regra, 
sendo excepcionada pelos casos em que a lei impõe deter-
minada conclusão a ser tirada de certo meio probatório.

O livre convencimento sob a ótica dos ordena-
mentos jurídicos contemporâneos tende a viabilizar uma 
reconstrução dos fatos e, se necessário, do direito, através 
de um juízo de verossimilhança, baseado em um critério 
de análise racional e confiável que espelhe uma apli-
cação lógica do direito, obrigatoriamente disposta na 
motivação da decisão (IACOBONI, 2006, p. 42).

Assim, o princípio da liberdade da prova não pode 
corresponder a um critério de absoluta liberdade do 
julgador, que deve considerar a prova relevante em sua 
decisão, segundo limites de um ponto de vista desenvol-
vido a partir de um procedimento lógico a ser seguido 
para a reconstrução de um fato e do ponto de vista argu-
mentativo, os quais deverão estar explícitos e verificados 
na fundamentação. Apesar de livre, o convencimento não 
pode limitar-se à aplicação de uma pura lógica formal, 
devendo se basear e fundamentar no campo da lógica 
dialética, da probabilidade e da verossimilhança, cons-
truído segundo a aplicação de um método lógico utili-
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BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de 
Paulo M. Oliveira. São Paulo: Saraiva, 2011.

BORGES, Ronaldo Souza. A convivência entre prova livre 
e prova legal: o sistema misto de valoração da prova. 
Relatório de estágio de mestrado em Ciências Jurí-
dicas. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2012.
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CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual 
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DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. 
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processo. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000.
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Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons, 2010.
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penal. Coimbra: Editora Danúbio Ld.ª, v. 2, 1956.

mente, a doutrina brasileira também passou a desen-
volver estudos sobre o tema, a exemplo do escólio do 
magistrado Ronaldo Souza Borges (2013),6 que defende 
a existência de um autêntico sistema misto no ordena-
mento jurídico brasileiro, referendado pelo art. 335 do 
Código de Processo Civil pátrio.

6 Conclusões

Não obstante a existência e relevância dos demais 
sistemas de valoração das provas, o livre convencimento 
motivado, contemporaneamente majoritário em análise 
mundial e soberano em nosso ordenamento jurídico, 
apresenta-se como aquele no qual a liberdade conferida 
ao julgador não é ilimitada, mas sim pautada na obje-
tividade, uma vez que, além da proibição de utilização 
de provas ilícitas ou ilegítimas, em suma proibidas, o 
magistrado deve pautar sua decisão com base nas provas 
trazidas ao processo, o que será demonstrado através da 
fundamentação de sua decisão.

A livre apreciação da prova mostra-se, portanto, 
como o sistema mais pertinente, uma vez que não auto-
riza escolhas arbitrárias por parte do julgador ou simples-
mente fundadas em valor taxativo dos meios probatórios. 
Não permite ao magistrado chegar a um resultado ao qual 
não tenha sido conduzido senão pelo próprio contexto 
probatório trazido ao processo, tampouco a evasão dos 
limites e das proibições estabelecidas pelo ordenamento 
jurídico no que tange à matéria de prova. Logo, não 
existe espaço para a livre apreciação das provas se essas 
foram obtidas em violação a direitos fundamentais da 
pessoa, infringindo proibições estabelecidas em lei, sem 
a necessária observância dos meios específicos previstos 
para sua produção, bem como nas situações em que o 
juiz utiliza para sua decisão provas diversas daquelas legi-
timamente obtidas no feito.

Afinal, a apreciação da prova, apesar de consti-
tuir-se em uma atividade jurisdicional de extrema rele-
vância e extraordinariamente complexa, constitui mais 
um dever do julgador do que um poder, impondo-se-lhe 
como uma verdadeira obrigação a ser cumprida no exer-
cício do poder soberano de aplicar a justiça, que lhe é 
transferido pelo próprio Estado.
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Resumo

O presente artigo envolve reflexões sobre a natureza 
jurídica da mora nas responsabilidades civis por dano 
moral de natureza pura, ou seja, in re ipsa, resultante da 
prática de ato ilícito e da aplicação dos juros de mora 
no valor arbitrado a título de compensação à vítima 
pelo dano sofrido, havendo divergência quanto ao dies 
a quo para sua incidência. Impõe-se, em razão da rele-
vância da matéria, reflexão sobre inadimplemento abso-
luto e seus efeitos, bem como uma leitura mais atenta 
do texto do art. 407 do CC/2002, que tem sido fonte 
de interpretação para a aplicação dos referidos juros a 
partir do arbitramento do valor para a compensação, em 
sentença judicial ou acórdão. A escolha do tema justifica-
-se em face à grave insegurança jurídica sobre a matéria 
em razão de decisões que consideram o dies a quo para 
incidência dos juros de mora nas reparações por danos 
morais provenientes de prática de ato ilícito, a data do 
ajuizamento, a data da citação, a data do arbitramento 
na sentença judicial ou de sua publicação e, até mesmo, 
do acórdão.

Palavras-chave: Dano moral; responsabilidade civil aqui-
liana; ato ilícito; mora ex re; inadimplemento absoluto.

Abstract

This article involves reflections on the legal nature of 
interest on civil liability due to pure moral damages, or 
in re ipsa, resulting from the practice of an unlawful act 
and the application of interest on the amount stipulated 
as compensation to the victim for the damage suffered. 

In case, there is disagreement about the dies a quo for its 
incidence. It is necessary, due to the relevance of the matter, 
reflection on absolute inobservance and its effects, as well as 
a more attentive reading of the text of art. 407 of CC/2002. 
This disposition has been a source of interpretation for 
the application of interest from the stipulation of value for 
compensation, on Court order or judgment. It is occurring 
legal uncertainty on the subject because of decisions that 
consider dies a quo for calculating interest in reparation for 
moral damages arising from tort practice, the date of filing 
the suit, the date of the summoned, the date of the decision 
of the Court or of its publication, and even the final judgment.

Keywords: Moral damages; civil liabitility - tort; unlawful 
act; interest in re; absolute inobservance.

Introdução

A responsabilidade civil, considerada como insti-
tuto jurídico que “significa um conjunto de princípios 
que se unificam pela conexão normativa determinante 
de seu significado e aplicação” (LEAL, 2005, p. 49), vem 
designar o fato de ter alguém se constituído garantidor 
de algo, ou seja, a obrigação de uma pessoa respon-
sável, da necessidade de reparar prejuízos, do equilíbrio 
de direitos e interesses, enfim, da obrigação de reparar 
um dano por uma conduta humana que a justifique.

A responsabilidade civil, portanto, vem caracteri-
zada, num primeiro momento, como um evento e, num 
segundo momento, como o resultado danoso que impõe 
obrigação de repará-lo.

O dano, em razão disso, tem merecido uma classi-
ficação variada, mas sempre tendo como substrato jurí-
dico uma ofensa que precisa ser reparada, uma lesão a um 
direito protegido pela lei, seja em razão de um contrato ou 
de um dano extracontratual, material ou imaterial, já que o 
patrimônio de cada pessoa envolve direitos de tais naturezas.

Daí é que a própria CF/1988 garante a reparação 
de uma lesão a um interesse não patrimonial no sentido 
da imaterialidade quando resulta numa dor, numa tris-
teza, num constrangimento capaz de ofender a digni-
dade, a vida privada, a imagem, a credibilidade, a honra 
de uma pessoa (art. 5º, V e X). 

A lesão não patrimonial envolve, portanto, os 
direitos da personalidade, a qual, inclusive, existe mesmo 
antes da criação de uma norma jurídica, porquanto nasce 
com a própria pessoa. 

*  Juiz de Direito e Professor de Direito Processual Civil e de Direito Civil na Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis. Especialista em 
Ciências Penais pela Universidade Gama Filho em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e Direito Processual Civil pela Fa-
dom. Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Divinópolis. Diretor da 7ª Seccional da Amagis 
(Associação dos Magistrados Mineiros). Juiz Coordenador dos Juizados de Conciliação de programa Novos Rumos, do TJMG, na Comarca 
de Divinópolis. Integrante da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do 
Estado de Minas Gerais.
** Advogado e Professor de Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito das Relações de Consumo e Prática Jurídica
 na Graduação do Curso de Direito da Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis. Professor de Execução Civil na Pós Graduação em Direito 
Processual e Constitucional da Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis. Professor de Teoria Geral do Processo na Pós Graduação de 
Direito de Trabalho da Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis. Coordenador da Monitoria do Curso de Direito da Faculdade Pitágoras-
Unidade Divinópolis. Especialista em Direito Empresarial pela Fadom e Mestre em Direito Processual Civil pela PUC Minas.
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É em razão desse direito que a presente reflexão 
estará voltada no sentido de, diante da atual divergência 
existente no nosso sistema jurídico, possa verificar-se a 
natureza jurídica do dano moral e seus reflexos no âmbito 
da reparação, especialmente, em busca do dies a quo 
para a aplicação dos juros de mora no momento do arbi-
tramento do valor da condenação pecuniária com a fina-
lidade de compensação e, ao mesmo tempo, punição, 
na leitura que se faz da “teoria do valor do desestímulo”.

De outro lado, em se tratando de matéria que 
envolve obrigações negativas, um olhar para o inadim-
plemento absoluto, ou seja, aquele em que não há uma 
reposição natural da vítima ao status quo ante (impossibi-
lidade de purgação da mora).

1 Uma primeira reflexão: inquietude

Bem de ver que a palavra inquietude vem tomando 
conta dos dias atuais em razão, especialmente, do dies a 
quo para a contagem dos juros de mora na dura tarefa 
da prestação jurisdicional nas demandas de pretensões 
que envolvam responsabilidade civil proveniente de dano 
moral causado a outrem.

A inquietude surge em razão, talvez, da enorme 
divergência interpretativa sobre regra básica na lei civil 
ou em leis esparsas que pudessem cuidar da responsabi-
lidade civil. Há uma realidade, com tendência mundial, 
no sentido de que a responsabilidade civil surge alta-
neira diante dos outros institutos jurídicos, envolvendo 
direitos fundamentais constitucionalizados, como é o caso 
da personalidade. Anota-se que esta vem bem antes da 
criação de uma norma jurídica, porquanto nasce com a 
própria pessoa, tendo, por conseguinte, a imagem, a vida 
privada, a intimidade e a honra das pessoas como partes 
integrantes do referido direito protegido pelo texto consti-
tucional (art. 5º, V e X, da CF/1988).

A inquietude passa a ser uma constante na vida de 
quem pesquisa alguma coisa, de quem busca constante-
mente um exame de consciência, que deve ficar distante 
da mera conveniência, mas um verdadeiro despertar de 
curiosidade capaz de transformar a própria consciência. 
E, transformando a própria consciência, transforma-se a 
compreensão sobre as coisas.

No campo da judicatura, se o juiz não pode refor-
mular a legislação, pode e deve deflagrar um processo 
inovador em busca de uma melhor compreensão 
sobre este ou aquele instituto jurídico. Deve acordar, 
estar inquieto, despertar-se para a provocação de uma 
discussão saudável, é claro, rumo às finalidades de cada 
instituto jurídico1 e em busca da compreensão da exis-
tência de cada um, a fim de que o jurisdicionado seja 
mais bem atendido e informado diante de suas legítimas 
pretensões. E que a decisão judicial seja justa no sentido 
de que os direitos fundamentais do jurisdicionado sejam 
respeitados. Este é o ideário para a construção de uma 
decisão legítima, pautada pela justiça como boa medida, 
do direito que antecede à lei, de processo justo.

A propósito, preleciona José Renato Nalini (2000, 
p. 117):

O Juiz não é servo desprovido de visão, atado a um estatuto 
rígido, mas é o ser consciente que, compreendendo o quanto 
o cumprimento de dever o realiza como transformador da 
realidade, contribui decisivamente para a atualização desse 
código. O juiz já não pode ser o inflexível aplicador da letra 
de uma lei estratificada, mas alguém provido de consciência 
a respeito das consequências concretas de sua decisão.

Ora, essa troca de energia, portanto, apresenta-se 
como uma forma fundamental de abertura dos sistemas 
e é por isso que a vida não pode ser apenas contempla-
tiva, mas, acima de tudo, ativa, um instrumento constante 
de realização, de busca de interpretações renovadas e 
inconformadas com o estado das coisas. 

Aliás, a realidade brasileira tem-se apresentado 
de maneira contraditória, resultando numa explosão de 
demandas, de litigiosidade, como ocorre na busca inces-
sante pela reparação por dano moral (dano de natureza 
imaterial), que tem colocado os magistrados diante de 
um verdadeiro fogo cruzado na busca de uma reparação 
de caráter extremamente subjetivo. Subjetivo para quem 
sofre o dano e subjetivo para quem vai arbitrar um valor 
pecuniário a título de compensação, em face à absoluta 
falta de critérios legais para sua liquidação.2

Ainda bem que a palavra é inquietude, o que signi-
fica dizer, também, tomada de posições, convite à luta 

1 Karl Popper (1998) demonstrou que, a partir de seus estudos epistemológicos, os conceitos jurídicos não devem ser tratados como coisas 
de um mundo imaginário, mas como descrições de instituições criadas pelo (e para) o homem e que, assim são, ao contrário das chamadas 
“coisas naturais”, absolutamente passíveis de adequação a partir das finalidades para as quais foram criadas. Esta afirmativa nos faz per-
ceber que as finalidades, como decisões morais, também podem ser questionadas. Logo, em ciências sociais, a preocupação do estudioso 
é com as finalidades e eficiência em seu alcance dos institutos jurídicos, não com uma fantasiosa “realidade natural”. Vale a pena, ainda, 
citação de elucidativa lição de Andréa Alves de Almeida: “O desenvolvimento do pensamento democrático (sociedade aberta) somente foi 
possível a partir da superação do isoformismo entre natureza e convenção; a partir do momento em que se distingue o costume humano das 
regularidades da natureza, ou seja, que as leis normativas são convencionais, transitórias e passíveis de alteração quando o homem passa 
a ter uma conduta ativa e crítica” (ALMEIDA, 2005, p. 30).
2 Tal subjetivismo já foi identificado anteriormente na literatura jurídica, conforme se vê no seguinte trecho: “A nosso ver, o último argumento 
citado, ou seja, o arbítrio excessivo concedido ao juiz, seria exatamente uma consequência da imprecisão de todos os outros argumentos 
citados acima, quais sejam: a fugacidade do dano; a dificuldade em descobrir sua existência; a incerteza da violação do direito; a indeter-
minação do número de lesados e a dificuldade de avaliação do quantum. Esses seriam, provavelmente, a falta de critérios científicos e bases 
legais para a certificação do dano moral e também a causa da preponderância do subjetivismo, em relação às decisões judiciais referentes 
a esse assunto, em oposição a critérios mais objetivos [...].”. (REIS et al., 2009, p. 135)
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contra o comodismo, um remédio manipulador das 
formas do amor pelo que faz, da consciência verdadeira 
do que faz, em busca de desempenho capaz de afastar a 
angústia e o desencanto, de colher convicção de cresci-
mento em busca de um possível equilíbrio entre os atores 
de uma pretensão jurisdicional, sem nenhuma pretensão 
de qualquer vaidade pessoal, pensando aqui, em vaidade 
como ideia de querer fazer valer, a qual não tem força de 
contribuir em nada, tamanha a sua insubsistência.

É assim que a questão da responsabilidade civil por 
dano moral sofrido (responsabilidade civil aquiliana ou 
extracontratual) tem se apresentado diante dos tribunais 
brasileiros como tarefa das mais difíceis para os magis-
trados que buscam a transformação da justiça por meio 
de suas decisões.

A propósito da inquietude existencial sobre a 
matéria, reina perante o Tribunal da Cidadania (STJ) 
a busca de solução a respeito do dies a quo para a 
contagem dos juros de mora nas condenações por 
danos morais em que, uma ação de reclamação cons-
titucional (art. 105, I, f, da CF) foi postulada em face de 
decisão de Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 
do Mato Grosso, por uma consumidora que teve indevi-
damente suspenso o fornecimento de energia elétrica e 
cuja decisão condenou o réu a indenizá-la em face aos 
danos morais sofridos, com juros e correção monetária 
contados a partir do arbitramento judicial, na forma da 
Súmula 16 da Turma Recursal Única do Estado do Mato 
Grosso (Reclamação 9.853-MT).

Ora, o Ministro Humberto Martins, em 11.09.2012, 
admitiu o processamento da ação de reclamação constitu-
cional e entendeu por determinar a suspensão de todas as 
ações similares em tramitação no Estado do Mato Grosso, 
na forma do art. 2º, I, da Resolução do STJ nº 12/2009. 
Tal decisão foi publicada na data de 13.09.2013 e 
utilizou o fundamento de que o texto da Súmula Regional 
afrontava diretamente o texto da Súmula 54 do STJ, bem 
como a jurisprudência dominante desse Tribunal Superior, 
em face ao marco inicial de incidência de juros morató-
rios nas reparações por dano moral, citando os seguintes 
precedentes: AgRg no REsp 1.183.966/CE3 e AgRg no 
REsp 1.332.422/GO.

No mesmo sentido, ainda, a Reclamação 10.096/
CE, oferecida por Carlos Alberto Silvério Costa, contra 
acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais do Ceará, ação na qual a liminar 
também foi deferida por decisão do Ministro Ricardo 
Vilas Bôas Cueva, publicada em 01.10.2012, sob o 
mesmo fundamento, citando, ainda, como precedente 
o AgRg no REsp 1.408.911, suspendendo o andamento 

do processo originário no Ceará. Anota-se que tal recla-
mação ainda está em tramitação, não tendo recebido sua 
decisão meritória.

Portanto, um momento de disponibilidade para 
disposição de uma reflexão sobre a matéria, surge de 
maneira altaneira no Judiciário como um todo.

2 Uma segunda reflexão: natureza jurídica do dano 
moral

A responsabilidade civil, numa visão atual e 
moderna, vem significando obrigação de alguém que 
seja responsável na reparação de prejuízo causado a 
outrem por uma ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência. Daí, sua conceituação como ato ilícito 
prevista no artigo 186 do CC atual, pressuposto funda-
mental para que haja reparação de dano causado a 
alguém. 

Compreende-se, portanto, que a obrigação decorre 
de declarações bilaterais de vontade (contrato), de decla-
rações unilaterais (por exemplo, promessa de recom-
pensa) e de atos ilícitos. A atuação humana ilícita tem 
efeitos variados, ou seja, uns indenizatórios, outros inva-
lidantes e até mesmo autorizantes, dependendo da forma 
como o bem juridicamente protegido foi atingido.

Sílvio de Salvo Venosa conceitua a “responsabi-
lidade” em sentido amplo dizendo que ela “encerra a 
noção em virtude da qual se atribui a um sujeito o dever 
de assumir as consequências de um evento ou de uma 
ação” (2003b, p. 12).

Então, a responsabilidade civil pela reparação de 
um dano caracteriza-se pela ocorrência de uma lesão 
a um bem juridicamente protegido (ideia de dano), por 
uma conduta do agente que seja ilícita, seja por meio 
de descumprimento de uma obrigação assumida bila-
teralmente (ideia de responsabilidade contratual), seja 
pelo descumprimento de uma obrigação legal (ideia de 
responsabilidade extracontratual ou aquiliana).

O dano moral consiste na lesão de um interesse 
não patrimonial (partindo-se da ideia do patrimônio 
como pecúnia), mas numa frustração pela perda de uma 
chance, por um sofrimento, por um constrangimento 
capaz de ofender a dignidade, a imagem, a credibilidade, 
a intimidade, a vida privada e a honra de alguém, envol-
vendo, portanto, responsabilidade civil por culpa extra-
contratual ou aquiliana.

Rui Stoco (2012, p. 902), citando Pontes de 
Miranda, registra o seguinte:

Dizia Pontes de Miranda, aliás, não haver no Direito Brasileiro 
distinção expressa dos atos ilícitos em delitos e quase delitos, 

3 Pela pertinência ao tema do presente estudo, cita-se literalmente a ementa do referido precedente: “Agravo Regimental no Recurso Especial. 
Responsabilidade civil extracontratual. Morte de duas crianças por eletrocussão. Dano moral. Juros de mora. Termo inicial. Súmula 54/STJ. 
Data do evento danoso. Indenização arbitrada com razoabilidade. Agravo desprovido” (AgRg no REsp1.183.966/CE, Rel. Ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14.08.2012, DJe de 20.08.2012).



Do
ut

rin
a

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 27-41, jan./mar. 2014 |        37

interessando, em face dele, apurar somente se há o ato ilícito, 
nada significando que seja delito ou quase delito. E, por isso, 
o que se faz preciso é pesquisar as condições de existência 
do ato ilícito, que são, segundo os termos do art. 159 (atual 
art. 186): a) a ofensa, isto é, a violação de direito ou prejuízo; 
b) a ação ou omissão, consequência do dolo, de imprudência 
ou de negligência (ob. cit. n. 38, p. 87).

Em razão disso, é preciso identificar a natureza do 
dano e do direito ofendido ou lesado, visto que, em termos 
de responsabilidade civil, a lesão ou ameaça a direito 
ocorre por força de declarações bilaterais da vontade ou 
mesmo pela prática de ato ilícito que, no CC/1916, tinha 
o nome de “delito”, como fonte de obrigações.

O CC/2002 acabou por substituir “delito” pela 
expressão “atos ilícitos” em que o legislador encerrou 
por vez com a dúvida que existia sobre o significado da 
semântica “delito”: se se tratava de uma expressão restrita 
ou se abrangeria, também, os atos ilícitos em geral. Ficou 
claro, no entanto, que as obrigações provenientes dos 
atos ilícitos são passíveis da mesma regra revogada (mas 
restaurada em sua essência pelo CC/2002), no que se diz 
respeito à constituição em mora do devedor que pratica 
ato ilícito.

Portanto, considerando que o dano moral resulta de 
obrigação de natureza aquiliana, ou seja, de responsabi-
lidade extracontratual, a sustentação para arbitramento 
de valor pecuniário de caráter compensatório e punitivo 
(caráter pedagógico, voltado para a prevenção geral), 
tem por base a prática de ato ilícito. Assim é que deve ser 
tratado quando do arbitramento de um valor com caráter 
de punição desestimulante para o agente (teoria do valor 
do desestímulo4).

Definida a responsabilidade pela obrigação de repa-
ração por dano moral, a reflexão leva à compreensão do 
instituto da mora, o qual tanto tem atormentado os magis-
trados, diante da incerteza da busca do dies a quo para 
aplicação dos juros moratórios em situações em que a 
relação ou situação jurídica não o define de forma clara.

3 Uma terceira reflexão: natureza jurídica do instituto da 
mora na prática de ato ilícito e o dies a quo para sua 
incidência

Dizia o art. 955 do CC/1916 que: “Considera-se 
em mora o devedor que não efetuar o pagamento, e o 
credor que o não quiser receber no tempo, lugar e forma 
convencionados”.

O atual CC/2002, em seu artigo 394, na verdade, 
repete a mesma regra, porquanto a modificação da 

expressão semântica, se não resultou em inovação em 
seu conteúdo, ampliou a consideração, quando acres-
centa “a lei”, além da convenção: “Considera-se em 
mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor 
que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a 
lei ou a convenção estabelecer”.

Então, tanto no CC/1916, quanto no atual 
CC/2002, o legislador não definiu o que seja mora, mas 
forneceu elementos para sua conceituação, como prele-
ciona João Manoel de Carvalho Santos (1989, p. 309).

Da mora. O Código não define a mora, mas 
fornece os elementos para sua conceituação. No sentido 
vulgar do vocábulo, mora é atraso, retardamento. Não 
destoa desse significado o sentido técnico da expressão: 
mora é o injusto retardamento na execução da obri-
gação, quer por parte do devedor, quanto não satisfaz 
a tempo a obrigação, quer por parte do credor, quando 
não quer receber a prestação oferecida no tempo, lugar 
e forma convencionados, ou por qualquer modo a emba-
raça ou impede. O que se observa, desde logo, é que o 
Código refere-se unicamente à mora no pagamento, em 
sentido restrito, mas nada obsta que se estenda a palavra 
pagamento no sentido amplo da expressão, de modo a 
abranger a mora nas obrigações em geral, que tenham 
por objeto prestações que não sejam pecuniárias.

Carvalho Santos ainda preleciona:

O que chama a atenção em segundo lugar é que o texto 
supra só leva em consideração, para considerar em mora o 
devedor ou o credor, o tempo, lugar e forma convencionados 
para a prestação, sem fazer a menor referência, podendo 
parecer que o simples fato de não pagar o devedor, ou 
não receber o credor, é bastante para caracterizar a mora, 
sujeitando aquele que nela incorre às suas consequências 
(SANTOS, 1989, p. 309-310).

Não quer isso dizer, porém, que no sistema do nosso 
Código, a mora possa existir sem culpa do credor ou do 
devedor. O texto supra precisa ser encarado de acordo 
com o art. 963, que a ele está vinculado, sendo mesmo 
um seu complemento, no qual se dispõe: ‘Não havendo 
fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este 
em mora’.

Nunca se entendeu de outra forma. A mora pres-
supõe um retardamento injusto, imputável ao devedor 
(culpa non carens).

Verifica-se, portanto, que no atual CC/2002 preva-
lece a mesma interpretação em relação à conceituação 
do instituto da mora. Entretanto, assim como ocorreu 

4 Nesse sentido, vale a pena citar lição de André Ruger: “Contudo, está praticamente assentado na jurisprudência nacional que a condena-
ção do ofensor tem também a finalidade ‘pedagógica’, de desestímulo’, como forma de tutela pública dos direitos fundamentais, atingida 
indiretamente via processual. Talvez a finalidade punitiva do causador de danos morais seja fundada na infungibilidade do bem lesado. [...] 
Essa finalidade extrapola o âmbito de um caso concreto no qual se confrontam interesses privados das partes, servindo o processo como 
forma indireta de promoção da dignidade humana. Esse objetivo, que na divisão clássica do direito correspondia a outros ramos do direito, 
como o administrativo e o penal, está sendo reivindicada também pelo Direito Civil, que tenta livrar-se do estigma de tratar somente de 
questões patrimoniais ou do reflexo patrimonial das coisas imateriais. (RUGER, 2009, p. 150).
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no CC/1916, em seu art. 962,5 cuja regra foi recepcio-
nada pelo CC/2002, em seu artigo 398,6 nas obrigações 
provenientes de atos ilícitos (que na lei revogada eram 
tratados pelo termo “delitos”), o legislador impõe uma 
obrigação de não fazer, isto é, não causar dano a outrem 
por culpa ou dolo, pena de ficar constituído em mora 
independentemente de qualquer notificação ou outra 
providência que resulte na sua constituição. Basta, então, 
a prática do ato ilícito para que esteja imputada a mora, 
o que vem comumente sendo chamado de mora ex re. 
Aliás, neste sentido é o texto da Súmula nº 54 do STJ7, 
em vigor até a presente data, o qual se encontra perfeita-
mente acorde ao texto do art. 395, caput,8 do CC/2002.

Disse, ainda, Carvalho Santos (1989, p. 373), 
esclarecendo sobre a referida mora de caráter punitivo, 
o seguinte:

Considera-se o devedor em mora, desde que o perpetrou. 
É que a mora, em tais casos, resulta da determinação da 
lei. O princípio é tradicional, tendo sua origem nos textos do 
Direito Romano. Desde o momento em que o ato delituoso 
(anotamos, hoje, ato ilícito) é perpetrado, os riscos da coisa 
devida correm por conta do devedor.

Caio Mário da Silva Pereira prelecionou que existem 
duas modalidades de mora provenientes da própria 
obrigação, uma de natureza ex re e outra de natureza 
ex persona:

Dá-se a mora ex persona, na falta de termo certo para a 
obrigação. O devedor não está sujeito a um prazo assi-
nado no título, o credor não tem um momento predefinido 
para receber. Não se poderá falar, então, em mora automa-
ticamente constituída. Ela começará da interpelação, notifi-
cação ou protesto que o interessado promover, e seus efeitos 
produzir-se-ão ex nunc, isto é, a contar do dia da intimação 
(Código Civil, art. 960, 2ª parte).
A mora ex re vem do próprio mandado da lei, indepen-
dentemente de provocação da parte a quem interesse, nos 
casos especialmente previstos, e que passaremos em revista 
(PEREIRA, 1990, p. 224).

Ora, o autor cita a hipótese de obrigações nega-
tivas em que o devedor é constituído em mora desde o 
dia em que executar o ato de que se devia abster-se, bem 
como a hipótese de obrigações provenientes de ato ilícito 
em que o devedor é considerado em mora desde que o 
cometeu (1990, p.224).

Então, se o dano moral, reconhecido numa 
sentença judicial, é resultante da prática de um ato ilícito 
e, portanto, de uma obrigação aquiliana ou extracontra-
tual, o agente estará constituído em mora desde que o 
praticou, porquanto se trata de mora de natureza ex re, 
independente do conhecimento do valor pecuniário do 
dano na sentença judicial quando de seu arbitramento, 
porque assim não quis o legislador no texto do artigo 398 
do CC/2002.

Uma reflexão ainda deve ser feita, em se tratando 
de dano moral. Considerando que sua ocorrência 
importa no desobedecimento de expressa ordem legal, 
ou seja, de descumprimento de obrigação de não fazer 
(“não prejudicar terceiro” – neminem laedere), conforme 
o disposto nos artigos 186 e 187 do CC/2002, a hipó-
tese envolve impossibilidade de regresso ao estado ante-
rior ao dano, em face, inclusive, à infungibilidade do bem 
lesado (direito da personalidade). Sendo assim, trata-se, 
no caso, não de simples mora, mas de inadimplemento 
absoluto, pela inutilidade da prestação original ao 
credor, ou seja, à vítima, tudo conforme expressamente 
determinado no art. 395, parágrafo único,9 do mesmo 
diploma legal.

Anota-se que nos casos de inadimplemento relativo 
(simples mora) em que a prestação ainda é útil ao credor 
é que se devem aplicar os demais dispositivos legais 
citados, como, por exemplo, o previsto nos artigos 405 
e 407 do CC/2002, considerando que nestes se permite, 
inclusive, a purgação da mora.

Nesse sentido, inclusive, interpretando o texto do 
art. 405 do CC/2002, comenta Hamid Charaf Bdnie 
Júnior (2012, p. 446):

Como se vê, há hipótese em que a mora se verifica antes 
da citação, não havendo razão para que os juros só sejam 
contados dessa oportunidade. A solução mais adequada, 
portanto, é concluir que o artigo em exame tem natureza 
geral, aplicando-se a todos os casos em que não houver 
regra expressa de constituição de mora – de que são exem-
plos os arts. 397, parágrafo único, e 398. [...].

Orlando Gomes (1990, p. 201), também preleciona 
que “não há necessidade de constituição em mora nos 
atos ilícitos, porque ela provém da prática do próprio ato 
por força de lei”. Inaplicáveis, assim, os textos dos artigos 
40510 do CC/2002 e 219, caput,11 do CPC, porquanto se 
trata de mora que prescinde de prévia constituição, consi-
derando a expressa previsão legal. Aliás, este é o sentido, 
inclusive, do Enunciado 16312 da III Jornada de Direito 

5 “Nas obrigações provenientes de delito, considera-se o devedor em mora desde que o perpetrou”.
6 “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.
7 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
8 “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
9  “Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos”.
10 “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 
11 “A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, 
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição”.
12 “Art. 405: a regra do art. 405 do novo CC aplica-se somente à responsabilidade contratual, e não aos juros moratórios na responsabili-
dade extracontratual, em face do disposto no art. 398 do novo CC, não afastando, pois, o disposto na Súmula 54 do STJ.”
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Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal, no qual foi entendido que 
os juros moratórios contam-se da citação tão somente em 
ações que envolvam responsabilidade contratual (e não 
aquiliana).

Sem dúvida que o ato ilícito derivado de culpa aqui-
liana resulta para o infrator a responsabilidade pela repa-
ração dos danos causados desde o momento da comissão 
ou omissão, independentemente se a decisão judicial 
sobre a questão da reparação seja líquida (sentença de 
arbitramento) ou ilíquida (sentença sujeita à fase de liqui-
dação judicial), seja conhecida do infrator no momento 
do arbitramento, ou não, pena de ofensa ao texto do 
artigo 398 do CC/2002.

Sobre tal ponto de vista, não há que se falar, ainda, 
na aplicação do texto do art. 397,13 caput, do CC/2002, 
justamente porque este não regula as obrigações ilíquidas 
ou aquilianas (v.g. dano moral), mas tão somente as 
obrigações líquidas e contratuais. O mesmo raciocínio 
aplica-se ao texto do artigo 405 do CC/2002, conforme 
enunciado 163 das Jornadas de Direito Civil. 

O STJ, analisando o recurso especial nº 1.132.866/
SP em que teve como relatora a Ministra Maria Isabel 
Gallotti, cujo voto foi no sentido da aplicação da regra 
prevista no artigo 407 do CC/2002 para a incidência do 
dies a quo dos juros de mora nas reparações por danos 
morais a contar do arbitramento, justamente porque 
compreendeu que somente no momento da sentença 
judicial é que o devedor toma conhecimento do valor a 
ser pago, foi vencida e o referido recurso, em razão da 
divergência, foi levado à decisão da 2ª Seção daquele 
Tribunal da Cidadania, ocasião em que o voto da Sra. 
Relatora, mais uma vez, foi vencido.

Daquela decisão, resultou a seguinte ementa:

Recurso Especial. Direito civil. Juros moratórios. Indeni-
zação por dano moral puro. Veiculação de matéria jornalís-
tica. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. 
Súmula 54/STJ. 1. É assente neste Tribunal o entendimento 
de que os juros moratórios incidem desde a data do evento 
danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipó-
tese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/
STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 
em caso de responsabilidade extracontratual”. Na responsa-
bilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a 
mora se dá no momento da prática do ato ilícito e a demora 
na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a 
data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos 
na Lei. 2. O fato de, no caso de dano moral puro, a quan-
tificação do valor da indenização, objeto da condenação 
judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em nada 
altera a existência da mora do devedor, configurada desde 
o evento danoso. A adoção de orientação diversa, ademais, 
ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se 
iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recor-
rismo por parte do devedor e tornaria o lesado, cujo dano 
sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar desde a data 

do ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do 
andamento do processo, e mesmo de eventuais manobras 
processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de 
juros moratórios. 3. Recurso Especial improvido. 

Ora, participaram do julgamento da 2ª Seção, 
que buscou uniformizar o entendimento sobre a matéria, 
os Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, 
Nancy Andrighy, Vilas Boas Cuêva, Luiz Felipe Salomão 
e a Ministra Relatora Maria Isabel Galotti, que restou 
vencida em seu voto.

É de anotar-se que a Ministra Relatora, quando 
de seu voto de ratificação ao seu entendimento, já por 
ocasião do julgamento levado à 2ª Seção do STJ, acabou 
por ratificar o entendimento do sustentado inadimple-
mento absoluto, sem mesmo mencioná-lo, quando regis-
trou o seguinte:

Com efeito, a questão do termo inicial dos juros de mora 
no tocante ao pagamento de indenização por dano moral, 
seja o seu fundamento contratual ou extracontratual, merece 
ser reexaminada, tendo em vista as peculiaridades deste tipo 
de indenização. E o presente caso presta-se como uma luva 
para o reexame da questão, pois a recorrente demonstrou sua 
intenção de saldar a dívida tão logo ciente da expressão de 
sua obrigação imaterial em obrigação pecuniária, conferindo 
seriedade à alegação de que não poderia, mesmo querendo, 
satisfazer a obrigação extrapatrimonial em data anterior.

Ora, então, acabou por confirmar a hipótese de 
inadimplemento absoluto nas questões de reparação por 
dano moral, justamente pela impossibilidade de repa-
ração extrajudicial do dano.

O Ministro Sidnei Beneti esclareceu em seu voto no 
REsp nº 1.132.866-SP, o seguinte:

Acrescente-se que a adoção da orientação diversa, cons-
tante do voto da E. Relatora, do início da fluência a partir do 
trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte dos 
devedores em geral e tornaria o lesado, cujo dano sofrido 
já tinha o devedor obrigação de reparar desde o advento do 
ato ilícito, obrigado a, em muitos casos, suportar manobras 
processuais protelatórias, no sentido de postergar o momento 
definitivo da fixação da condenação, adiando a incidência de 
juros moratórios.

O raciocínio em questão é perfeito sob o ponto 
de vista teleológico, visto que é capaz de demonstrar 
que o legislador instituiu os juros moratórios a partir 
do evento danoso, justamente como punição pelo ato 
ilícito e para não incentivar o protelamento do feito e 
chicana processuais.

De outro lado, oportuno registrar o pronunciamento 
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino quando do julga-
mento da divergência sobre a aplicação do art. 407 do 
CC/2002, ou seja, o dies a quo da incidência dos juros 
de mora nas indenizações por danos morais:

13 “O inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora”.
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Relembro que esse enunciado normativo dispõe 
o seguinte:

‘Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o 
devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas 
em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez 
que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, 
arbitramento, ou acordo entre as partes’. O objetivo da regra 
insculpida nesse dispositivo legal, em primeiro lugar, é deixar 
claro que os juros moratórios são devidos ainda que o credor 
não alegue ou comprove prejuízo, incidindo tanto sobre as 
dívidas de dinheiro, como sobre as demais a partir da fixação 
de seu valor pecuniário. De outro lado, em relação ao termo 
inicial da fluência dos juros moratórios, deixa claro que, se a 
dívida for em dinheiro, o dies a quo da sua fluência é a data 
da constituição em mora do devedor, enquanto, se não for 
em dinheiro, incidirá a partir da estipulação de seu montante 
por acordo entre as partes ou por decisão judicial. Mas, essa 
regra não pode ser interpretada isoladamente, devendo ser 
cotejada com os demais enunciados normativos do próprio 
Código Civil que versam acerca da mora.

É isso mesmo que ocorre quando, diante de 
um inadimplemento absoluto como já anotado nesta 
reflexão, porquanto não há possibilidade de purgação de 
mora por parte de quem comete ato ilícito, que ofenda 
direito da personalidade, em face à sua infungibilidade. 
É que as consequências do dano surgem e se remontam 
à data da ocorrência, ou seja, da data em que o devedor 
foi constituído em mora por força de disposição legal e 
os juros são apenas componentes da indenização devida, 
num aspecto punitivo. 

Não impressiona, portanto, o argumento de que no 
dano moral de natureza pura e, portanto, extracontratual, 
e com mora ex re, tenha aplicação a regra do art. 407 do 
CC/2002, sem interpretá-la em conjunto com as normas 
dos artigos 390 (obrigações negativas), 398 (atos ilícitos), 
397 e parágrafo único do CC, 219 do CPC, além da 
Súmula 54 do STJ, no que concerne às espécies de mora 
existentes em nosso Sistema.

Ainda sobre a questão do inadimplemento absoluto, 
Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 373) esclarece que o 
mesmo não comporta purgação da mora uma vez que a 
obrigação se torna inútil para o credor. Importa na obri-
gação de indenizar por perdas e danos, nos quais estão 
incluídos juros e correção monetária, como um aspecto 
sancionatório dentro das perdas e danos (art. 389 do 
CC/2002). 

De fato, o inadimplemento relativo comporta 
purgação da mora, porquanto referido cumprimento 
ainda é útil para o credor com possibilidade concreta de 
retorno ao status quo ante, o que não ocorre no dano 
moral, a considerar que não há como retornar ao estado 
anterior das coisas, dando dinheiro à vítima. O dinheiro 
é apenas uma forma de compensação, e não de indeni-
zação pecuniária, pelo que tem aspecto de mero lenitivo.

Além do mais, nas obrigações negativas, a mora se 
confunde com o inadimplemento da própria obrigação, 
ou seja, mora de natureza ex re em que o devedor deve 
suportar todas as consequências do ato ilícito desde a 
data do fato. 

Venosa (2003a, p. 160) registra: “Para a obrigação 
negativa serão devidos os juros desde o momento em que 
o obrigado praticou do qual deveria abster-se. É a partir 
desse momento que o devedor encontra-se em mora 
(art. 390; antigo 961)”.

Para as obrigações decorrentes de atos ilícitos, o 
art. 398 (antigo 962), ainda diz (VENOSA, 2003a, p. 160): 

Nas obrigações provenientes de ato ilícito considera-se o 
devedor em mora desde que o perpetrou. Aqui, a lei quer 
que, mesmo em se tratando de valor ilíquido, os juros fluam 
a contar da perpetração do delito. Na lei de 1916, a palavra 
delito era usada como sinônimo de crime.

Em razão dessas divergências no passado, o STJ 
acabou por sumular a matéria, mas, mesmo assim, a 
polêmica, a inquietude vem prevalecendo, porquanto 
deparamo-nos com decisões em que os juros de mora 
na condenação por dano moral vêm tendo como dies 
a quo de sua incidência a data da citação,14 a data do 
arbitramento, a data da sentença, ou da publicação da 
sentença, do acórdão, e por aí vai, o que não é bom para 
o nosso Sistema e muito menos para o jurisdicionado, em 
razão da insegurança jurídica que disso resulta.

Conclusão

A inquietude nasce, realmente, da busca de esclare-
cimento e interpretação da natureza jurídica da mora na 
prática de ato ilícito (mora ex re) e de caráter punitivo por 
força de lei, e, se a condenação na reparação de uma 
ofensa à moral de alguém é proveniente da prática de 
um ato ilícito, não há dúvida de que o infrator ou agente 
causador do dano fique constituído em mora, indepen-
dentemente de qualquer outra providência judicial ou 
extrajudicial, do conhecimento do valor pecuniário da 
reparação, ou não (ideia de compensação), desde a data 
que o praticou. 

Entender diferente, como fez registrar o Ministro 
Ricardo Vilas Bôas Cueva na decisão anotada, seria incen-
tivar o recorrismo e tornaria o lesado obrigado a suportar 
delongas decorrentes do andamento do processo e even-
tuais manobras processuais protelatórias, no sentido de 
adiar a incidência de juros moratórios, além de descuido 
com o instituto da mora e de seus efeitos, especialmente, 
diante das obrigações negativas em que o inadimple-
mento é absoluto.

14 Anota-se que a data da citação é utilizada como dies a quo apenas para os casos em que a mora precisa de prévia constituição (mora ex 
persona) e quando a lei assim o exige, como nos caso de responsabilidade contratual (art. 405 do CC/2002). Neste sentido, interessante 
exemplo de Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 389-390): “[...] Se, por exemplo, o passageiro de um ônibus sofre danos em decorrência de 
um acidente com o coletivo, os juros moratórios são devidos a partir da citação inicial, por se tratar de responsabilidade contratual (contrato 
de adesão, celebrado com a transportadora). Mas se a vítima é um pedestre, que foi atropelado, os juros são contados desde a data do fato 
(responsabilidade extracontratual).”.
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E, por fim, a cogitação da possibilidade de apli-
cação da regra do artigo 407 do CC/2002, quando no 
dispositivo estão previstas as prestações de outra natu-
reza, que serão fixadas na sentença, arbitramento ou 
acordo, para fins de incidência de juros de mora, isto 
não significa que o dispositivo tenha feito qualquer refe-
rência ao dies a quo de aplicação dos juros de mora 
para obrigação proveniente de dano moral (de ato ilícito, 
portanto). A referida regra envolve a mora de natureza ex 
persona, que difere da mora instituída por lei, da mora 
punitiva prevista no artigo 398 do CC, da mora que deve 
ser considerada para os fins da liquidação do valor arbi-
trado a título de reparação pela ofensa moral causada na 
vítima (mora proveniente de obrigação extracontratual), 
da mora que resulta em inadimplemento absoluto.

Carvalho Santos, mais uma vez, prelecionou sobre 
a matéria, comentando o artigo 1.064 do CC/1916, 
regra restaurada pelo artigo 407 do CC/2002, que:

[...] a presunção justifica-se porque o devedor, privando o 
credor da prestação com que ele contava, implicitamente 
privou-o de possíveis oportunidades de imediata colocação 
de seu capital, ao mesmo tempo que, retendo aquela pres-
tação, justo é deduzir-se que dela esteja o devedor tirando 
proveito” (SANTOS, 1989, p. 285).

Ora, no dano moral há culpa do agente desde o 
evento danoso, diferente da regra do art. 407, em que a 
expressão prevista no texto da lei, ou seja, “uma vez que” 
significa apenas condição ou base para o percentual dos 
juros, de acordo com o artigo 406 do CC e não o tempo 
desde quando ou a partir de quando devam começar a 
fruir (ideia de inadimplemento relativo).

É que, se a obrigação tem vencimento certo, como 
ocorre na obrigação de pagar juros de mora desde a data 
do evento danoso (mora proveniente de prática de ato 
ilícito - art. 398 do CC), o seu inadimplemento no tempo 
constitui em mora o devedor (mora ex re); se, de outro 
lado, a obrigação não tem vencimento certo ou prazo 
designado, o devedor será constituído em mora por meio 
de interpelação judicial, notificação, protesto ou citação 
válida (é a chamada mora ex persona).

Em razão disso, a Súmula 54 do STJ deve ser de 
aplicação inevitável nas reparações por dano moral puro, 
com a incidência dos juros de mora desde a data do 
evento danoso, e não mais da citação, do arbitramento, 
da sentença, da publicação da sentença ou acórdão. E 
não poderia ser diferente, mesmo porque nas sentenças 
condenatórias a eficácia de seus efeitos retroage à data 
que se consumou o ato lesivo, ou seja, efeitos ex tunc. 
Efeitos ex nunc só ocorrem nas sentenças constitutivas e 
não nas declaratórias e condenatórias.

Por final, a presente reflexão tem a finalidade única 
e exclusiva de provocar, diante da inquietude que se 
apresenta, um despertar de curiosidade capaz de trans-
formar a consciência, a compreensão sobre a matéria, 
que tem sido objeto de muita divergência entre os julga-

dores (exceto para o STJ, que já sedimentou a matéria), o 
que não é bom para o próprio Sistema, nem muito menos 
para o órgão julgador ou para o jurisdicionado, a consi-
derar a demonstração de insegurança jurídica.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Especial

Reclamação - Natureza disciplinar e correcional -
 Utilização para fins de reforma de decisão 

colegiada - Não cabimento - Tóxico - Tráfico 
privilegiado - Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 -

 Causa especial de diminuição de pena - 
Reconhecimento - Condenação posterior por 

crime de homicídio qualificado - Juízo da 
execução - Pedidos - Afastamento da hediondez -

 Conversão da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos - Abrandamento do regime 

prisional - Indeferimento - Uniformização de 
jurisprudência relativa à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos e 
fixação do regime prisional aberto -

 Inaplicabilidade - Agravo em execução penal - 
Recurso não provido - Reclamação -

 Improcedência

Ementa: Reclamação. Processo criminal. Crime de 
tráfico de drogas. Fase de execução penal. Pedido de 
afastamento da hediondez, substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direito e abrandamento 
do regime. Indeferimento. Alegação de violação à 
uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 
Inocorrência. Improcedência.

- O atual Regimento Interno deste Tribunal prevê, em seu 
art. 560, o procedimento da Reclamação, de natureza 
eminentemente disciplinar e correcional, por via da qual 
se busca preservar a competência do Tribunal ou mesmo 
garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

- A decisão proferida no Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência nº 1.0145.09.558174-3/003 foi publicada 
quando ainda vigia o Regimento Interno anterior, que não 
conferia efeito vinculante aos julgamentos dos recursos 
com matéria idêntica, como atualmente é previsto no 
art. 523 do novo RITJMG. 

- Incabível a utilização da Reclamação para fins de 
reforma da decisão colegiada, que deve ser realizada na 
via recursal própria. 

RECLAMAÇÃO Nº 1.0000.13.021556-9/000 - Comarca 
de Alfenas - Reclamante: L.C.S. - Reclamada: 5ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça - Relator: DES. SILAS 
RODRIGUES VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, EM JULGAR 
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2014. - Silas 
Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
Reclamação ofertada por L.C.S. contra decisão proferida 
pela 5ª Câmara Criminal do TJMG, que deixou de 
aplicar a jurisprudência uniformizada no Incidente 
nº 1.0145.09.558174-3/003 quanto à substituição da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito e 
fixação do regime aberto no “tráfico privilegiado”. 

Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia 
da decisão proferida pela 5ª Câmara Criminal do 
TJMG nos autos do Agravo em Execução Penal 
nº 1.0016.08.084099-0/001.

O pedido liminar foi indeferido às f. 176/177.
A autoridade reclamada, Desembargador Júlio 

César Lorens, prestou informações às f. 185/187, pelas 
quais esclareceu que a negativa da substituição da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito se 
deu porque “[...] o apenado sofreu uma condenação 
posterior, pelo crime de homicídio qualificado tentado, 
sendo certo que a pena privativa de liberdade aplicada 
a este delito inviabiliza o cumprimento de eventual pela 
substitutiva do crime de tráfico de drogas privilegiado (CP, 
art. 44, § 5º)”. Informou ainda que, em relação ao regime 
prisional, não é possível, em sede de agravo de execução, 
sua modificação em atenção à sentença transitada em 
julgado e por não existir lei que beneficie o sentenciado 
nessa situação. 

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, às 
f. 198/202, pelo seu indeferimento do pedido. 

É o relatório.
Passo a proferir o voto. 
Extrai-se dos autos que L.C.S. se encontra recolhido 

em estabelecimento prisional cumprindo pena pelos 
delitos de furto, homicídio e tráfico de drogas, cujo 
quantum perfaz o total de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão, no regime inicial fechado. Que, em relação 
do crime de tráfico de drogas, por ter sido reconhecida 
em seu favor a causa especial de diminuição prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, requereu ao Juízo 
da execução o afastamento de hediondez, a conversão 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 
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Feitas tais considerações, impossível se torna a concessão 
dos pedidos solicitados pelo agravante, devendo a decisão 
combatida ser mantida em todos os seus termos.

Não se conformando com a decisão colegiada que 
manteve o indeferimento dos pedidos de afastamento 
de hediondez do delito de tráfico de drogas, conversão 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito 
e abrandamento do regime, L.C.S. propôs a presente 
reclamação, ao argumento de que este colendo Órgão 
Especial uniformizou a jurisprudência para conferir a 
mesma interpretação dada pelo STF no julgamento do 
HC nº 97.256/RS, no qual tornou possível a concessão da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direito e do regime mais brando aos delitos de tráfico 
de drogas e que foi objeto da Resolução nº 05 do Senado 
Federal, de 15.02.2012.

O atual Regimento Interno deste Tribunal prevê, em 
seu art. 560, o procedimento da reclamação, de natureza 
eminentemente disciplinar e correcional, por via da qual 
se busca preservar a competência do Tribunal ou mesmo 
garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Na espécie, percebe-se, sem maiores dificuldades, 
que a presente reclamação é de todo improcedente, como 
bem asseverado pelo Procurador de Justiça oficiante nos 
autos, na medida em que não consta que tenha havido 
qualquer decisão exorbitante ou mesmo que vulnere 
anterior decisão deste Tribunal.

Veja-se que a decisão proferida no Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência nº 1.0145.09.558174-
3/003 foi publicada em 23.09.2001, quando ainda vigia 
o Regimento Interno anterior, que não conferia efeito 
vinculante aos julgamentos dos recursos com matéria 
idêntica, como atualmente é previsto no art. 523 do novo 
RITJMG. 

Além disso, como esclareceu a autoridade 
reclamada, o incidente de uniformização de jurisprudência 
não se aplica ao caso dos autos, pois o indeferimento do 
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito ao ora reclamado L.C.S. baseou-se 
na existência de uma condenação posterior a uma 
pena privativa de liberdade pelo crime de homicídio 
qualificado tentado de forma a impedir a substituição 
da pena corporal por ser “[...] impossível ao condenado 
cumprir, ao mesmo tempo, pena privativa de liberdade e 
pena restritiva de direitos (art. 44, § 5°, CP)”.

Importante ressaltar que o art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, ao prever a possibilidade de redução 
da pena, sinalizou que a conduta praticada, em casos 
tais, merece resposta penal mais branda. Entretanto, 
não se pode dizer que, na hipótese do art. 33, § 4º, a 
hediondez do crime de tráfico foi afastada, tendo apenas 
sido abrandada, pelo legislador, a resposta penal ao 
infrator condenado por tráfico nessas circunstâncias, 
entendimento este já pacificado no STJ no Recurso 
Especial nº 1.329.088/RS (DJe de 26.04.2013). 

o abrandamento do regime e a nulidade da decisão por 
falta de fundamentação. 

Indeferidos tais pedidos, a defesa promoveu a 
interposição de agravo em execução penal buscando a 
reforma do decisum. 

Distribuído o recurso neste eg. Tribunal de Justiça, 
coube a relatoria ao e. Desembargador Júlio César 
Lorens, que, acompanhado dos demais Pares, lhe negou 
provimento sob a seguinte fundamentação:

[...] a previsão da minorante para o traficante primário, 
de bons antecedentes e que não se dedique a atividades 
criminosas não afasta a tipificação de sua conduta no 
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, crime que é considerado 
equiparado a hediondo pelo art. 2º da Lei 8.072/90, o qual 
não faz qualquer ressalva quanto ao privilégio.
[...]
Com isso, incabível se torna a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão 
condicional da pena, tendo em vista que, no caso em tela, 
correta é a aplicação da pena privativa de liberdade, em 
regime inicialmente fechado.
Destaca-se que o agravante foi condenado, posteriormente, 
por outro delito (homicídio qualificado tentado) a uma pena 
privativa de liberdade, o que, indubitavelmente, impede 
a substituição da pena corporal, já que impossível ao 
condenado cumprir, ao mesmo tempo, pena privativa de 
liberdade e pena restritiva de direitos (art. 44, § 5°, CP).
Verifica-se, ainda, que a personalidade criminosa 
demonstrada pelo agravante impede a suspensão condicional 
da pena, encontrando-se, portanto, ausentes os requisitos 
exigidos para tal benefício (art. 77, II, CP). 
Por fim, também não merece prosperar o pedido de concessão 
de trabalho/estudo ao agravante.
Conforme muito bem mencionado pelo Órgão Ministerial, a 
disponibilidade de vaga para trabalho interno e para estudos 
no presídio é atribuição da direção do estabelecimento 
prisional, não podendo ser determinada por meio de 
decisão judicial, tendo em vista que se trata de decisão 
meramente administrativa.
De mais a mais, no que se refere ao trabalho externo, melhor 
sorte não assiste ao agravante.
Como se sabe, o art. 36 da Lei de Execuções Penais estabelece 
que é admissível o trabalho externo aos presos em regime 
fechado, o qual deverá ser desempenhado apenas em serviço 
ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração 
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas 
as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
Contudo, a prestação de trabalho externo, consoante art. 37 
da LEP, deverá ser autorizada pela direção do estabelecimento 
prisional e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade 
do apenado, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) 
da pena.
Portanto, além de também ser de competência da 
Administração do Estabelecimento Prisional a análise do 
pedido de trabalho externo, certo é que sua concessão ainda 
depende do preenchimento, pelo condenado, de requisitos 
objetivos e subjetivos.
Dessa forma, não há que se falar, nessa via judicial, em 
concessão de trabalho, seja interno ou externo, ao agravante, 
sendo certo que não há nos autos qualquer notícia de que a 
defesa já tenha formulado tais pedidos na via administrativa. 
[...]
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Para se colocar um fim à questão, o que percebo é 
que o reclamante se utiliza da presente via na tentativa de 
reformar o acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal 
do TJMG, o que deve ser realizado por meio de recurso, 
o que, aliás, foi promovido pela defesa, que interpôs 
recurso especial, como se vê à f. 111.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
Custas, ex lege. 
É como voto.

Os demais Desembargadores votaram de acordo 
com o Relator. 

Súmula - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

. . .

Juiz de paz - Infrações disciplinares - Instauração 
de processo administrativo-disciplinar - Ato 

legítimo - Princípio da moralidade e legalidade 
que se aplicam ao agente público no exercício da 

função pública

Ementa: Mandado de segurança. Administrativo. Juiz 
de Paz. Infrações disciplinares. Instauração de processo 
administrativo-disciplinar. Ato legítimo. Princípio da mora-
lidade e legalidade que se aplicam ao agente público no 
exercício da função pública. Segurança denegada. 

- A constatação da prática de infrações disciplinares por 
Juiz de Paz no exercício das funções autoriza a instau-
ração de processo administrativo disciplinar.

- Os princípios da moralidade e da legalidade, que regem 
a Administração Pública, devem ser observados por todo 
e qualquer agente no exercício da função pública.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.13.072226-
7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: R.S.P. 
em causa própria - Autoridade coatora: Desembargador 
Corregedor-Geral de Justiça do TJMG - Interessado: 
Estado de Minas Gerais - Relator: DES. EDILSON 
FERNANDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em DENEGAR A 
SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 12 de março de 2014. - Edilson 
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de mandado 
de segurança impetrado por R.S.P. contra ato do 

Corregedor-Geral de Justiça, visando à anulação do 
processo administrativo-disciplinar contra o impetrante. 

O impetrante sustenta que foi conferida estabilidade 
constitucional aos juízes de paz, a qual somente poderá 
ser desfeita por outra norma constitucional ou por decisão 
judicial transitada em julgado. Afirma que a Portaria 
nº 2.860/CGJ/2013, a qual instaurou processo adminis-
trativo-disciplinar em face do impetrante, é nula de pleno 
direito. Destaca que o art. 5º, LV, da CF assegura aos liti-
gantes a ampla defesa. Alega que a Lei nº 13.454/2000 
é draconiana. Salienta que o Juiz de Paz não é servidor 
público e que o PAD somente pode ser instaurado contra 
servidor. Pugna pela concessão da segurança para que 
seja anulado o PAD instaurado contra o impetrante, haja 
vista a falta de amparo legal e a ausência do exercício da 
ampla defesa (f. 02/05). 

A controvérsia a ser apreciada pelo Órgão 
Colegiado consiste em saber se o impetrante, Juiz de Paz, 
tem direito de não ser processado administrativamente. 

O impetrante exerce as funções de Juiz de Paz e 
teve contra si instaurado processo administrativo-disci-
plinar, por meio da Portaria nº 2.860/CGJ/2013, nos 
seguintes termos:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do 
Juiz de Paz Sr. R.S.P., na forma do art. 291 e seguintes da Lei 
Complementar Estadual nº 59, de 2001, por ter, em tese, 
inobservado as disposições legais mencionadas no art. 11, 
§ 3º, inciso II, e no art. 12 da Lei Estadual nº 13.454, de 
2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz (f. 09). 

A portaria acima transcrita demonstra que o 
processo disciplinar foi instaurado para apurar possíveis 
transgressões administrativas praticadas pelo impetrante 
no exercício das funções de juiz de paz.

O impetrante se insurge contra Portaria nº 2.860/
CGJ/2013, ao argumento de que eventuais infrações 
praticadas por ele deveriam ser apuradas judicialmente 
e não administrativamente, uma vez que juiz de paz não 
é servidor público e a ampla defesa no PAD é limitada, 
haja vista que o acusado “tem direito a somente um julga-
mento” (f. 03). 

Inicialmente, registro que agente público é todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Assim, 
o impetrante é um agente público, já que foi nomeado 
para as funções do cargo de Suplente de Juiz de Paz em 
22.03.1988, conforme documento de f. 06. 

O art. 37 da Constituição Federal estabelece: 

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 [...].
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Estes princípios orientam a conduta de todo e qual-
quer agente público que, no exercício das suas funções, 
deve agir com honestidade e retidão, em estrita obser-
vância aos deveres previstos no seu Estatuto e na Lei Maior.

Praticando o agente alguma infração no desem-
penho da função pública, irá certamente responder pelo 
ato na esfera administrativa, cível e penal, a depender de 
sua natureza, bem como das consequências dele advindas.

O impetrante está sendo acusado de prática irre-
gular no exercício das funções do cargo, consistente no 
descumprimento de ordem judicial emanada do Juiz de 
Direito da Vara de Registro Público da Comarca de Belo 
Horizonte para celebração de casamento entre pessoas 
do mesmo sexo. 

O descumprimento de prescrições legais ou norma-
tivas é uma das hipóteses de perda de mandato de Juiz 
de Paz, conforme previsto no art. 11, § 3º, II, da Lei 
nº 13.454/2000, a qual dispõe sobre a Justiça de Paz,

Por sua vez, o art. 12 da referida lei dispõe que:

a perda do mandato decorrente das hipóteses enumeradas 
nos incisos I a III do § 3º do art. 11 será precedida da instau-
ração de processo administrativo presidido pelo Juiz de 
Direito Diretor do Foro, assegurada a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes, na forma estabelecida na Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, que contém o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, e na 
legislação suplementar aplicável.

Dessa forma, legítimo se mostra o ato da autori-
dade apontada como coatora que, considerando os atos 
imputados ao impetrante, determinou a instauração de 
processo administrativo-disciplinar, visando à regular 
apuração dos fatos e cominação das sanções cabíveis.

Por fim, destaco que o procedimento administra-
tivo instaurado tem observado a garantia do contraditório 
e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da 
CR/88, como se pode inferir da análise do mandado de 
intimação juntado à f. 07, o qual notificou o impetrante 
sobre a instauração do PAD e o intimou “para ciência do 

teor e para responder à acusação, por escrito, podendo 
arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua 
defesa preliminar, oferecer documentos e justificações, 
especificar provas e apresentar rol de até oito testemu-
nhas”. Destaco ainda que, embora o impetrante afirme 
que, “no processo administrativo você tem direito a 
somente um julgamento”, há a possibilidade de interpo-
sição de recurso também no processo administrativo. 

Forçoso concluir que não há falar em direito líquido 
e certo do impetrante, a não ser processado administrati-
vamente, não havendo qualquer nulidade na instauração 
de processo administrativo-disciplinar contra o impetrante.

A propósito, destacou o ilustre Procurador de 
Justiça, Dr. Geraldo de Faria Martins da Costa: 

Ressalte-se que à Corregedoria de Justiça, no exercício de 
sua função de orientação, fiscalização e disciplinar, cabe a 
análise da conduta, o que termina a legítima apuração admi-
nistrativa exercida pelo Corregedor-Geral, nos termos do 
art. 23 e 291 da Lei Complementar nº 59/2001, aplicada 
ao Juiz de Paz, conforme autorizado pelo art. 21 da Lei esta-
dual nº 13.454/000.
Com efeito, o impetrante é agente público e exerce atividade 
que possui natureza pública, competindo ao Poder Judiciário 
fiscalizá-la, justamente para apurar eventuais irregularidades 
na sua atuação, sobretudo porque os princípios da morali-
dade e do interesse público devem ser primados também na 
conduta dos agentes públicos. 
Assim, não há que se falar em nulidade da Portaria nº 2.860/
CGJ/2013 pelo simples fato de o impetrante ser juiz de paz 
com mais de 25 anos de dedicação e detentor de estabilidade 
constitucional (f. 41). 

Denego a segurança.
Custas, pelo impetrante. 

Os demais Desembargadores votaram de acordo 
com o Relator. 

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.
. . .



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        47

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Jurisprudência Cível

Doação de bem público ao particular - 
Possibilidade - Art. 17, inciso l, alínea b, da Lei 

8.666/93 - Aplicação somente na esfera da União - 
Lei municipal autorizativa - Interesse público não 
caracterizado - Encargo - Prazo de cumprimento -
 Cláusula de reversão - Inexistência de previsão - 

Nulidade da doação

Ementa: Administrativo. Apelação cível. Doação de bem 
público ao particular. Possibilidade. Interesse público. Não 
caracterizado. Encargos, prazo de cumprimento e cláusula 
de reversão no instrumento. Ausentes. Doação nula.

- Em que pese o art. 17, inciso I, alínea b, da Lei 
nº 8.666/93 dispor que a doação de bem público é 
‘’permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade 
da Administração Pública, de qualquer esfera de governo 
[...]’’, em julgamento da ADI nº 927-3, ficou decidido 
que essa redação somente se aplica à esfera da União.

- O § 4º do art. 17 da Lei 8.666/93 dispõe que a 
‘’doação com encargo será licitada e de seu instrumento 
constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de 
seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado’’.

- Se da lei municipal que autorizou a doação do bem 
público não consta nenhum encargo visando a interesse 
publicístico, prazo de cumprimento, cláusula de 
reversão nem avaliação do imóvel, há que se anular a 
referida alienação.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0248.10.000105-1/001 - 
Comarca de Estrela do Sul - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelados: Município de 
Estrela do Sul, Márcio Pereira Rosa, representado pelo 
curador Márcio Henrique Amaral Dias - 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 DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2014. - Jair Varão 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAIR VARÃO - Trata-se de recurso de apelação 
contra a sentença de f. 36/39, da lavra do MM. Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Estrela do Sul, que 
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Não houve condenação em custas e honorários 
advocatícios, por estar o autor agindo no interesse 
da coletividade.

Na peça recursal de f. 41/50, sustenta o apelante, 
em síntese, que a Administração Pública municipal não 
adotou os procedimentos legais para a doação de bem 
público imóvel, sobretudo porque ausente licitação e 
benefício à coletividade.

Recebido o recurso em ambos os efeitos, a parte 
apelada apresentou contrarrazões às f. 52/63 em 
infirmações óbvias, batendo-se pela confirmação da 
r. sentença.

Remetidos os autos à douta PGJ, o Ministério Público 
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo 
seu provimento, a fim de que se julgue procedente a 
presente ação.

I - Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
II - Mérito.
O cerne da questão é aferir a legalidade da doação 

feita pelo Município de Estrela do Sul ao particular Márcio 
Pereira Rosa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria aqui 
debatida é regida pela Lei de Licitações (nº 8.666/93), 
regime de direito público aplicável à espécie.

Nesse sentido, em atenção ao princípio da 
legalidade, norteador do Direito Administrativo, passemos 
à análise dos requisitos legais para a doação de bem 
imóvel público.

A doação é fenômeno jurídico o qual acarreta a 
aquisição da propriedade por uma parte e a perda de 
outro, caracterizando uma alienação.

Por sua vez, o art. 17 da Lei 8.666/93 dispõe 
que as alienações de bens da Administração Pública 
estão subordinadas à existência de interesse público 
devidamente justificado e será precedida de avaliação.

Registre-se, por oportuno, que, em que pese o 
art. 17, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93 dispor que 
a doação é ‘’permitida exclusivamente para outro órgão 
ou entidade da administração pública, de qualquer esfera 
de governo [...]’’, em julgamento da ADI nº 927-3, ficou 
decidido que essa redação somente se aplica à esfera 
da União.

Constitucional. Licitação. Contratação administrativa. Lei 
nº 8.666, de 21.06.93. I - Interpretação conforme dada ao 
art. 17, I, b (doação de bem imóvel), e art. 17, II, b (permuta 
de bem movel), para esclarecer que a vedação tem aplicação 
no âmbito da União Federal, apenas. Idêntico entendimento 
em relação ao art. 17, I, c, e § 1º do art. 17. Vencido o 
Relator, nesta parte. II. - Cautelar deferida, em parte (ADI 
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bem público autorizada pela Lei Municipal nº 579/97 da 
Comarca de Estrela do Sul.

Custas, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES KILDARE CARVALHO e ALBERGARIA
COSTA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

927 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. em 
03.11.1993, DJ de 11.11.1994, p. 30635, Ement. v. 01766-
01, p. 00039). 

Portanto, possível a doação a particular.
No caso em apreço, alega a apelada que o imóvel 

foi doado com a finalidade de construir casa residencial 
destinada à população de baixa renda.

Releva sublinhar que o imóvel doado possui apenas 
342,00 m². 

O § 4º do retromencionado art. 17 dispõe que a 

doação com encargo será licitada e de seu instrumento 
constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu 
cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade 
do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse 
público devidamente justificado.

Analisando os documentos colacionados nos autos, 
não vislumbro qualquer elemento que possa comprovar o 
interesse público arguido pelo município.

Ao contrário, no próprio instrumento autorizativo, 
ou seja, na lei municipal sancionada (f. 11), não consta 
qualquer indicativo de que o terreno doado seja para 
a construção de casa residencial para população de 
baixa renda.

Ainda, em tal documento nem sequer consta um 
prazo para que seja cumprido o encargo, a avaliação do 
imóvel ou até mesmo uma cláusula de reversão.

Portanto, em atenção ao disposto na legislação 
pertinente vigente, mister se faz a anulação do ato.

Inclusive, esse é o entendimento deste eg. TJMG:

Ementa: Reexame necessário. Ação civil pública. Doação. 
Interesse público. Encargo. Lei Municipal nº 1.936/2009. 
Garantia de regresso do bem ao Município de Viçosa. Lei 
orgânica municipal. Art. 15. Observância. Confirmação da 
sentença. - A doação de bem público a particular é possível, 
independentemente de licitação, quando a lei municipal 
que a autorizar determinar encargo visando ao interesse 
público, bem como constar dessa mesma norma cláusula de 
reversão do bem doado ao patrimônio público, na hipótese 
de inadimplemento da obrigação assumida pelo donatário 
(Reexame Necessário Cível 1.0713.09.093919-8/001, Rel. 
Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. em 19.02.2013, 
publicação da súmula em 28.02.2013). 

Ementa: Administrativo. Ação civil pública. Doação com 
encargo de imóvel público para edificação de escola. 
Ausência de licitação. Tutela antecipada para suspender 
validade de lei municipal que desafetou bem. Impossibilidade. 
- A doação com encargo de bem público a particular pode, 
excepcionalmente, ser realizada sem licitação, desde que 
presente interesse público devidamente fundamentado, nos 
termos do art. 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93. [...] (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0342.12.012168-2/001, Rel. Des. 
Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. em 26.03.2013, 
publicação da súmula em 05.04.2013). 

III - Dispositivo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 

reformar a sentença a quo e declarar nula a doação do 

Transporte aéreo - Fornecimento de serviço - 
Relação de consumo - Bilhete de embarque - Erro 
na emissão - Atraso no retorno ao país de origem -
 Sofrimento e prejuízo financeiro - Danos moral e 

material - Indenização - Razoabilidade

Ementa: Ação de indenização. Relação de consumo. 
Legitimidade passiva. Contrato de transporte aéreo. Erro 
na emissão do bilhete de embarque. Atraso no retorno ao 
país de origem. Danos material e moral.

- O contrato de transporte se configura em típica relação 
de consumo, enquadrando-se o transportador no conceito 
de fornecedor e o passageiro no de consumidor. 

- Todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento 
do serviço possuem legitimidade passiva para a ação de 
indenização decorrente dos danos advindos da prestação 
inadequada do serviço.

- Não tendo a empresa de transporte emitido correta-
mente o bilhete de viagem, impedindo o embarque do 
passageiro na data contratada, provocando atraso no 
seu retorno a casa, deve aquela ser responsabilizada pelo 
prejuízo financeiro decorrente do fato.

- Não há dúvida de que o atraso no retorno a casa causa 
sofrimento e constrangimento que se caracteriza como 
dano moral.

- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 
com prudente arbítrio, de modo a evitar enriqueci-
mento indevido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0106.13.000159-2/001 - 
Comarca de Cambuí - Apelante: Tap Air Portugal - 
Transportes Aéreos Portugueses S.A. - Apelado: Halley 
Lopes Bello Neto - Relator: DES. PEDRO BERNARDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª 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, 11 de fevereiro de 2014. - Pedro 
Bernardes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO BERNARDES - Tendo a MM. Juíza 
da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude 
da Comarca de Cambuí julgado procedente o pedido 
formulado na ação de indenização proposta por Halley 
Lopes Bello Neto em face da Tap Air Portugal - Transportes 
Aéreos Portugueses S.A. (f. 170/173-v.), esta interpôs o 
presente apelo, buscando a reforma do decisum.

Em razões de f. 176/198 afirma a recorrente, preli-
minarmente, que não possui legitimidade passiva para a 
presente ação; que, se o apelado sofreu algum dano, este 
não foi provocado pela apelante, de modo que deve ser 
reconhecida a sua ilegitimidade. No mérito argumenta, 
em síntese, que os danos afirmados foram provocados 
pela agência que vendeu as passagens ao apelado; que 
a apelante se limitou a cumprir as solicitações feitas pela 
agência; que não há nexo de causalidade entre a conduta 
da apelante e os danos afirmados; que não há prova do 
dano material, o que impede qualquer reparação nesse 
sentido; que o dano foi causado por terceiro, o que elide 
a responsabilidade da apelante; que, até que o problema 
do apelado fosse resolvido, a apelante lhe deu hospe-
dagem e alimentação; que não pode ser condenada a 
ressarcir gastos supérfluos feitos pelo apelado; que não 
se pode falar em dano moral; que não houve caracte-
rização de dano moral; que, na hipótese de se entender 
que o apelado deve ser indenizado, deve haver redução 
do valor fixado na sentença, que se mostra excessivo; que 
se deve observar o disposto na Convenção de Montreal; 
que esta se sobrepõe ao CDC (Código de Defesa do 
Consumidor). Tece outras considerações e, ao final, pede 
que a sentença seja reformada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às 
f. 211/224 infirmando expressamente o apelo.

Preparo comprovado à f. 199.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do apelo.
Da ilegitimidade passiva.
Como se observa dos autos, o recorrido, por meio de 

uma agência de viagem, comprou um pacote de viagem, 
cujo destino seria a Itália. Constata-se que as passagens 
de ida e volta foram fornecidas pela recorrente, sendo ela 
a responsável pelo transporte do recorrido.

De acordo com o que foi afirmado nos autos, 
houve erro na emissão dos bilhetes do apelado, o que 
lhe causou transtorno no embarque seja na ida para a 
Europa, seja no retorno ao Brasil. Pelo que foi afirmado 
pelo recorrido, o bilhete de embarque não estava regis-
trado em seu nome, e desse fato decorreu todo o trans-
torno narrado nos autos.

De acordo com a apelante, considerando que não 
foi ela quem efetuou a venda dos pacotes, não possui 
legitimidade para figurar no polo passivo da presente 
ação. Tenho que não lhe assiste razão.

O que se constata no presente caso é que o serviço 
de transporte contratado contou com a participação de 
vários agentes. Apesar de o transporte ter sido realizado 
e ofertado pela apelante, a venda das passagens contou 
com agentes intermediadores. 

No entanto, considerando que se trata de uma 
relação consumerista, todos os agentes envolvidos na 
contratação do serviço respondem solidariamente pelos 
danos decorrentes do serviço de transporte, por força 
do disposto no parágrafo único do art. 7º do CDC, que 
dispõe: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos respon-
derão solidariamente pela reparação dos danos previstos 
nas normas de consumo”.

Em comentário sobre a citada norma, leciona José 
Geraldo Brito Filomeno:

[...]
Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples 
colocação no mercado de determinado produto ou prestação 
de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de 
intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia 
de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo 
produto no mercado ou então a prestação do serviço.
Assim, por exemplo, no caso do automóvel com grave defeito 
de fabricação em um item de segurança, embora o acidente 
possa ser causado por uma peça fornecida ao montador 
daquele por um outro fabricante, pode o consumidor preferir 
intentar a ação competente contra o aludido montador, ou 
contra o fabricante da peça defeituosa, ou contra ambos ao 
mesmo tempo, porquanto ambos concorreram para que o 
defeito lesivo se verificasse (Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 139).

Dessa forma, considerando que a apelante integra 
a cadeia do serviço contratado, tem legitimidade passiva 
para esta ação, podendo ser responsabilizada pelos 
danos apurados.

Sobre o tema, vê-se a decisão abaixo:

Processual civil. Apelação. Ação de indenização por 
danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. 
Extravio de bagagem. Preliminar de ilegitimidade passiva 
de uma das empresas aéreas. Rejeição. Parte da cadeia 
de prestação de serviços. Contratação conjunta. CDC. 
Observância. Convenção de Varsóvia/Protocolo de Montreal. 
Inaplicabilidade do regime tarifado. Responsabilidade obje-
tiva. Danos material e moral. Verificação. Obrigação de inde-
nizar. Quantum a título de danos morais. Razoabilidade e 
proporcionalidade. Recursos conhecidos e não providos. - 
Todos os fornecedores da cadeia criada para disponibilizar ao 
consumidor passagens aéreas são, por força de lei, solidaria-
mente responsáveis pelos danos decorrentes de falha na pres-
tação dos serviços. [...] (TJMG. Apel. 1.0713.07.072155-8-
001. Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino, j. em 17.02.09).

Dessa forma, não há dúvida quanto à legitimidade 
passiva da apelante.
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Nessas condições, rejeito a preliminar.
Mérito.
Compulsando os autos, vê-se que o apelado 

adquiriu bilhete de viagem para que fosse feito o seu 
transporte de ida e volta do Brasil para a Itália. De acordo 
com o apelante, ao realizar conexão na cidade do Porto, 
constatou que o bilhete referente ao trajeto Portugal-Itália 
não foi emitido em seu nome, o que lhe causou problema 
no momento do embarque.

Após informar esse fato a um agente da apelante, 
o problema foi solucionado. Nessa mesma oportunidade, 
o apelado alertou o empregado da apelante quanto à 
constatação do mesmo problema no bilhete de retorno 
ao Brasil, tendo-lhe sido informado que a questão rela-
tiva ao retorno também estava solucionada.

No entanto, argumenta o recorrido que, quando 
do seu retorno ao Brasil, não conseguiu embarcar, pelo 
motivo anteriormente apontado. Em razão desse fato, o 
recorrido teve que permanecer na Itália por mais dois 
dias, tendo embarcado em outro voo disponibilizado 
pela apelante.

Em razão desse atraso, o apelado afirma ter sofrido 
danos material e moral, motivo pelo qual propôs a 
presente ação indenizatória.

Na sentença, o pedido foi julgado procedente, o 
que motivou a interposição do presente apelo pela ré.

Primeiramente, cumpre registrar que, a meu sentir, 
não há dúvida de que os fatos narrados pelo apelado 
nos autos foram motivados pela conduta da apelante. 
Considerando que foi ela contratada para realizar o 
transporte do apelante, foi ela quem emitiu os bilhetes de 
viagem. E, ao emiti-los, não o fez corretamente, visto que 
não inseriu o nome do apelado, causando todo o trans-
torno narrado.

Como acima registrado, a responsabilidade no 
presente caso é objetiva e, dessa forma, mesmo que não 
tenha havido culpa da apelante pela emissão errônea 
dos bilhetes, deve responder pelos danos decorrentes 
desse fato.

E, no presente caso, entendo que os danos alegados 
restaram caracterizados.

Primeiramente, no que concerne ao dano material, 
entendo que o apelado deve ser ressarcido.

O dano material afirmado consiste no gasto com 
transporte necessário para o deslocamento do apelado 
da cidade de Roma para Milão.

Pelo que se verifica dos autos, o voo no qual o 
apelado foi colocado, que partiu da Itália dois dias após 
a data em que ocorreu o voo inicialmente contratado, 
saiu de Milão, cidade diversa daquela onde o apelado se 
encontrava. O apelado estava em Roma, que era o local 
de onde saiu o voo inicialmente contratado, conforme se 
verifica à f. 29.

O apelado argumenta que, para pagar o trans-
porte, que foi feito por táxi, teve que realizar dois saques, 
demonstrados no documento de f. 49.

A meu sentir, considerando a revelia da apelante, 
deve-se presumir pela veracidade das alegações rela-
tivas ao dano material. Além disso, é razoável que uma 
viagem de Roma a Milão custe aproximadamente nove-
centos euros, tendo em vista a distância entre as cidades 
e o meio de transporte utilizado.

Assim, entendo que o valor fixado a título de dano 
material na sentença se mostra correto, devendo o 
apelado ser indenizado.

No que concerne ao dano moral, entendo que não 
há dúvida quanto a sua caracterização.

Dano moral, conforme o conceitua S. J. de Assis 
Neto, é a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não 
apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento 
que rege os princípios morais tutelados pelo direito (Dano 
moral - aspectos jurídicos. Editora Bestbook, 1998).

Na lição de Yussef Said Cahali:

Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus 
próprios elementos; portanto, ‘como a privação ou dimi-
nuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do 
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liber-
dade individual, a integridade física, a honra e os demais 
sagrados afetos’; e se classificando, assim, em dano que 
afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação 
etc.) e dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ 
(dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta 
ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), 
e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Ou, como entende Artur Deda: 
‘Não se deve fundar a distinção dos danos, em materiais e 
patrimoniais, na índole dos direitos subjetivos afetados, mas 
nos efeitos de lesão jurídica. Dano moral, portanto, é a dor 
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem 
repercussão patrimonial. Seja a dor física - dor-sensação, 
como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão mate-
rial; seja a dor moral - dor-sentimento - de causa material’ 
(CAHALI, Yussef Said. Dano e indenização. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1980, p. 7).

Evidente está o dano moral sofrido pelo apelado: 
celebrou com a recorrente contrato de transporte e, 
ao realizar o check in para embarque, tomou conhe-
cimento de que não poderia embarcar em razão de o 
bilhete não ter sido emitido em seu nome. Além disso, 
teve que esperar dois dias para conseguir ser alocado 
em outro voo, chegando ao Brasil dias depois da data 
prevista, impedindo-o de cumprir compromissos previa-
mente assumidos.

É claro que uma pessoa que passa por uma situação 
tal como a narrada nos autos fica angustiada e sofre ao 
saber que não conseguirá chegar a casa na data prevista. 
Aliás, em um primeiro momento, o apelado não sabia 
nem mesmo qual seria o dia que ele retornaria ao Brasil, 
visto que teve que aguardar um posicionamento por parte 
da apelante, que não lhe informou desde o início quando 
seria possível colocá-lo em outro voo.
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Soma-se a tudo isso o fato de todo transtorno ter 
ocorrido em país diverso daquele em que o apelado 
reside, o que agrava o sofrimento, visto que causa 
maior preocupação.

Ora, tenho que a angústia sofrida por uma pessoa 
nos moldes acima retratados não pode ser qualificada 
como um mero dissabor; entendo que se trata de dano 
moral, que deve ser indenizado. Danos morais estes que 
tiveram como causa a conduta da apelante, que não 
emitiu corretamente o bilhete com o nome do apelado.

Passa-se ao exame do valor da indenização.
É certo que o problema da quantificação do valor 

econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado inter-
mináveis polêmicas e debates, até agora não havendo 
pacificação a respeito.

Tratando da questão da fixação do valor, leciona 
Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a 
serem observados:

a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode 
ofender em vão a esfera jurídica alheia [...]; 
b) De outro lado proporcionar à vítima uma compensação 
pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 
soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de 
reparação da afronta [...] Instituições de direito civil. 16. ed. 
Forense, 1998, v. II, p. 242.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são 
pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com 
prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à 
custa do empobrecimento alheio, mas também para que 
o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve 
ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de 
compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da 
conduta inadequada do agressor. Como dispunha o 
art. 948 do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se 
aplica atualmente nas indenizações por fato ilícito, preva-
lecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor 
adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, 
na medida do possível, o impacto suportado pelo ofen-
dido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo 
este que não será alcançado se a indenização for fixada 
em valores módicos.

Clayton Reis, ao lecionar acerca do efeito compen-
satório da indenização por danos morais, disserta:

[...]
Dessa forma, o efeito compensatório não possui função 
de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e 
tão-somente de conferir à vítima um estado d’alma que lhe 
outorgue a sensação de um retorno do seu animus ferido 
à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso 
de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a 
sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões 
sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma 
determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de 
mera compensação ou satisfação.

O efeito ‘analgésico’ desse pagamento poderá amenizar 
ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja 
adequada e compatível com a extensão da sua dor.
Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão 
anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o quantum 
compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da 
integridade psíquica das pessoas. [...]. (Os novos rumos da 
indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p. 186).

Américo Luís Martins da Silva, citando Maria Helena 
Diniz, afirma que, para a autora, a função compensatória 
da indenização por danos morais constitui 

uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcio-
nando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma 
de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações mate-
riais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, 
em parte, seu sofrimento. [...] (O dano moral e a sua repa-
ração civil. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 63).

A decisão abaixo retrata a natureza compensatória 
da indenização por danos morais:

Danos morais. Valoração. Circunstâncias especiais. 
Gravidade evidenciada. Culpa grave. Consequências 
danosas. Valor. [...] - A vítima da falsificação, que tem 
cheques indevidamente extraídos em seu nome devolvidos, 
sofrendo protestos e inclusões indevidas em bancos de dados, 
causando não só restrição ao seu crédito, mas também ao 
seu serviço, reduzindo sua credibilidade no meio comercial 
e sua renda, deve receber indenização por danos morais em 
valor que compense o seu sofrimento e constrangimentos 
sofridos, recompondo, pelo menos parcialmente, o seu amor 
próprio, como sentimento de dignidade pessoal e das exigên-
cias morais e sociais que a pessoa humana se impõe (TJMG. 
Apel. nº 2.0000.00.318305-1/000. Rel.ª Vanessa Verdolim, 
j. em 28.10.03).

Assim, o quantum indenizatório não pode ser irri-
sório, tendo em vista a necessidade de se compensar a 
vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, 
em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um 
valor que equivalha de forma certa ao sofrimento supor-
tado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no 
máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, 
compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No presente caso, vê-se que a MM. Juíza fixou a 
indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 
(quinze mil reais), valor este que entendo ser justo. 
Qualquer redução impediria que a indenização cumprisse 
seu fim compensatório, o que não se pode admitir.

Por fim, salienta-se que, no que se refere à 
Convenção de Montreal, entendo que não se aplica ao 
caso dos autos, devendo a indenização por danos mate-
riais e morais equivaler a todo o prejuízo sofrido, ou seja, 
deve ser integral, ampla, não tarifada.

Prevê o CDC, em seu art. 6º, inciso VI, como direito 
do consumidor, a efetiva reparação por danos patrimo-
niais e morais surgidos na relação de consumo.
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lita o advogado a praticar todos os atos do processo, 
salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer 
a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 
direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação 
e firmar compromisso”.

- V.v.: - Ementa: Apelação cível. Ação de anulação de 
negócio jurídico. Aval. Ausência de anuência da esposa. 
Outorga uxória. Cheque. 1. Conforme o disposto no 
art. 1.647 do Código Civil, é vedado a um dos cônjuges 
prestar aval sem a anuência do outro. A inobservância 
do disposto neste artigo conduz à anulabilidade do 
ato jurídico, conforme dispõe o art. 1.649 do mesmo 
diploma legal. 2. Não tendo havido anuência da autora, 
o aval prestado pelo seu cônjuge é nulo, devendo ser 
mantida incólume a sentença que assim o declarou. 3. 
Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0647.12.000484-9/001 - Co-
marca de São Sebastião do Paraíso - Apelante: Helena 
Maria Caleiro Acerbi Penha - Apelado: Márcio Luiz Risse-
to - 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, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS 
TERMOS DO VOTO DO REVISOR.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2014. - Wagner 
Wilson Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Helena Maria Caleiro 
Acerbi Penha, contra sentença proferida pelo MM. Juiz 
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião do 
Paraíso, que acolheu o pedido alternativo formulado 
pela apelante, declarando a inoponibilidade da meação 
da autora, em relação ao aval prestado por seu marido 
Cesar Emídio de Pádua Penha, nos cheques objeto da 
ação de execução em apenso.

No recurso, a apelante alega que a ausência 
de outorga uxória no aval, nos termos do inciso III do 
art. 1.647 do CC/02, invalida o ato por inteiro, tornando 
nula a garantia e seus efeitos. 

Sustenta que o apelado, quando de sua manifes-
tação nos autos, teria anuído com os pedidos iniciais, fato 
que justificaria o acolhimento do pedido de nulidade inte-
gral do aval. 

Por fim, argui que os honorários advocatícios foram 
fixados em valor ínfimo, qual seja R$1.000,00, não tendo 
sido respeitados os critérios previstos nas alíneas a, b e c 
do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, razão 
pela qual pede a reforma da sentença para majorá-los 

Aval - Outorga uxória - Negócio jurídico - Nulidade 
- Cônjuge que não assentiu - Inoponibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de nulidade de negócio 
jurídico. Garantia. Tipicidade. Aval. Outorga uxória. Art. 
1.647, III, do Código Civil. Interpretação. Inoponibili-
dade ao cônjuge que não assentiu. Recurso parcialmente 
provido. 

- Os títulos de crédito estão sujeitos ao princípio da tipi-
cidade, positivado no art. 887 do Código Civil de 2002, 
segundo o qual “o título de crédito, documento neces-
sário ao exercício do direito literal e autônomo nele 
contido, somente produz efeito quando preencha os 
requisitos da lei”. Se o próprio título, a despeito da auto-
nomia privada, só produz efeito quando se subsume às 
figuras legais, igual exigência também recairá sobre as 
declarações cambiais, como o aval. 

- A despeito das objeções da doutrina especializada à 
exigência de outorga uxória no aval, mantém-se lídima 
a exigência legal, informada, segundo a doutrina do 
Direito de Família, pelo comprometimento com patri-
mônio comum ou particular dos cônjuges, atingindo, via 
de regra, a estabilidade financeira da família.

- Posição intermediária - que busca proteger os inte-
resses do credor de boa-fé e do cônjuge que não anuiu à 
garantia - encontra-se representada no Enunciado nº 114 
da I Jornada de Direito Civil realizada sob coordenação 
científica do CJF/STJ, segundo o qual “o aval não pode 
ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o 
inciso III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibili-
dade do título ao cônjuge que não assentiu”.

- Consoante estabelecido pelo art. 38 do CPC, “a 
pro curação geral para o foro, conferida por instru-
mento público, ou particular assinado pela parte, habi-

Logo, deve-se aplicar a legislação consumerista, 
mais moderna e justa no que concerne a indenizações 
por danos materiais. O CDC, por ter como fundamento 
a Constituição da República, se sobrepõe à Convenção 
de Montreal, devendo ele ser considerado na análise e 
fixação da indenização pelos danos decorrentes da pres-
tação do serviço.

Dessarte, nego provimento ao apelo.
Custas, pela apelante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES LUIZ ARTUR HILÁRIO e MÁRCIO IDALMO 
SANTOS MIRANDA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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garantia constitui aval, e não mera garantia solidária. 3. Não 
tendo havido anuência da autora, o aval prestado pelo seu 
cônjuge é nulo, devendo ser mantida incólume a sentença 
que assim o declarou. 4. Recurso não provido. (Apelação 
Cível nº 1.0026.12.000971-2/001. TJMG. 16ª Câmara 
Cível. Des. Rel. Wagner Wilson. J. em: 22.05.2013. P. em: 
03.06.2013.)

Ademais, importante se faz atentar que o apelado, 
quando de seu comparecimento espontâneo, mani-
festou-se favoravelmente à procedência da demanda, 
fazendo ressalvas tão somente quanto ao valor a ser 
fixado a título de honorários advocatícios (f. 43). 

Apesar de, em suas contrarrazões, o réu insistir 
em dizer que, às f. 58/60, teceu maiores esclareci-
mentos acerca da anuência com o pedido da autora, 
tentando limitá-la ao pedido alternativo formulado para 
que os efeitos da execução não atingissem os bens de 
propriedade dela ou de sua meação, tais alegações não 
merecem consideração. 

Isso porque, em razão do instituto da preclusão 
consumativa, é vedado à parte praticar novamente o ato 
que anteriormente já havia praticado, não sendo possível 
o acolhimento das razões de f. 58/60, especialmente 
porque alteram, substancialmente, a sua concordância 
com o pleito autoral, manifestada à f. 43. 

A respeito dessa questão, ensina o Prof. Nelson 
Nery Júnior, in verbis: 

A preclusão indica perda de faculdade processual, pelo 
seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela 
lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exer-
cido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de 
ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no 
processo (preclusão lógica). (Teoria geral dos recursos. 3. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 65.)

Diz-se consumativa a preclusão quando a perda da facul-
dade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver 
ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver 
sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código 
de Processo Civil. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2002, p. 534)

Ainda, este é o entendimento da jurisprudência: 

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução de título 
extrajudicial. Interposição de contestação. Meio de defesa 
cabível: embargos à execução. Preclusão consumativa. 
Impossibilidade de nova oportunidade de defesa. Recurso 
provido. 1. ‘Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda 
da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato 
de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de 
o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a 
sê-lo’. 2. Ao escolher a contestação como meio de defesa, 
ainda que absolutamente imprópria e inadequada a refe-
rida via processual, a agravada consumou seu direito de se 
defender. 3. Conceder-lhe nova oportunidade seria ir contra 
o disposto no art. 473 do CPC, ferindo a estabilidade proces-
sual. 4. Recurso provido. (Ag. Inst. nº 1.0686.05.145230-
4/001. TJMG. 16ª CaCív. Des. Rel. Wagner Wilson. Data de 
julg.: 22.10.2010. Data de pub.: 03.12.2010.) 

para o patamar não inferior a R$5.000,00 (cinco mil 
reais). 

Contrarrazões às f. 92/93.
É o relatório. Decido. 
Da nulidade do aval.
A autora ajuizou a presente demanda, objetivando 

ver declarado nulo o aval prestado por seu marido sem 
a sua anuência, nos cheques sacados por Antônio Tomaz 
Bianquini ou alternativamente, a inoponibilidade de sua 
meação em relação ao referido aval.

A sentença julgou procedente a ação, acolhendo o 
pedido alternativo.

Conforme o disposto no art. 1.647 do Código Civil, 
a rigor, é vedado, a um dos cônjuges, prestar aval, sem a 
anuência do outro. 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime 
da separação absoluta:
[...]
III - prestar fiança ou aval;

A inobservância do disposto neste artigo conduz 
à anulabilidade do ato jurídico, conforme dispõe o 
art. 1.649, no mesmo diploma legal: 

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, 
quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato prati-
cado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 
dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

O aval é, de fato, modalidade de garantia tipi-
camente do direito cambiário, prestada em títulos de 
crédito, que obriga o avalista ao pagamento da dívida 
inserta na cambial.

Como bem aponta o Prof. Wille Duarte Costa, “é 
uma garantia típica cambiária que não existe fora do 
título de crédito” (Títulos de crédito. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006).

Assim, a dívida garantida pelo marido da autora, 
uma vez representada por um cheque - título de crédito - 
é tecnicamente um aval e, para ser válido, imprescindível 
seria a anuência da sua esposa.

Não tendo havido anuência da autora, o aval 
prestado é nulo, devendo ser reformada a sentença de 
primeiro grau, que somente declarou a inoponibilidade 
da meação da autora, em relação ao aval prestado por 
seu marido Cesar Emídio de Pádua Penha, nos cheques 
objeto da ação de execução em apenso.

Nesses termos, já me manifestei anteriormente: 

Ementa: Apelação cível. Ação de anulação de negócio jurí-
dico. Aval. Ausência de anuência da esposa. Outorga uxória. 
Cédula de crédito bancário. 1. Conforme o disposto no 
art. 1.647 do Código Civil, é vedado a um dos cônjuges 
prestar aval sem a anuência do outro. A inobservância do 
disposto neste artigo conduz à anulabilidade do ato jurídico, 
conforme dispõe o art. 1.649, no mesmo diploma legal. 2. 
A cédula de crédito bancário é título de crédito, por força 
do disposto no art. 26 da Lei nº 10.931, e, portanto, sua 
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que assim o declarou. 4. Recurso não provido. (Apelação 
Cível 1.0026.12.000971-2/001, Relator: Des. Wagner 
Wilson, 16ª Câmara Cível, julgamento em 22.05.2013, 
publicação da súmula em 03.06.2013.) 

Sem embargo da fundamentação lançada no julga-
mento daquela apelação - afinal, a matéria se mostra 
altamente controvertida -, ao reapreciar a questão, repo-
siciono-me, conforme as razões lançadas a seguir.

Como se sabe, os títulos de crédito estão sujeitos ao 
princípio da tipicidade, positivado no art. 887 do Código 
Civil de 2002, segundo o qual “o título de crédito, 
documento necessário ao exercício do direito literal e 
autônomo nele contido, somente produz efeito quando 
preencha os requisitos da lei”.

Assim, conforme ensina Waldírio Bulgarelli, 

a legalidade ou tipicidade consiste na impossibilidade esta-
belecida pela Lei, de se emitirem títulos de crédito que não 
estejam previamente definidos e disciplinados por lei (numerus 
clausus). (Títulos de crédito. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2000.)

O título de crédito, portanto, deve obedecer ao 
critério da tipicidade, sendo regulado por lei específica 
que lhe dite os requisitos essenciais para existência e vali-
dade jurídica, observando os princípios que o regem, 
a fim de resguardar e dar eficácia aos ajustes entre as 
pessoas que por meio dele transacionem.

Se o próprio título, a despeito da autonomia 
privada, só produz efeito quando se subsume às figuras 
legais, igual exigência também recairá sobre as declara-
ções cambiais, como no presente caso, o aval. 

In casu, tendo sido prestado o aval pelo marido 
da apelante sem a outorga uxória, cumpre analisar a 
eficácia de tal ato diante do disposto no art. 1.647, III, 
do Código Civil. 

Dispõe o mencionado dispositivo legal que:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime 
da separação absoluta:
[...]
III - prestar fiança ou aval;

Referido dispositivo foi alvo de intensa crítica da 
doutrina comercialista, da qual é exemplo o escólio de 
Newton de Lucca:

Inteiramente desarrazoada, a meu ver, tal inserção. Cabe 
anotar, em primeiro lugar, que ela não se compadece com a 
função eminentemente circulatória dos títulos de crédito. Seria 
abstruso que a outorga de um aval passasse a depender do 
exame de uma certidão de casamento a fim de exigir-se que, 
não sendo o regime de separação de bens do casamento de 
separação absoluta, a autorização do outro cônjuge para a 
outorga do aval. Parece fora de propósito, com efeito, que 
numa simples operação de empréstimo, lastreada numa 
duplicata mercantil ou de serviços, absolutamente corriqueira 
em nosso meio, seja introduzida uma complicação desse tipo. 
(Comentários ao novo Código Civil: dos atos unilaterais, dos 
títulos de crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. XII, p. 88.)

Ementa: Agravo de instrumento - Pedido de retenção e inde-
nização por benfeitorias formulado pelos réus após a contes-
tação - Preclusão consumativa - Inteligência do art. 300 do 
CPC - Recurso provido.  - Nos termos do art. 300 do CPC, 
se o réu não alegar, na contestação, tudo o que poderia, 
terá havido preclusão consumativa, estando impedido de 
deduzir qualquer outra matéria de defesa em momento 
processual futuro, salvo o disposto no art. 303 do CPC. - 
Encontra-se preclusa a pretensão dos 1º e 2º agravados 
visando à retenção e indenização por benfeitorias, pois o 
pedido foi formulado cerca de 09 (nove) meses após o ofere-
cimento da contestação. - Recurso a que se dá provimento. 
(Ag. Inst. nº 1.0024.10.114185-1/001. TJMG. Des. Rel. 
Eduardo Mariné da Cunha. 17ª Câmara Cível. Data de jul.: 
06.05.2013. Data de pub.: 16.05.2013.)

Dos honorários de sucumbência.
Em relação aos honorários, com razão a apelante.
De fato, o valor de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se 

insuficiente a remunerar o serviço prestado pelo causí-
dico, merecendo majoração.

Em não havendo condenação, a regra aplicável é 
a do art. 20, § 4º, do CPC, que determina que a fixação 
dos honorários se dará consoante apreciação equitativa 
do juiz, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar 
de prestação do serviço, a natureza e a importância da 
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 
exigido para o seu serviço. 

Considerando ditos elementos legais, aliado ao fato 
de o apelado ter concordado com o pedido inicial, tenho 
por bem fixar os honorários em R$3.500,00. 

Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso, julgando procedente o pedido inicial, para 
declarar nulos os avais prestados pelo marido da 
autora nos cheques objetos da ação de execução 
nº 0647.11.012108-2, em apenso, bem como para 
majorar os honorários de sucumbência fixados para o 
importe de R$3.500,00 (três mil reais). 

Custas, pelo apelado. 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Da nuli-
dade do aval.

Ouso divergir do eminente Des. Relator.
Ressalvo que acompanhei, tout court, o voto profe-

rido recentemente pelo eminente Des. Wagner Wilson, no 
julgamento da Apelação nº 1.0026.12.000971-2/001, 
a seguir ementado:

Ementa: Apelação cível. Ação de anulação de negócio jurí-
dico. Aval. Ausência de anuência da esposa. Outorga uxória. 
Cédula de crédito bancário. 1. Conforme o disposto no 
art. 1.647 do Código Civil, é vedado a um dos cônjuges 
prestar aval sem a anuência do outro. A inobservância do 
disposto neste artigo conduz à anulabilidade do ato jurídico, 
conforme dispõe o art. 1.649, no mesmo diploma legal. 2. 
A cédula de crédito bancário é título de crédito, por força 
do disposto no art. 26 da Lei nº 10.931, e, portanto, sua 
garantia constitui aval, e não mera garantia solidária. 3. Não 
tendo havido anuência da autora, o aval prestado pelo seu 
cônjuge é nulo, devendo ser mantida incólume a sentença 
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tal ato não se reveste de validade, uma vez que realizado 
além dos limites constantes na procuração de f. 07-TJ dos 
autos apensados (nº 1.0647.12.000357.7/001). 

Tal instrumento de mandato é claro quanto aos 
poderes outorgados pelo apelado Sr. Márcio Luiz Risseto 
ao Sr. Miguel Caparelli Junior e que ora transcrevo:

[...] a quem confere amplos poderes para o foro em geral, 
em qualquer Juízo ou Tribunal, podendo propor contra quem 
de direito as ações competentes em defesa do outorgante, 
defendê-lo nas contrárias, até final decisão, conferindo-lhe, 
ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, 
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitações, 
renunciar direito sobre o que se fundar a ação, podendo 
substabelecer a outrem, com ou sem reserva de poderes [...]

É cediço que a procuração geral para o foro habilita 
o advogado para a prática de todos os atos do processo, 
salvo as exceções previstas no art. 38 do CPC, em que se 
exige procuração com poderes especiais, in verbis:

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instru-
mento público, ou particular assinado pela parte, habilita o 
advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para 
receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência 
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. 

Com efeito, a interpretação desse dispositivo legal 
deve ser estrita, pois implica restrições de direito, não 
sendo possível exegese ampliativa. Nesse sentido:

Recurso especial - Embargos do devedor - Existência de 
procuração geral para o foro nos autos principais da 
execução - Juntada de nova procuração com poderes espe-
cíficos nos autos de embargos do devedor - Desnecessidade 
- Precedentes - Exceções do art. 38 do CPC - Rol taxativo - 
Doutrina - Recurso especial provido. I - A ausência de juntada 
de cópia da procuração nos autos dos embargos do devedor 
não gera nulidade, mas simples irregularidade procedi-
mental, caso verificada a existência de mandato nos autos 
principais da execução, sendo esta a hipótese dos autos. 
II - A procuração geral para o foro habilita os advogados 
outorgados a praticar todos os atos do processo, sendo que 
a apresentação de embargos do devedor não está presente 
no rol de exceções do art. 38 do CPC. Tais exceções, por 
importarem restrições de direitos, são taxativas, não cabendo 
qualquer ampliação. III - Recurso especial provido. (REsp 
914963/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, 
julgado em 18.03.2010, DJe de 07.04.2010.)

Dessarte, não pode o julgador criar restrição não 
prevista em lei, sendo certo que a enumeração do art. 38 
do CPC é taxativa. É o que leciona Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria de Andrade Nery, ao perfazer uma exegese 
do referido dispositivo:

Para praticar os atos mencionados na segunda parte da norma 
comentada, o advogado necessita de poderes especiais, pois 
não bastam os da cláusula ad judicia. Como importa em 
restrição de direito, o rol dessas exceções é taxativo (numerus 
clausus), não comportando ampliação. Toda norma restritiva 
de direitos interpreta-se de modo estrito. Não se pode inter-
pretar ampliativamente norma que restringe direitos, como é 

Contudo, a despeito de tais objeções, mantém-se 
lídima a exigência legal, informada, segundo a doutrina 
do Direito de Família, pelo “comprometimento do patri-
mônio comum ou particular dos cônjuges, atingindo, via 
de regra, a estabilidade financeira da família” de forma 
a “assegurar a harmonia e a segurança da vida conjugal 
e preservar o patrimônio familiar” (CARVALHO FILHO, 
Milton Paulo. Código Civil comentado. Coord. Cézar 
Peluso. 6. ed. Barueri: Manole, p. 1.854 e 1.855).

Surgiu, então, corrente intermediária, limitadora 
da eficácia da garantia prestada, para, a um só tempo, 
preservar os direitos do credor de boa-fé e a meação do 
cônjuge não consultado.

Segundo exposição de Marlon Tomazette:

Ocorre que, ao possibilitar tal anulação [do aval desprovido 
de outorga uxória], se desprotege o terceiro de boa-fé que 
confiou naquela garantia e, em muitos, só em razão dela é 
que se concedeu o crédito. 
Para evitar esse tipo de iniquidade, parte da doutrina afirma 
que não se trata de uma invalidade total da garantia, mas 
apenas de uma ineficácia em relação ao cônjuge que não 
consentiu. Nessa linha de interpretação, que vem sendo 
consagrada nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, do 
Paraná, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, a garantia 
seria válida e eficaz, mas não poderia atingir a meação do 
cônjuge que não consentiu. (Curso de direito empresarial. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, v. II, p. 128-129).

Nesse sentido, foi aprovado na I Jornada de Direito 
Civil realizada sob coordenação científica do CJF/STJ 
o Enunciado nº 114, segundo o qual “o aval não pode 
ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o 
inciso III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibili-
dade do título ao cônjuge que não assentiu”.

Como assentado na transcrição de doutrina, refe-
rida posição encontra eco neste Tribunal, conforme se vê 
da ementa abaixo transcrita:

Apelação cível - Embargos à execução - Nota promissória - 
Aval - Outorga uxória - Art. 1.647, III, CC/02 - Interpretação 
- Certeza, liquidez e exigibilidade não descaracterizadas - 
Improcedência dos embargos - Decisão que se mantém. - A 
melhor exegese do disposto no art. 1.647, III, do CC/02 é, 
segundo o que restou assentado na Jornada STJ 114, que: 
‘O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, 
de modo que o inciso III do art. 1.647 apenas caracteriza 
a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu’. 
Estando a cambial revestida de seus requisitos legais, impõe-se 
a improcedência dos embargos à execução. (Apelação Cível 
1.0134.07.084648-7/001, Relatora Des.ª Selma Marques, 
11ª Câmara Cível, julgamento em 21.01.2009, publicação 
da súmula em 13.02.2009.)

Assim, compartilho do entendimento esposado na 
sentença à f.63-TJ, de forma a não nulificar a garantia, 
mas sim pronunciar sua inoponibilidade ao cônjuge que 
a ela não prestou anuência, resultante a ineficácia relati-
vamente à respectiva meação. 

No que tange a manifestação favorável do apelado 
quanto à procedência da demanda (f. 43-TJ), frise-se que 
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reconhecimento, poderes que não vimos na procuração 
de f. 44. A manifestação do réu/apelado de f. 58/60 
desdiz o que não poderia ser dito. Não ocorre, data 
venia, qualquer preclusão. 

Morto então está o interesse da autora na apelação.
O art. 1.647 do Código Civil, ressalvado o disposto 

no art. 1.648, dispõe que nenhum dos cônjuges não 
pode, sem autorização do outro, exceto no regime da 
separação absoluta, prestar fiança ou aval.

De acordo com o Relator, quando afirma que o aval 
é, de fato, modalidade de garantia tipicamente do direito 
cambiário, prestada em títulos de crédito, que obriga o 
avalista ao pagamento da dívida inserta na cambial. Mas 
não podemos nos distrair e esquecer que o aval, embora 
constante da mesma cártula, é obrigação autônoma, e 
não solidária ou subsidiária. Vale por si só. Arriscamos 
afirmar que se equivale a uma obrigação feita isolada-
mente pelo avalista em outro título de crédito. Iguala-se 
a uma emissão de cheque. O avalista garante o paga-
mento do título, e não a pessoa do avalizado.

A inserção desse art. 1.647 no Código Civil de 
2002 sofreu severas críticas de vários doutrinadores como 
Fran Martins; Wille Duarte Costa, que entende ser uma 
imitação piorada do Código Italiano; Arnaldo Rizzardo, 
Theofilo de Azeredo Santos e mais alguns, exatamente 
porque se intrometera em seara alheia, que são as legis-
lações dos títulos de créditos ainda em vigor. Daí sua 
interpretação com alguma cautela.

A exigência da autorização do cônjuge para o aval 
afeta a função primordial dos títulos de crédito, a sua 
circulação, dinamismo e rapidez. 

O aval prestado sem a autorização uxória mantém 
sua higidez por força da natureza jurídica dos títulos de 
crédito em especial sua autonomia e independência e sua 
eventual ausência não implica a sua nulidade ou inva-
lidez. Pode o cônjuge exercer o direito da proteção de 
seus bens. 

Como Revisor do então Relator Des. Mauro Soares 
de Feitas, julgamos caso semelhante nesta mesma 16ª 
Câmara na apelação: 

Direito civil e processual civil - Aval - Outorga uxória que, 
mesmo inexistente, não ensejaria a nulidade da garantia. - O 
princípio ínsito no art. 514, III do Código de Processo Civil - 
Tantum devolutum quantum appellatum - não deve ser exami-
nado com extremado rigor, sob pena de obstaculizar o acesso 
ao juízo ad quem, com inegável violação ao duplo grau 
de jurisdição. Não há cerceamento de defesa se a matéria 
controvertida é meramente de direito. ‘O aval não pode ser 
anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso III 
do art. 1.647 do Código Civil, apenas caracteriza a inopo-
nibilidade do título ao cônjuge que não assentiu’. (Apelação 
Cível 1.0287.05.020359-8/001 - Relator: Des. Mauro 
Soares de Freitas.)

Não podemos deixar de considerar que o credor de 
boa-fé pode ser vítima de devedor de má- fé que esconde 

o caso do CPC 38. (Código de Processo Civil comentado. 11. 
ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 259.) 

Portanto, não há que se dar interpretação exten-
siva aos poderes constantes do mandato firmado à 
f. 07-TJ, sendo o ato de reconhecer a procedência do 
pedido (f. 43-TJ) praticado além dos limites concedidos 
ao procurador. 

Dos honorários de sucumbência.
Acompanho o eminente Des. Relator para fixar 

os honorários no importe de R$3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) aplicando-se a regra do art. 20, § 4º, 
do CPC.

Com esses fundamentos, ouso divergir em parte do 
eg. Des. Relator para dar parcial provimento à apelação 
apenas para majorar os honorários de sucumbência, 
mantendo quanto ao restante a sentença objurgada, que 
acolheu o pedido alternativo para declarar a inoponibili-
dade do aval à autora em relação à respectiva meação. 

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Em face da 
divergência dos votos do Relator e Revisor e da natureza 
da matéria discutida, estou pedindo vista.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Analisados 
com vagar os votos do Relator e do Revisor, inclinamo-nos 
a seguir o voto do Revisor até no seu tout court.

A melhor solução foi a dada pela sentença apelada, 
reforçada pelo voto do eminente Des. Revisor.

A autora, Helena Maria Caleiro Acerbi Penha, 
ajuizou esta ação ordinária, para ver declarado nulo o 
aval prestado por seu marido sem a sua anuência, nos 
cheques sacados por Antonio Tomaz Bianquini ou alterna-
tivamente, a inoponibilidade de sua meação em relação 
ao referido aval.

A sentença julgou procedente a ação, acolhendo 
o pedido alternativo. Assim, em princípio, não tinha inte-
resse a autora, ora apelante, de recorrer: seu pedido 
alternativo foi acolhido. Entretanto, justifica seu recurso 
porque o apelado, quando de sua manifestação nos 
autos, teria anuído com os pedidos iniciais, fato que justi-
ficaria o acolhimento do pedido de nulidade integral do 
aval. 

Indo aos autos, realmente nas f. 43 dos autos 
1.0647.12.000.484-9/001, vimos um requerimento do 
réu nessa ação, reconhecendo ou dando razão à autora/
apelante, reconhecendo a procedência do pedido. Salvo 
equívoco nosso, S. Ex.ª o Relator finca relativa impor-
tância a essa declaração para robustecer seu entendi-
mento e tornar nulo o aval. 

Não vimos, entretanto, relevância nesse requeri-
mento, porque, para ocorrer o reconhecimento da proce-
dência do pedido, que é ato solene, exige-se, primeiro, 
seja feita por escrito pelo réu de próprio ou através de 
depoimento prestado ao juiz. Por meio de advogado, 
somente se tiver, na procuração, poderes especiais para o 
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sua condição de casado para que no futuro sua mulher 
venha alegar esse vício.

Por fim, quanto aos honorários de advogados, 
estou de acordo em majorá-lo como o fizeram o Relator 
e o Revisor.

Assim sendo, com esses singelos fundamentos, 
comparando-os com os dos votos antecedentes, estou 
acompanhando o Revisor, acolhendo o pedido alterna-
tivo da inoponibilidade.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR.

. . .

Indenização - Linha telefônica móvel - Habilitação 
sem autorização - Inscrição indevida no Cadastro 
de Proteção ao Crédito - Dano moral - Ocorrência - 

Dever de indenizar - Valoração - Critério

Ementa: Ação de indenização. Linha telefônica móvel 
habilitada sem autorização. Inscrição indevida no 
Cadastro de Proteção ao Crédito. Dano moral. Dever de 
indenizar. Valoração. Critério. 

- É obrigação da operadora de telefonia proceder à 
conferência dos dados do cliente que solicita habilitação 
de linha telefônica móvel. 

- A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos 
cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida 
inexistente, enseja a indenização por danos morais. 

- Somente a preexistência de negativações não ques-
tionadas afasta o direito à indenização por dano moral 
(Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça). 

- Ao se fixar valor da indenização, devem-se ter em conta 
as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurí-
dico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima 
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enri-
quecimento sem causa, produzindo no causador do mal 
impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante 
atentado. 

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.11.000485-1/001 - 
Comarca de Coronel Fabriciano - Apelante: Doriano de 
Jesus André - Apelado: Tim Celular S.A. - 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, em REJEITAR A 
PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014. - Alvimar 
de Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Dorian de Jesus André, nos autos 
da ação ordinária movida em face de Tim Celular S.A., 
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os 
pedidos iniciais (f. 123/129).

Em suas razões, sustenta o apelante que ajuizou 
várias ações contra a empresa, que, de forma negligente, 
inscreveu seu nome junto aos órgãos de restrição ao 
crédito; que não possui qualquer débito perante a recor-
rida, sendo indevida a negativação ora impugnada; que 
faz jus à indenização pelos danos morais suportados em 
decorrência da ilegítima inscrição (f. 140/145).

Dispensado o preparo, por litigar o autor amparado 
pela assistência judiciária (f. 13).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando 
pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente arguiu a 
ocorrência de litispendência. 

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

supostos de sua admissibilidade.
Preliminarmente, suscita a apelada a ocorrência 

de litispendência.
Sabe-se que o § 3º do art. 301 do Código de 

Processo Civil dispõe que: “§ 3º Há litispendência, 
quando se repete ação, que já está em curso; há coisa 
julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 
sentença, de que não caiba recurso”.

De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
Andrade Nery: 

Ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica a 
outra que já está em curso. As ações são idênticas quando 
têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas 
partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o 
mesmo pedido (mediato e imediato) (NERY JÚNIOR, Nelson; 
NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comen-
tado. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 793, 
nota 8).

Salienta-se que, apenas quando todos os requisitos 
elencados forem iguais, ocorrerá a identidade de ações 
e consequente litispendência, não sendo esse, porém, o 
caso dos autos.

A parte ré não demonstra a existência de ação em 
trâmite idêntica à ora em exame, motivo pelo qual a preli-
minar merece ser rejeitada.

Passo ao exame do mérito.
Cumpre apreciar se o requerente faz jus ao paga-

mento de indenização por danos morais, em decorrência 
da indevida inscrição de seu nome junto aos órgãos de 
restrição ao crédito. 
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Primeiramente, observa-se que o serviço disponibi-
lizado pela apelada é de telefonia, em que existe relação 
de consumo entre fornecedor e consumidor final, inclusive 
sob a forma do que dispõe o art. 29 do Código de Defesa 
do Consumidor, já que a questão envolve a inscrição do 
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, tem-se que a recorrida possui respon-
sabilidade objetiva pela qualidade e segurança do serviço 
que presta ao público, inclusive quanto ao controle do 
recebimento de contas em atraso e de pedidos de habili-
tação de linha telefônica móvel.

No caso, verifica-se, ainda, a responsabilidade 
subjetiva, diante da negligência da apelada no controle 
de recebimento de pedidos de habilitação de linhas tele-
fônicas, uma vez que a inscrição indevida do nome do 
autor nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu 
por suposto inadimplemento de contas telefônicas, cujo 
serviço não foi contratado.

Nesse diapasão, entende-se que a operadora agiu 
com negligência ao não verificar os documentos da 
pessoa que solicitou a habilitação da linha de celular e 
ao deixar de conferir a veracidade das informações que 
lhe foram dadas.

Com efeito, a requerida não apresentou cópias dos 
documentos do requerente, tampouco o contrato de pres-
tação de serviços assinado, necessário para demonstrar a 
verossimilhança de suas alegações, no sentido de que foi 
diligente e cuidadosa na habilitação da linha em nome 
do autor.

Dessa forma, não pode ser afastada a sua respon-
sabilização pelos danos causados, mormente quando 
não demonstrada a culpa exclusiva de terceiro pelo 
evento danoso, pois a ré não diligenciou de forma sufi-
ciente quanto às informações que lhe foram repassadas 
quando da habilitação da linha de celular.

A recorrida responde pela negligência de efetuar 
cadastro de linha telefônica, sem conferência de 
documentos do contratante e sem efetivação de contrato, 
sendo, portanto, responsável pelo dano sofrido pelo 
autor, que teve seu nome incluído em listas de inadim-
plentes. 

Assim, em decorrência da inscrição do nome do 
requerente nos órgãos de proteção ao crédito, de forma 
indevida, por inadimplência na contraprestação de 
serviço não contratado, resta comprovado o dano moral, 
bem como a obrigação de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Indenização. Prestadora de serviços telefônicos. Inexistência 
de negócio jurídico com o usuário. Código de Defesa do 
Consumidor. Inversão do ônus da prova. Cobrança indevida. 
Dano moral puro.  - É cabível a declaração de inexistência de 
negócio jurídico contra a prestadora de serviços telefônicos 
quando o consumidor não tenha solicitado a instalação de 
linha telefônica, que, apesar disso, é instalada em seu nome, 
mas no endereço de terceiro. -Constatada pelo juiz a veros-
similhança da alegação do consumidor ou a sua hipossufi-
ciência, segundo as regras ordinárias da experiência, cabível 

é a inversão do ônus da prova a que alude o art. 6º, VIII, do 
CDC. - A cobrança indevida de valores pela prestadora de 
serviços telefônicos aliada à ameaça de inscrição do nome do 
consumidor no Serasa autorizam a condenação da empresa 
ao pagamento de danos morais. - O dano moral puro é inde-
nizável sempre que o ato ou fato danoso cause ao ofendido 
dor, molestação ou angústia. O ofendido não precisa fazer 
prova desses incômodos, o que, a rigor, seria quase impos-
sível. Basta provar o ato ou fato danoso e a sua autoria. 
(Ap. 341.757-6, Comarca de Juiz de Fora, 2ª Câmara Cível, 
Rel. Juiz Edgard Penna Amorim, 23.04.2002).

Cumpre salientar que o autor impugnou todos os 
apontamentos lançados em seu desfavor, afirmando que 
as dívidas são oriundas de fraudes (f. 03). 

Ora, somente a preexistência de negativações não 
questionadas afasta o direito à indenização por dano 
moral (Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça), 
hipótese não verificada no caso em tela. 

Logo, e considerando que a apelada agiu de forma 
ilícita e em manifesto abuso de direito ao promover a 
inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao 
crédito, torna-se plenamente possível e justa a reparação 
postulada, independentemente da existência de outros 
apontamentos. 

Em relação ao valor da indenização, tem-se que 
a sua avaliação não segue o padrão de simples cálculo 
matemático econômico, mas deve ser realizada segundo 
critério justo a ser seguido pelo juiz, para não tornar essa 
indenização muito alta, a ponto de reduzir o ofensor a 
outra vítima. 

Como é sabido, o dinheiro não recompõe a integri-
dade física, psíquica ou moral lesada de alguém. Apesar 
de ser apenas uma consolidação para amenizar a dor da 
vítima, também é uma punição para aquele que causou 
o dano, e deve ser uma quantia que reprima nele, no 
futuro, atitudes semelhantes, forçando-o a adotar uma 
cautela maior, diante de situações como a descrita nestes 
autos. 

Assim, considerando os parâmetros acima desta-
cados e diante do ajuizamento de várias ações postu-
lando indenização em decorrência dos diversos aponta-
mentos, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil 
reais) é suficiente para repreender a apelada e compensar 
a dor do autor. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou provimento 
ao recurso, para reformar a r. sentença e condenar a 
requerida ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia 
que deverá ser corrigida monetariamente com base na 
Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a partir da 
data da publicação do presente acórdão, e acrescida de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o 
evento danoso. Condeno a requerida ao pagamento das 
custas e despesas (processuais e recursais), bem como 
dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% 
(vinte por cento) do valor da condenação. Mantenho, no 
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o pagamento, na qualidade de fiadores de contrato 
de locação, de aluguéis vencidos entre janeiro e abril 
de 2009, bem como de débito relativo a consumo de 
energia elétrica - tudo acrescido de correção monetária, 
desde o vencimento de cada obrigação, e juros de mora 
à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 
- e ainda lhes atribuiu arcar com 70% (setenta por cento) 
das custas processuais.

Em suas razões (f. 47/52), suscitam os apelantes 
preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que 
a apelada é mera administradora do imóvel locado, não 
possuindo procuração com poderes específicos para 
representar o locador e proprietário, Sr. Luiz Manoel da 
Costa Filho.

No mérito, sustentam, em síntese, que, na quali-
dade de fiadores do contrato de locação, não podem 
ser responsabilizados, em caso de prorrogação tácita 
do contrato, e que o débito relativo a energia elétrica 
não restou satisfatoriamente provado, não cumprindo a 
apelada o disposto no art. 333, I, do CPC.

Contrarrazões às f. 56/57, nas quais pugna a 
apelada pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus 
pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade ativa.
A prefacial aventada pelos apelantes, a meu aviso, 

merece acolhida.
No caso em tela, Luiz Manoel da Costa firmou 

contrato de locação de imóvel com Paulo Henrique 
Santana Silva, figurando como fiadores os réus, 
ora apelantes.

A autora, por seu turno, celebrou com o primeiro - 
locador e proprietário do imóvel - Contrato de Prestação 
de Serviços de Administração, por meio do qual se 
obrigou (f. 16):

a administrar a locação, receber aluguéis, vistoriar o imóvel, 
fiscalizar o pagamento de taxas e impostos pelo Locatário, 
zelar pela boa manutenção do imóvel, objeto do presente 
contrato, ajuizar a ação de despejo competente, ação de 
cobrança de aluguéis e demais consectários legais e contra-
tuais, quando necessário, dentre outros atos de administração.

É verdade que o locador concedeu à contratada - 
autora da presente ação - poderes para administração do 
imóvel (cláusula 1 - f. 16/17).

Contudo, a hipótese não é de legitimação extraor-
dinária, mas apenas de outorga de poderes de represen-
tação (inteligência do art. 653 do CC/2002).

O próprio contrato de locação juntado aos autos 
reflete essa constatação, já que não foi a administradora 
que figurou como locadora, mas o proprietário do imóvel.

Por óbvio, dentro dos poderes de representação 
que lhe foram concedidos, a autora assinou o contrato 
de locação, mas em nome de seu mandante - o locador.

Não se pode confundir, pois, o proprietário do 
imóvel e o locador com quem o representa, seu manda-

Locação de imóvel - Cobrança de aluguéis e 
encargos - Administradora - Mera mandatária -
 Ilegitimidade ativa para a ação - Legitimação 

extraordinária - Inadmissibilidade - Ausência de 
previsão legal - Extinção do feito - 

Art. 267, VI, do CPC

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança de aluguéis 
e encargos locatícios. Administrador de imóvel. Mero 
mandatário. Ilegitimidade ativa. Preliminar acolhida.

- O administrador de imóvel - por ser mero mandatário 
do locador - não detém legitimidade processual para 
figurar no polo ativo da demanda fundada em contrato 
de locação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0720.10.000525-8/001 - 
Comarca de Visconde do Rio Branco - Apelantes: Vander 
Gomes de Freitas e outra, Josélia Cesário da Silva de 
Freitas - Apelada: Neise Torres dos Santos Reis Marcondes 
- 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, por maioria, em 
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO.

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2014. - Márcio 
Idalmo Santos Miranda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA - 
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Vander 
Gomes de Freitas e Josélia Cesário da Silva Freitas contra 
a sentença (f. 38/42), proferida pelo douto Juízo da 
Vara Cível, da Infância e Juventude e de Precatórias da 
Comarca de Visconde do Rio Branco, que, em autos de 
ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajui-
zada por Neise Torres dos Reis Marcondes, julgou parcial-
mente procedentes os pedidos iniciais, impondo aos réus 

restante, a r. sentença monocrática por seus próprios e 
jurídicos fundamentos.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES SALDANHA DA FONSECA e DOMIN -
GOS COELHO.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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sual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial 
que tenha por fundamento o contrato de locação (Apelação 
Cível 1.0471.08.101646-4/001, Relator: Des. Marcos 
Lincoln, 11ª Câmara Cível, julgamento em 06.03.2013, 
publicação da súmula em 08.03.2013).

Portanto, não detém legitimidade a apelada, na 
condição de administradora do imóvel, para, em nome 
próprio, propor a presente ação de cobrança de aluguéis 
e encargos locatícios, sendo imperiosa a extinção do 
processo, sem resolução do mérito, nos termos do 
art. 267, VI, do CPC.

Por tais razões, acolho a preliminar, levantada pelos 
apelantes, de ilegitimidade ativa ad causam da apelada, 
e o faço para, reformando a r. sentença hostilizada, julgar 
extinto o feito, sem resolução do mérito.

Diante do novo resultado da demanda, condeno a 
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 
inclusive recursais, bem como dos honorários advocatí-
cios, em favor dos procuradores dos apelantes, que fixo 
em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A quitação dessa verba, todavia, ficará a depender 
de poder ela fazê-lo, sem prejuízo de seu sustento 
próprio ou de sua família, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50, uma vez que lhe foram concedidos, em 
primeiro grau, os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

DES. MOACYR LOBATO - Data venia do entendi-
mento do ilustre Desembargador Relator, inauguro diver-
gência quanto à preliminar de ilegitimidade ativa acolhida 
pelo voto proferido por Sua Excelência.

Na espécie, a autora, ora apelada, ajuizou ação de 
cobrança por falta de pagamento de aluguel e demais 
encargos da contratação, na qual figura como corretora 
do imóvel locado.

Ao exame dos autos, extrai-se do contrato de 
locação (f. 06/08) que o referido instrumento foi firmado 
entre o locador e o locatário, atuando a demandante 
como administradora de imóveis, inclusive com poderes 
dentre os quais o de receber os aluguéis e ajuizar 
demandas envolvendo cobrança e despejo.

Tal situação resta comprovada pelo contrato de 
prestação de serviços firmada com o locador do imóvel 
(f. 16/17), sendo verificada na cláusula I essa condição 
atribuída à autora.

Vale dizer que este Tribunal de Justiça já sedimentou 
o entendimento de que a administradora de imóvel 
tem legitimidade para compor o polo ativo da ação de 
cobrança, mostrando-se oportuna a transcrição dos 
seguintes arestos:

Ementa: Ação de despejo c/c cobrança. Administradora do 
imóvel. Legitimidade ativa. Poderes conferidos para repre-
sentação do locador. Decisão reformada. - Comprovado 
que o proprietário e o locador outorgou poderes à empresa 

tário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de 
locação, não o faz em nome próprio.

Nesse sentido, tenho entendimento, com fulcro nos 
arts. 3º e 6º do CPC, que o administrador de imóvel não 
possui legitimidade para, em nome próprio, propor ação 
de cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

A legitimação extraordinária - situação em que o 
sujeito está em juízo, em nome próprio, pleiteando direito 
alheio - depende de lei, não sendo admitida a substi-
tuição processual de fundo negocial, a teor do disposto 
no art. 6º do diploma instrumental, assim redigido: “Art. 
6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Na situação versada nos presentes autos, a ora 
apelada poderia, quando muito, atuar na condição de 
representante processual, isto é, pleiteando, em nome 
alheio, interesse alheio, jamais como legitimada extraor-
dinária, para cuja atuação, repita-se, é necessária a 
previsão legal.

Os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, 
ou seja, os titulares dos interesses em conflito.

In casu, a pretensão é de cobrança de aluguéis e 
encargos locatícios. Logo, o titular da relação jurídica 
discutida não é outro senão o locador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
também se tem firmado no sentido de que a administra-
dora de imóveis - por ser mera mandatária do locador do 
imóvel - não detém legitimidade processual para figurar 
no polo passivo da demanda cujo fundamento seja 
contrato de locação.

É o que se colhe do seguinte julgado daquela Corte:

Processual civil. Recurso especial. Execução. Embargos do 
devedor. Contrato de locação. Legitimidade ativa da admi-
nistradora de imóveis. - A administradora de imóveis não é 
parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos refe-
rentes a contrato de locação, pois é apenas representante 
do proprietário, e não substituta processual. - Recurso espe-
cial provido. Ônus sucumbenciais invertidos (REsp 1252620/
SC, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
19.06.2012, DJe de 25.06.2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal 
de Justiça:

Ementa: Ação de cobrança. Aluguéis e encargos da locação. 
Ilegitimidade ativa da administradora. - A circunstância de ser 
mandatária da locadora não autoriza a administradora de 
imóveis a defender direito alheio em nome próprio (Apelação 
Cível 1.0024.10.097118-3/001, Relator: Des. Mota e Silva, 
18ª Câmara Cível, julgamento em 13.12.2011, publicação 
da súmula em 16.01.2012).

Ementa: Ação de despejo por falta de pagamento c/c 
cobrança de aluguéis. Administradora do imóvel. Mera 
mandatária. Ilegitimidade para demandar em juízo em nome 
próprio. - A administradora de imóveis, por ser mera manda-
tária do locador do imóvel, não possui legitimidade proces-
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Certificado de conclusão de ensino médio - 
Negativa - Questão educacional envolvendo 

menor - Mandado de segurança - Competência - 
Vara da Infância e da Juventude

Ementa: Mandado de segurança. Certificação de 
conclusão do ensino médio. Competência. Vara da 
Infância e da Juventude.

- Em observância ao entendimento do STJ, forte no 
art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, a competência para 
apreciar o mandado de segurança pertinente a ques-
tões educacionais - certificação de conclusão de ensino 
médio - envolvendo o menor de dezoito anos é da Vara 
da Infância e da Juventude. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0194.13.
000561-5/002 - Comarca de Coronel Fabriciano - Re-
metente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e 
Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Coronel 
Fabriciano - Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelado: 
Menor assistido pela mãe - Autoridade coatora: Diretora 
da Superintendência da Regional de Ensino de Coronel 
Fabriciano - 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, em ANULAR A R. 
SENTENÇA PROFERIDA E DECLINAR DA COMPETÊNCIA

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Selma 
Marques - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SELMA MARQUES - Cuida-se de reexame 
necessário e recurso voluntário atinentes à r. sentença 
de f. 339/342 - anverso e verso -, que concedeu a 
ordem requerida no mandado de segurança impetrado 
por menor, assistido por sua mãe, contra ato da Dire-
tora da Superintendência Regional de Ensino de Coronel 
Fabriciano, que negou ao impetrante o certificado de 
conclusão de ensino médio. 

O Estado de Minas Gerais apresentou apelação às 
f. 344/348 - verso e anverso -, arguindo inicialmente a 
incompetência da Vara de Fazenda Pública e, por conse-
guinte, a competência da Vara da Infância e da Juventude 
para julgar o presente mandado de segurança. 

Aduz, ainda, a ilegitimidade da autoridade coatora, 
uma vez que o ato reputado como ilegal deve ser atri-
buído ao Ministro da Educação, que permitiu a inclusão 
do vestibular de jovens que não possuem dezoito anos e 
não concluíram o exame médio. 

No mérito assinala a inexistência de preenchi-
mento dos requisitos legais autorizadores da conclusão 
do ensino médio, mormente quando considerado que o 

que administra imóveis para que administrasse e represen-
tasse o locador em assuntos ligados à locação, incluindo-se 
os procedimentos de cobrança, isso lhe confere legitimidade 
ativa para ajuizar o pedido (Agravo de Instrumento Cível 
1.0024.11.274481-8/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª 
Câmara Cível, julgamento em 12.01.2012, publicação da 
súmula em 20.01.2012.)

Ação de despejo c/c cobrança [...] - Administradora de 
imóveis - Legitimidade ativa [...]. - Se o proprietário do 
imóvel outorga à administradora poderes para agir judicial-
mente, tem esta legitimidade para propor ação de despejo 
c/c cobrança. (TJMG - Ap. 2.0000.00.449658-2/000 - Rel. 
Des. Pedro Bernardes - DJ de 10.02.2005.)

A administradora de imóveis que celebrou contrato de pres-
tação de serviços relativos à locação do imóvel, sendo cons-
tituída procuradora do proprietário do bem locado, que lhe 
conferiu poderes especiais para administrar o imóvel e os 
poderes ad judicia para propor ou se defender de qualquer 
ação judicial relacionada com a locação do imóvel, é parte 
legítima ativa para ajuizar a ação de despejo por falta de 
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. 
(TJMG - Ap. 2.0000.00.349662-4/000 - Rel. Des. Duarte de 
Paula - DJ de 23.02.02.)

Assim, ao ajuizar a ação de cobrança em face 
do locatário na busca de receber as parcelas que não 
foram adimplidas, a autora valeu-se de poderes que lhe 
foram licitamente outorgados pelo proprietário do imóvel, 
não se cogitando de ofensa ao art. 6º do CPC se este 
ingressa em juízo para defesa dos interesses de quem lhe 
outorgou poderes.

De fato e com redobrada vênia, a hipótese prevista 
no mencionado art. 6º não guarda relação de identi-
dade, ou mesmo de semelhança, com o caso dos autos.

Com efeito, no texto legal, o que se veda é a possi-
bilidade de alguém, em nome próprio, pleitear direito de 
terceiro, exceção naturalmente reservada aos casos de 
autorização da originária de lei.

Aqui, no caso em questão, a postulação não é 
apresentada em nome próprio, e sim derivada de legítima 
e reconhecida relação de mandato, autorizada expres-
samente no contrato de prestação de serviços celebrado 
entre locador e administradora.

Por tais considerações, redobrando vênia ao 
eminente Desembargador Relator, rejeito a preliminar de 
ilegitimidade ativa.

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E EXTINGUIRAM O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, VENCIDO 
O REVISOR.

. . .
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gurada a competência da Vara da Infância e da Juven-
tude para conhecer de ações civis fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 
adolescente, observado o disposto no art. 209.

Ao fazer menção à competência da Vara da 
Infância e da Juventude para julgar os interesses indivi-
duais daquele que ainda não tenha completado 18 anos 
de idade, o ECA não exige, tal qual ocorre nas hipóteses 
do parágrafo único do art. 148, que a criança ou adoles-
cente esteja em situação de risco.

Nesse ínterim, é relevante mesmo destacar que 
situação de risco é conceito que vem sendo deixado 
para trás, uma vez que a CF/88 e o ECA pautam suas 
condutas pelo melhor interesse da criança e do adoles-
cente, objetivando sua proteção integral e de forma prio-
ritária, art. 227 da CF/88.

Por isso, para se promover a tutela dos direitos a 
que se refere o ECA, o que aciona a regra de compe-
tência absoluta a que se refere o art. 209, não há neces-
sariamente que se configurar uma situação de risco.

Portanto, a despeito de inexistir ofensa por ação 
ou omissão estatal; falta, abuso ou omissão dos pais 
ou responsáveis; ou mesmo em razão da conduta do 
infante (art. 98, I, II e III, do ECA), a discussão de um inte-
resse meramente individual, tal quais questões afetas à 
educação, autorizaria fosse acionada a competência da 
Justiça da Infância e da Juventude. 

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência do STJ: 

Processual civil e administrativo. Recurso especial. Agravo de 
instrumento. Mandado de segurança. Inscrição de menores 
em exame supletivo. Art. 148 c/c 209 do ECA. Competência 
absoluta da Vara da Infância e da Juventude. 1. Compete à 
Vara da Infância e da Juventude processar e julgar mandado 
de segurança impetrado por menor com o objetivo de asse-
gurar a matrícula em exame supletivo. Precedentes do STJ. 2. 
Aplicabilidade do art. 148, IV, c/c 209 da Lei nº 8.069/90. 
3. Recurso especial provido (REsp 1231489/SE. Recurso 
Especial 2011/0010216-3. Ministra Eliana Calmon. DJe de 
19.06.2013).

Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. 
Menor púbere. Matrícula em curso supletivo. Art. 148, IV, c/c 
art. 209 do ECA. Competência absoluta da Vara da Infância 
e do Adolescente. 1. Discute-se no apelo a competência para 
apreciar mandado de segurança impetrado contra dirigente 
de instituição de ensino, com o objetivo de se assegurar ao 
menor de 18 anos matrícula no exame supletivo e, em sendo 
aprovado, a expedição do certificado de conclusão do ensino 
médio. 2. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na 
hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, sendo 
da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da 
Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em inte-
resses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança 
e ao adolescente. Precedentes. 3. Recurso especial provido 
(REsp 1217380/SE. Recurso Especial 2010/0189934-0. 
Ministro Castro Meira (1125) DJe de 25.05.2011).

Administrativo. Processual civil. Recurso especial. Compe-
tência. Juízo da Infância e da Juventude. Constituição Federal. 
Sistema da proteção integral. Criança e adolescente. Sujeitos 

impetrante não obteve sequer a nota mínima na redação 
atinente ao Exame Nacional do Ensino Médio.

Às f. 367/328 - verso e anverso -, a i. Procura-
doria de Justiça manifestou-se pela reforma da decisão 
no reexame necessário, com a consequente denegação 
da ordem, prejudicada a apelação. 

Presentes os requisitos legais, conheço da remessa 
oficial e do recurso de apelação. 

Da competência da Vara da Infância e Juventude.
Para fins de delimitação da competência para impe-

tração e processamento do mandado de segurança, 
impende trazer à tona os seguintes dispositivos da Lei 
8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é compe-
tente para:
[...]
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses indivi-
duais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, 
observado o disposto no art. 209;
[...]
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas 
no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 
omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar 
a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a 
competência originária dos tribunais superiores. 

Não se olvida que, no capítulo que dispõe sobre 
os interesses da criança e adolescente, sobretudo no 
rol do art. 208 do ECA, malgrado o inciso I elencar o 
ensino obrigatório, não é encontrada disposição especí-
fica versando sobre a matéria, no entanto calha trazer à 
tona o disposto no § 1º do dispositivo, segundo o qual: 

As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção 
judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, 
próprios da infância e da adolescência, protegidos pela 
Constituição e pela Lei. 

No entanto, no próprio ECA já se começam a 
vislumbrar questões relacionados ao direito à educação, 
sendo pertinente neste ínterim fazer menção ao rol do 
art. 54, confira-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio.

Pertinente, ainda, transcrever o próprio art. 205 da 
Constituição Federal, segundo o qual

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da socie-
dade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.

Assim, de acordo com o conjunto normativo cola-
cionado, sobretudo o art. 148, IV, do ECA, restará confi-
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hipótese contrária implicaria infundado retrocesso da 
marcha processual. 

Demais, nenhum prejuízo seria produzido em 
relação à parte a qual aproveita o reconhecimento da 
nulidade, uma vez que, embora deferida a liminar num 
primeiro momento, sua eficácia restou esvaziada em 
decorrência de agravo de instrumento julgado por esta 
6ª Câmara Cível.

Mediante tais considerações, na esteira da jurispru-
dência consolidada pelo STJ, reconheço a competência 
absoluta da Vara da Infância e da Juventude de Coronel 
Fabriciano, anulando, assim, a r. sentença proferida pelo 
Juízo da Vara da Fazenda Pública, f. 339/342 - verso e 
anverso - para que outra seja desde logo proferida pelo 
Juízo competente. 

Remetam-se os autos ao Juízo competente - Vara da 
Infância e da Juventude de Coronel Fabriciano. 

Custas, ao final. 

DES.ª SANDRA FONSECA - De acordo com 
a Relatora.

DES. CORRÊA JUNIOR - Pedi vista dos autos para 
melhor apreciar a matéria trazida ao conhecimento 
desta Turma.

Após a análise dos autos, cheguei à mesma 
conclusão dos cultos votos que me antecederam, máxime 
por se tratar a competência - in casu absoluta - de matéria 
de ordem pública.

Pelo exposto, ponho-me de inteiro acordo com o 
culto voto da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Súmula - ANULAR A R. SENTENÇA PROFERIDA E 
DECLINAR DA COMPETÊNCIA.

. . .

de direitos. Princípios da absoluta prioridade e do melhor 
interesse da criança. Interesse disponível vinculado ao direito 
fundamental à educação. Expressão para a coletividade. 
Competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude. 
Recurso provido. 1. A Constituição Federal alterou o anterior 
Sistema de Situação de Risco então vigente, reconhecendo a 
criança e o adolescente como sujeitos de direitos, protegidos 
atualmente pelo Sistema de Proteção Integral. 2. O corpo 
normativo que integra o sistema então vigente é norteado, 
dentre eles, pelos Princípios da Absoluta Prioridade (art. 227, 
caput, da CF) e do Melhor Interesse da Criança e do Adoles-
cente. 3. Não há olvidar que, na interpretação do Estatuto e 
da Criança ‘levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento’ (art. 6º). 4. 
Os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência 
da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas 
estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça 
Federal e de competência originária. 5. Trata-se, in casu, 
indubitavelmente, de interesse de cunho individual, contudo, 
de expressão para a coletividade, pois vinculado ao direito 
fundamental à educação (art. 227, caput, da CF), que mate-
rializa, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. 
6. A disponibilidade (relativa) do interesse a que se visa tutelar 
por meio do mandado de segurança não tem o condão de, 
por si só, afastar a competência da Vara da Infância e da 
Juventude, destinada a assegurar a integral proteção a espe-
ciais sujeitos de direito, sendo, portanto, de natureza abso-
luta para processar e julgar feitos versando acerca de direitos 
e interesses concernentes às crianças e aos adolescentes. 7. 
Recurso especial provido para reconhecer a competência da 
16ª Vara Cível da Comarca de Aracaju (Vara da Infância e 
da Juventude) para processar e julgar o feito (REsp 1199587/
SE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 21.10.2010, DJe 
de 12.11.2010).

Assim, sendo absoluta a competência, deveriam até 
mesmo ser desconsiderados os atos decisórios realizados 
pelo Juízo processante, prolator da sentença atacada.

Por certo, tivesse o impetrante completado dezoito 
anos ao longo do processo, restaria superada a questão, 
no entanto isso não ocorreu, uma vez que considerada a 
data de nascimento do menor 19.06.1997, a maioridade 
apenas seria alcançada em 2015. 

Conquanto tenha, em sede de agravo de instru-
mento, f. 324/338, sido reconhecida num primeiro 
momento por este órgão julgador a competência da Vara 
da Fazenda Pública, dada a natureza absoluta da compe-
tência material, não há falar em preclusão, de forma que 
deve ser observada a posição que vem se consolidando 
no STJ. Ademais, é atentatório à economicidade proces-
sual, bem como à duração razoável do processo, exigir 
que o procedimento chegue até aquela instância para 
que seja confirmado seu entendimento.

Portanto, a despeito de decisões anteriores e mesmo 
de já ter sido prolatada a sentença, deve ser reconhecida 
a competência absoluta da Vara da Infância e da Juven-
tude, devendo, pois, ser anulada a r. sentença proferida. 

No entanto, a declaração de nulidade, diante da 
instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo, 
deverá limitar-se à r. sentença proferida, uma vez que 

Agente comunitário de saúde - Lei 11.350/2006 -
 Contratação posterior - Processo seletivo 

simplificado - Prévia submissão e aprovação -
 Inocorrência - Estabilidade - Inexistência - 

Contratação por tempo determinado - Término 
do contrato de trabalho - Dispensa ad nutum - 
Legalidade - Ausência de direito líquido e certo

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança. 
Agente comunitário de saúde. Contratação posterior à 
vigência da Lei 11.350/2006. Prévia submissão e apro-
vação em processo seletivo simplificado. Não ocor-
rência. Estabilidade. Ausência. Dispensa ad nutum após 
o término do contrato de trabalho. Legalidade. Direito 
líquido e certo. Ausência. Desprovimento.
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- Os profissionais que, na data da promulgação da 
Emenda nº 51/06 e, a qualquer título, desempenharem 
as atividades de agente comunitário de saúde ou de 
agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam 
dispensados de se submeter ao processo seletivo público 
a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, 
desde que tenham sido contratados a partir de anterior 
processo de seleção pública.

- Tratando-se de contratação na modalidade prevista no 
art. 37, IX, da CF/88, a título precário, para atender a 
necessidade de excepcional interesse público, a dispensa 
pode se dar ad nutum, segundo critério e conveniência 
da Administração Pública, independentemente da instau-
ração prévia de procedimento administrativo e sem direito 
à indenização, salvo quando resultante de ato ilícito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0440.13.000627-1/001 - 
Comarca de Mutum - Apelante: Jaqueline Saturnino 
Barbosa de Oliveira - Apelado: Município de Mutum 
- Autoridade coatora: Prefeito Municipal de Mutum - 
Relator: DES. BARROS LEVENHAGEN

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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de março de 2014. - Barros 
Levenhagen - Relator.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por Jaqueline Saturnino Barbosa 
de Oliveira contra a sentença proferida pela MM. Juíza de 
Direito Patrícia Vieira Cellis Arraes às f. 67/74, que, nos 
autos do mandado de segurança impetrado contra ato 
do Prefeito Municipal de Mutum, denegou a segurança.

Aduz, em síntese, que: 

não se pode olvidar que as regras procedimentais que 
permitem a contratação e a dispensa devem ser interpretadas 
em conformidade com o texto constitucional, de tal arte a 
não permitir que o servidor que fora designado há longa data 
em caráter precário seja desligado em descompasso com os 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório 
(f. 78/91). 

Não foram apresentadas contrarrazões (f. 94-v.).
Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de 

Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissão.
Consoante norma inserta no art. 1º da Lei 

nº 12.016/09, 

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.

Para fins de mandado de segurança, portanto, 
compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e 
certo e, também, a ilegalidade ou o abuso de poder prati-
cado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurí-
dica no exercício de atribuições do Poder Público.

Direito líquido e certo, por seu turno, é aquele 
comprovado de plano, por documento inequívoco e inde-
pendentemente de exame técnico e dilação probatória.

Compulsando o processado, verifica-se, às f. 11/12, 
que a função de “agente comunitário de saúde”, exercida 
pela impetrante em favor do Município de Mutum, tem 
por fundamento jurídico contrato firmado posteriormente 
à vigência da Lei nº 11.350/2006 e da EC nº 51/2006, 
que introduziu nova redação ao art. 198 da CF/88, que 
passou a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 4º, 
5º e 6º: 

Art. 198. (omissis) 
[...] 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate 
às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo 
com a natureza e complexidade de suas atribuições e requi-
sitos específicos para sua atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso sala-
rial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de 
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comu-
nitário de saúde e agente de combate às endemias, compe-
tindo à União, nos termos da lei, prestar assistência finan-
ceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º 
do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça 
funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou 
de agente de combate às endemias poderá perder o cargo 
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, 
fixados em lei, para o seu exercício. 

A alegação da impetrante, de que teria se subme-
tido a processo seletivo simplificado, não faz frente ao 
documento de f. 11/12 (que comprova a contratação com 
respaldo na Lei Municipal nº 632/2010), nem tampouco 
às informações prestadas pela autoridade coatora, que 
afirma nunca ter realizado processo de seleção para a 
contratação de agentes comunitários de saúde, nem 
mesmo antes de 14.02.2006, informando, ainda, que 
esses profissionais são admitidos por meio de contrato de 
designação temporária. 

Vê-se, portanto, que, a despeito de a Lei 
nº 11.350/2006 estabelecer regramento específico 
para as contratações de agentes comunitários de saúde 
e agentes de endemias, exigindo processo de seleção 
pública, a impetrante foi contratada, por tempo determi-
nado, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.13.000649-3/001 - 
Comarca de Ituiutaba - Apelante: Ecad - Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição - Apelado: Hotel Bernal 
Ltda. - ME - 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, em 
REJEITAR A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, 
ACOLHER PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO 
DE PRESCRIÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2014. - Márcia De 
Paoli Balbino - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Trata-se de 
ação de ação de cobrança que Ecad - Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição ajuizou contra Hotel Bernal 
Ltda. - ME, alegando que possui legitimidade para recolher, 
em seu nome, os direitos autorais relativos a difusão de 
obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas. Afirma 
que o réu se utiliza habitualmente de tais obras, mediante 
aparelhos de rádio e/ou televisão instalados nos 
apartamentos que mantém sem a competente autorização 
dos autores. Sustenta que é cabível a retribuição autoral 
pela execução de obras, em face da proteção jurídica 
do direito autoral. Assevera que, inexistindo retribuição 
prévia, deve haver a reparação aos autores e demais 
titulares em sede de perdas e danos. Alega que os direitos 
autorais são protegidos pela Constituição Federal e por 
outros dispositivos legais. Afirma que o STJ entende ser 
cabível o recolhimento de contribuição autoral por hotéis. 
Sustenta que estão presentes os requisitos para que se 
ordene a imediata suspensão das execuções musicais, 
enquanto desautorizadas, sob pena de multa diária de 
R$10.000,00 (dez mil reais). Assevera que sobre o valor 
apurado deve ser aplicada multa de 10%. Requereu a 
liminar de suspensão de execução de obras musicais 
sem prévia autorização, sob pena de multa diária de 
R$10.000,00 (dez mil reais), que fosse determinado o 
recolhimento do valor de R$847,18 (oitocentos e quarenta 
e sete reais e dezoito centavos), por mês, no prazo de 48 
horas, e a condenação do réu ao pagamento do valor 
de R$42.925,33 (quarenta e dois mil novecentos e cinco 
reais e trinta e três centavos), acrescida de correção 
monetária e juros de mora.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela (f. 182).

O réu contestou (f. 186/202), arguindo a preliminar 
de carência de ação, ao argumento de que não pode ser 
compelido a afiliar-se ao autor, e, não havendo prova da 
afiliação, é de ser extinta a presente ação. Em relação 
ao mérito, alega que o quarto de hotel não é local de 

Ação de cobrança de direitos autorais - 
Televisores e rádios - Disponibilização em quartos 

de hotéis - Carência de ação - Inexistência - 
Possibilidade jurídica do pedido - Legitimidade - 

Interesse de agir - Presença - Prazo prescricional - 
Art. 206, § 3º, inciso V, do CC - Pagamento devido

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação de 
cobrança de direitos autorais. Carência de ação. Não 
verificação. Prescrição parcial. Consumação. Hotel. 
Cobrança das mensalidades. Cabimento. Liquidação do 
valor devido. Recurso provido em parte.

- Não há carência de ação se o pedido é juridicamente 
possível, se está presente o interesse de agir e se as partes 
são legítimas. 

- O prazo prescricional para cobrança de direitos autorais 
é de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do 
CCB. 

- O STJ consolidou o entendimento de que são 
devidas mensalidades a título de direito autoral pela 
disponibilização de televisores e/ou rádios em quartos de 
hotéis, motéis ou pousadas.

- Se o valor devido não pode ser determinado na 
condenação, ele deve ser apurado em liquidação de 
sentença. 

Recurso provido em parte.

Tratando-se de contratação na modalidade prevista 
no art. 37, IX, da CF/88, a título precário, a dispensa 
pode se dar ad nutum, segundo critério e conveniência 
da Administração Pública, independentemente da instau-
ração prévia de procedimento administrativo. 

Na espécie, a exoneração ad nutum da impetrante 
encontra respaldo, ainda, na previsão contida no § 6º do 
art. 198 da CF/88, que prevê, expressamente, a perda do 
cargo para o servidor que exerça as funções equivalentes 
às de agente comunitário de saúde, inobservando os 
requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício, 
entre eles a contratação a partir de anterior processo de 
seleção pública.

Por tudo o que restou acima exposto, manifesta a 
ausência de direito líquido e certo a amparar a impe-
tração, sendo de rigor a denegação da segurança. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VERSIANI PENNA e ÁUREA BRASIL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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que o autor vem cobrando valores aleatórios, pois cobrou 
de um estabelecimento congênere valor bem abaixo do 
que o pleiteado na presente ação. Alega que impugnou 
todos os fatos e documentos trazidos aos autos pelo autor. 
Requereu o acolhimento da preliminar para extinguir a 
ação sem julgamento de mérito ou, eventualmente, fosse 
negado provimento ao recurso. 

É o relatório.
Juízo de admissibilidade:
Conheço do recurso do autor porque próprio, 

tempestivo e por ter contado com preparo regular (f. 247).
Preliminar/carência de ação.
O réu, ora apelante, arguiu a preliminar de carência 

de ação, alegando que o autor não comprovou que ele 
é afiliado ao Ecad, não podendo obrigá-lo a se associar. 
Afirma que, não sendo associado ao autor, não detém 
legitimidade para figurar no polo passivo da presente 
ação. 

Tenho que não assiste razão ao apelante. 
Sobre a carência de ação, leciona Humberto 

Theodoro Júnior:

É que, embora abstrata, a ação não é genérica, de modo 
que, para obter a tutela jurídica, é indispensável que o autor 
demonstre uma pretensão idônea a ser objeto da atividade 
jurisdicional do Estado. Vale dizer: a existência da ação 
depende de alguns requisitos constitutivos que se chamam 
‘condições da ação’, cuja ausência, de qualquer um deles, 
leva à ‘carência de ação’, e cujo exame deve ser feito em 
cada caso concreto, preliminarmente à apreciação do mérito, 
em caráter prejudicial. [...]
Por isso mesmo, ‘incumbe ao juiz, antes de entrar no exame 
do mérito, verificar se a relação processual que se instaurou 
desenvolveu-se regularmente (pressupostos processuais) e se 
o direito de ação pode ser validamente exercido, no caso 
concreto (condições da ação) [...]
As condições da ação são três: 1ª) possibilidade jurídica do 
pedido; 2ª) interesse de agir; 3ª) legitimidade de parte. (Curso 
de direito processual civil. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998, v. 1, p. 51-53.)

No presente caso, o pedido formulado na inicial 
é juridicamente possível, uma vez que não há qualquer 
vedação à pretensão de cobrança de remuneração pelo 
uso de obras artísticas em nosso ordenamento jurídico, 
o autor tem interesse de agir, uma vez que, como 
alega, representa os artistas e detém legitimidade para 
arrecadação da remuneração a eles devida, e as partes 
são legítimas para figurarem na presente lide, segundo 
teoria da asserção. 

Portanto, não há falar em carência de ação. 
Demais disso, a presente ação embasa-se na 

utilização de obras protegidas pelos direitos autorais sem 
a devida autorização de seus proprietários, o que enseja 
a cobrança, não sendo necessário que o réu seja afiliado 
ao autor. 

Posto isso, rejeito a preliminar.
Prejudicial de mérito de prescrição:

frequência coletiva, não sendo cabível o recolhimento de 
contribuição destinada ao ressarcimento pela utilização 
de obras audiovisuais. Afirma que a eventual utilização 
de rádio ou televisão pelos hóspedes já contou com o 
pagamento realizado pela emissora ou rádio difusora. 
Sustenta que ninguém escolhe o hotel em que vai se 
hospedar embasado na qualidade do televisor ou rádio 
existente. Assevera que o autor, em sua cobrança, não 
especificou quais autores, obras e valores, limitando-se 
a alegar que há transmissão radiofônica. Alega que os 
valores cobrados no período de 1º.02.2009 a 1º.01.2010 
estão prescritos. Afirma que o autor vem cobrando valores 
aleatórios, pois cobrou de um estabelecimento congênere 
valor bem abaixo do pleiteado na presente ação. 
Requereu o acolhimento da preliminar para extinguir a 
ação sem julgamento de mérito ou, eventualmente, fosse 
julgado improcedente o pedido inicial. 

O MM. Juiz, conforme sentença de f. 224/229, 
julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo 
improcedente a pretensão inicial. Condeno o autor ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 
art. 20, § 4º, do CPC. 

O autor apelou (f. 233/246), alegando que o 
criador da obra musical não pode ser compelido a 
ceder o uso de sua obra para pessoas que frequentam 
o estabelecimento do réu. Afirma que a Lei 9.610/98 
considera que os hotéis são locais de frequência coletiva, 
sendo cabível a cobrança de direitos autorais. Assevera 
que o STJ sumulou o entendimento de que os hotéis são 
obrigados ao pagamento de retribuição autoral pela 
retransmissão radiofônica de músicas. Alega que o réu 
não impugnou a forma de arrecadação que é estabelecida 
pela taxa média de ocupação. Prequestionou os seguintes 
dispositivos: arts. 5º, inciso V, 28, 29, 31, 68 e seus 
parágrafos da Lei 9.610/98; Súmulas 63 e 261 do STJ, 
arts. 302 e 334 do CPC e incisos XXVII e XXVIII do art. 5º 
da CF/88. Requereu a reforma da sentença para julgar 
procedente o pedido inicial. 

O réu apresentou contrarrazões (f. 255/275), 
arguindo a preliminar de carência de ação, ao 
argumento de que não é associada ao autor e não pode 
ser compelida a se associar; inexistindo prova de que 
houve a afiliação, resta patente sua ilegitimidade passiva. 
Em relação ao mérito, que não há comprovação do uso 
das obras, alegado pelo autor. Afirma que os quartos de 
hotéis não são locais de frequência coletiva. Sustenta 
que o uso de televisão não é sinônimo de utilização de 
obra musical. Assevera que ninguém escolhe o hotel em 
que vai se hospedar embasado na qualidade do televisor 
ou rádio existente. Alega que a Súmula 63 do STJ tem 
de ser interpretada restritivamente, para se evitarem 
exageros. Sustenta que os valores cobrados no período 
de 1º.02.2009 a 1º.01.2010 estão prescritos. Assevera 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        67

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

STJ aplicável à espécie. Desnecessidade de prova de filiação 
do artista nacional. Prova apenas exigida para cobrança pela 
execução pública de obra de artista estrangeiro. Documentos 
anexados em recurso que comprovam essa representação. 
Cobrança possível. Prescrição, no entanto, em relação às 
parcelas anteriores a setembro de 2005. Sentença reformada. 
Recurso parcialmente provido.
[...]
Tem-se então que o pedido inicial cominatório deve ser 
acolhido. Mas, quanto à cobrança, apenas em parte, porque 
incabíveis as parcelas anteriores a setembro de 2005. Nos 
termos do quanto reconhecido na r. sentença e já decidido 
por esta Câmara (TJSP, Ap. 9204578-54.2009.8.26.0000, 
Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 19.6.2012), seguindo também 
orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.168.336-
RJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. em 22.3.2011), ausente 
previsão de prazo prescricional específico acerca da violação 
de direitos autorais na nova lei especial, aplicável à espécie o 
prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3º, inciso V, do Código 
Civil. [...]. (TJSP, AC 0002591-14.2008.8.26.0370, 1ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Godoy, j. em 
22.10.2013, p. em 24.10.2013.)

Contudo, a presente ação somente foi ajuizada 
em 18.01.2013, e, sendo o prazo prescricional de 
três anos, está prescrito o direito de o autor cobrar as 
contraprestações relativas aos meses de fevereiro de 
2009 até janeiro de 2010. 

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito de 
prescrição parcial. 

Mérito.
O Ecad apelou da sentença, pela qual foi julgado 

improcedente seu pedido de condenação do réu a pagar 
direitos autorais do período de fevereiro de 2009 até 
janeiro de 2013 e, ainda, o pagamento da importância 
mensal de R$847,18 (oitocentos e quarenta e sete reais e 
dezoito centavos).

O argumento do autor/apelante é o de que o 
simples fato de a ré disponibilizar aparelhos de televisão/
rádio em seus quartos enseja seu dever de pagar a 
retribuição autoral.

Já o argumento do réu/apelado é o de que os 
quartos de hotel não são locais de frequência pública, 
não ensejando o recolhimento de contribuição autoral 
e, ainda, que a existência de televisor no local não é 
sinônimo de reprodução musical.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho 
que assiste razão ao autor.

O art. 5º, XXVII, da CF prevê que a propriedade 
autoral pertence ao artista e o inciso XXVIII assegura o 
aproveitamento econômico a todos os participantes de 
obra coletiva:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
[...]

O réu, ora apelado, arguiu a preliminar de mérito de 
prescrição dos valores cobrados em relação ao período 
de 1º.02.2009 a 1º.01.2010, nos termos do art. 206, 
§ 3º, inciso V, do CCB:

Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 3º Em três anos:
[...]
V - a pretensão de reparação civil;
[...]

Vale ressaltar a definição de prescrição, no dizer de 
Humberto Theodoro Júnior:

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito 
que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. 
Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os 
romanos chamavam de actio e que, em sentido material, é 
a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, 
contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante 
dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do 
pedido, conforme a sistemática do Código. (Curso de direito 
processual civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, 
p. 323.)

Tenho que assiste razão ao apelado nesse tópico. 
No presente caso, o autor, ora apelante, pleiteia o 

recebimento de direitos autorais pela utilização de obras 
musicais sem a necessária autorização, no período de 
fevereiro de 2009 até janeiro de 2013, conforme planilha 
de f. 55/56. 

O STJ já firmou entendimento de que o prazo 
prescricional aplicável à proteção de direitos autorais é 
de três anos:

Civil e processo civil. Direito autoral. Prescrição. Dies a quo. 
Prazo. Novo Código Civil. Regra de transição do art. 2.028. 
Contagem. [...] 4. O CC/02 não prevê um prazo prescricional 
específico para a violação de direitos do autor, de sorte 
que, com o seu advento, a matéria passou a ser regulada 
pelo art. 206, § 3º, V, que fixa um prazo prescricional de 
03 anos para a pretensão de reparação civil, dispositivo 
de caráter amplo, em que se inclui a reparação de danos 
patrimoniais suportados pelo autor de obra intelectual. [...] 
(REsp 1168336/RJ, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, j. em 22.03.2011, DJe de 16.09.2011).

Ainda nesse sentido: 

Uso indevido de fotografia em publicidade de cartão de 
crédito. Dano moral. (a) Prescrição. Não ocorrência. Teoria 
da actio nata. Súmula nº 278/STJ. A autora recorrente tomou 
ciência do uso indevido da fotografia em 16.12.2006. Ação 
distribuída em 20.9.2007. Despacho citatório proferido no 
dia 25 desse mês. Artigos 202, inciso I, e 206, § 3º, inciso V, 
do CC. Artigos 219, § 1º, e 263 do CPC. Enunciado nº 417 
da V Jornada de Direito Civil. [...]. (TJSP, AC 0043716-
68.2009.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Roberto Maia, j. em 22.10.2013, p. em 25.10.2013.)

Direito autoral. Sonorização de sala de academia de ginástica. 
Alegação de ausência de intuito lucrativo por si não acolhível 
e que, de todo modo, não afasta a cobrança. Súmula 63 do 
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Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras 
literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são 
independentes entre si, e a autorização concedida pelo 
autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a 
quaisquer das demais.
[...]
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou 
titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições 
musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações 
e execuções públicas.

Como se vê, a legislação em vigor é expressa quanto 
à necessidade de autorização e de recolhimento prévio 
dos direitos autorais para execução de obras artísticas.

O STJ já pacificou o entendimento de que é devido 
o recolhimento de direitos autorais em decorrência da 
transmissão radiofônica: “Súmula 63. São devidos direitos 
autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em 
estabelecimentos comerciais”.

Isso porque a obra do autor é protegida, já que 
é caracterizada como bem de propriedade do autor, 
que lhe garante direitos quando de sua exibição, como 
leciona a doutrina:

Sendo a obra do autor uma propriedade, ela insere-se na 
categoria dos direitos patrimoniais. E neste sentido é que o 
pensamento romano torna-se importante, contribuindo para 
que os estudiosos chegassem à conclusão de que os direitos 
autorais reputam-se, para efeitos legais, bens móveis, do 
que resulta outro fator importante: não é a ideia em si, a 
abstração, que se protege, mas sim essa ideia quando toma 
forma concreta, inserida num corpus mechanicum, o que a 
transforma, precisamente, num bem móvel.

Delia Lipszyc diz:

O direito de autor destina-se a proteger a forma 
representativa, a exteriorização e seu desenvolvimento em 
obras concretas aptas a serem reproduzidas, representadas, 
executadas, exibidas, rediofonizadas, etc., segundo o gênero 
a que pertençam. (LIPSZYC. Derechos de autor y derechos 
conexos, 1993, p. 62).
No Brasil, desde cedo, firmou-se o conceito de que o direito 
autoral é uma propriedade e, portanto, uma categoria a 
que se confere a condição de negociabilidade em todos os 
aspectos: compra, venda, concessão, cessão e sucessão 
mortis causa.
[...]
A violação a direitos autorais, diz Carlos Alberto Bittar, 
acarreta sancionamentos em diferentes planos do Direito, 
em que avulta a perspectiva de reparação dos danos 
sofridos pelo lesado, tanto de ordem moral como de ordem 
patrimonial, os primeiros referentes a lesão de componentes 
pessoais do relacionamento autor-obra, os segundos a de 
cunho pecuniário.
No que tange aos critérios para indenização, Bittar diz que 
a doutrina universal é tranquila a respeito, entendendo 
espraiar-se o sancionamento por todos os efeitos danosos da 
ação lesiva e propondo, para determinadas ações, critérios 
próprios. Assim, compreendem-se, no cálculo da indenização, 
verbas correspondentes à satisfação dos danos morais e às 
dos danos patrimoniais, considerando-se independente, nos 
dois campos, cada direito exclusivo violado (BITTAR, 1992, 
p. 201-202).

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais 
e associativas;
[...]

Igual proteção é conferida ao autor pelos arts. 
5º, inciso V, 28, 29, 31, 68 e seus parágrafos da Lei 
9.610/98:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
[...]
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a 
obra é colocada ao alcance do público, por qualquer 
meio ou procedimento e que não consista na distribuição 
de exemplares;
[...]
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e 
dispor da obra literária, artística ou científica.
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor 
a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;
II - a edição;
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer 
outras transformações;
IV - a tradução para qualquer idioma;
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado 
pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções 
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro 
sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou 
produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em 
que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer 
sistema que importe em pagamento pelo usuário;
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística 
ou científica, mediante:
a) representação, recitação ou declamação;
b) execução musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de 
frequência coletiva;
f) sonorização ambiental;
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por 
processo assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais;
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos 
de qualquer tipo e meios de comunicação similares que 
venham a ser adotados;
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em 
computador, a microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou 
que venham a ser inventadas.
[...]
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EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1145185/RS, Rel.ª Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13.11.2012, DJe de 
19.11.2012.)

Agravo regimental. Recurso especial. Direitos autorais. 
Televisores e rádios em quartos de hotel. Serviços prestados 
pelos meios de hospedagem. Exploração de obras artísticas. 
Pagamento de direitos autorais. 1. São devidos, os pagamentos 
referentes aos direitos autorais em razão da disponibilização 
de televisores e rádios dentro dos quartos de hotéis, por 
configurar exploração de obras artísticas para incremento 
dos serviços prestados pelo meios de hospedagem. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no 
REsp 1261136/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 
j. em 19.06.2012, DJe de 27.06.2012.)

No caso, o Ecad, ora apelante, sustenta que o 
Hotel Bernal Ltda. - ME, ora apelado, está inadimplente 
com suas mensalidades de fevereiro de 2009 até janeiro 
de 2013, conforme planilha de f. 55/56, e pretende 
cobrar a quantia de R$ 42.925,33 (quarenta e dois mil 
novecentos e cinco reais e trinta e três centavos), relativa 
a esse período, além das parcelas vencidas no curso da 
lide e da multa.

Conforme lei e jurisprudências transcritas, a 
apelante tem razão. 

Contudo, no caso, foi acolhida a prejudicial 
de mérito de prescrição suscitada pelo apelado, 
declarando-se prescritas as mensalidades relativas ao 
período de fevereiro de 2009 até janeiro de 2010. 

Logo, o pedido inicial procede quanto às 
mensalidades relativas ao período de fevereiro de 2010 
até janeiro de 2013 e, ainda, as que venceram no curso 
da presente lide, que devem ser pagas, como pedido da 
inicial, incluindo correção monetária e juros de mora 
desde o vencimento e multa moratória de 10% (f. 55/56), 
conforme regulamento do Ecad.

A tabela do Ecad dos valores exigíveis tem plena 
validade, conforme jurisprudência majoritária.

Nesse sentido:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso 
especial. Ação declaratória. Reconvenção. Direitos autorais. 
Ecad. Execuções públicas de trilhas sonoras de filmes. Tabela 
de preços. Legalidade. Legitimidade do Ecad para cobrança. 
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, são devidos direitos 
autorais pela exibição pública de trilhas sonoras de filmes. 
2. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de 
preços instituída pelo Ecad. 3. A remansosa a jurisprudência 
desta Corte reconhece a legitimidade do Ecad para a 
cobrança de direitos autorais independentemente da prova 
da filiação do titular da obra. 4. Agravo regimental não 
provido. (AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP, Rel. Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 14.05.2013, 
DJe de 22.05.2013.)

Civil. Direitos autorais. Estabelecimento comercial. 
Restaurante/boate. Ecad. Valores. Tabela própria. Validade. I 
- Em estabelecimentos comerciais que funcionam como bar/
restaurante/boate, a reprodução musical faz parte da própria 
natureza da atividade comercial, sendo devida a cobrança 
de direitos autorais. II - Os valores cobrados pelo Ecad, em 

Conclui-se, pois, que tanto o dano moral como o dano 
material são indenizáveis, embora a quantificação dependa 
de cada caso.
[...] (CABRAL, Plínio. A nova Lei de Direitos Autorais. 4. ed. 
São Paulo: Harbra, 2003, p. 14/15.)

Como bem lecionou o doutrinador, pertencendo o 
direito de reprodução e divulgação ao artista, somente 
ele, ou seu representante, pode autorizar o uso de sua 
obra. Se a divulgação é feita com finalidade comercial, 
sem prévia autorização, essa circunstância demonstra, 
por si só, o prejuízo, uma vez que ao autor cabe participar 
dos proveitos econômicos decorrentes da divulgação 
comercial de seu trabalho intelectual.

A Lei 9.610/1998, que consolida a legislação sobre 
direitos autorais, define que as associações de titulares de 
direitos autorais devem manter um único escritório central 
para arrecadação e distribuição dos direitos relativos à 
execução pública das obras musicais, conforme previsão 
do art. 99, razão pela qual o Ecad, ora apelante, exerce 
a prerrogativa exclusiva de arrecadar e distribuir a receita 
aferida a título de direitos autorais.

Art. 99. As associações manterão um único escritório 
central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos 
direitos relativos à execução pública das obras musicais 
e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da 
radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da 
exibição de obras audiovisuais.
§ 1º O escritório central organizado na forma prevista 
neste artigo não terá finalidade de lucro e será dirigido e 
administrado pelas associações que o integrem.
§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este 
Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes 
como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.
§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório 
central somente se fará por depósito bancário.
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é 
vedado receber do empresário numerário a qualquer título.
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará 
o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que 
os hotéis e motéis devem recolher direitos autorais em 
decorrência da presença de aparelho de televisão e/ou 
rádio nos quartos por eles mantidos: 

Direitos autorais. Agravo regimental no recurso especial. Ecad. 
Sonorização ambiental de quartos de hotel. Precedentes. 1. A 
Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que são 
devidos direitos autorais pelo uso de aparelhos televisores ou 
radiofônicos em quartos de hotéis, motéis ou pousadas. 2. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1310207/RS, 
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 
19.03.2013, DJe de 22.03.2013).

Processual civil e civil. Agravo no recurso especial. Direitos 
autorais. Hotel. Cobrança. Possibilidade.

- A 2ª Secção deste Superior Tribunal já decidiu serem devidos 
direitos autorais pela instalação de televisores dentro de 
quartos de hotéis ou motéis. - Agravo não provido. (AgRg nos 
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em torno do mesmo negócio jurídico. A execução da 
sentença, no entanto, ficará subordinada à ultrapassagem 
do termo (art. 572), pois, sem o vencimento da prestação, 
ela não será exigível e não terá ocorrido o inadimplemento, 
que é pressuposto ou requisito de qualquer execução forçada 
(art. 580). (Curso de direito processual civil. 44. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 397/398.)

Nesse sentido:

Processual civil e administrativo. Agravo regimental no 
agravo em recurso especial. Servidor público municipal. 
Ação de cobrança. Férias remuneradas. Alegação de excesso 
na condenação. Não ocorrência. Prestações periódicas. 
Análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais. 
Impossibilidade. 1. Em se tratando de parcelas periódicas, é 
possível que a condenação abranja aquelas vencidas no curso 
do processo, sem que tal circunstância caracterize excesso na 
condenação ou julgamento extra petita. [...]. (AgRg no AREsp 
361.505/BA, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
j. em 1º.10.2013, DJe de 09.10.2013.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação 
de cobrança de cotas condominiais. Prestações periódicas. 
Parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação 
enquanto durar a obrigação. Súmula 83/STJ. [...]. (AgRg no 
AREsp 221.371/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, j. em 24.09.2013, DJe de 27.09.2013.)

As razões de apelação, portanto, devem ser 
acolhidas em parte.

Dispositivo:
Isso posto, rejeito a preliminar de carência de ação, 

acolho em parte a prejudicial de mérito de prescrição 
trienal e dou parcial provimento ao recurso para julgar 
procedente em parte o pedido inicial, condenando o 
réu/apelado a pagar ao autor/apelante as mensalidades 
do período de fevereiro de 2010 até janeiro de 2013, 
além das parcelas vencidas no curso da lide, cujo valor 
total deve ser apurado em liquidação de sentença, com 
acréscimos de juros de 1% ao mês e correção monetária, 
ambas desde o vencimento, além de multa no percentual 
pedido. 

Diante da sucumbência recíproca, condeno o réu/
apelado ao pagamento de 80% das custas e despesas 
processuais, 80% das custas recursais, e de 80% dos 
honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 
da condenação (art. 20, § 3º, do CPC), arcando o 
apelante com os 20% restantes. 

Os honorários advocatícios deverão ser 
compensados (Súmula 306 do STJ).

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES LEITE PRAÇA e EVANDRO LOPES DA 
COSTA TEIXEIRA.  

Súmula - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO 
REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO 
PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão 
sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. 
Precedentes do STJ. III - Ao trazer documentos comprobatórios 
de pagamentos de mensalidades ao Ecad, reconhecendo que 
reproduz música ambiente para seus clientes, reconhece a ré o 
direito do autor. Recurso especial provido. (REsp 509.086/RJ, 
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, j. em 15.08.2006, 
DJ de 11.09.2006, p. 247.)

No caso, o valor foi calculado nos termos da tabela 
do Ecad, que leva em consideração a quantidade de 
quartos mantidos pelo réu, a taxa de ocupação e o índice 
de audiência, conforme tabela 5 do regulamento do Ecad 
(f. 45).

A ré possui 70 quartos (f. 57/58), devendo arcar 
com o valor equivalente a 31,5 UDAS por mês. 

Contudo, observo que, na tabela de usuários de 
permanentes de f. 55/56. o autor não apresentou o valor 
individual da UDA vigente no período de cada cobrança. 

Da mesma forma, não foi juntada qualquer 
comprovação de tal valor aos autos. 

Logo, o valor devido deverá ser aferido em 
liquidação de sentença por cálculo, levando-se em conta 
o valor da UDA divulgado pelo Ecad. 

Lado outro, na inicial, o apelante também pleiteou 
as parcelas vincendas.

Tenho que é cabível a cobrança das contribuições 
vincendas, diante do caráter permanente e contínuo da 
reprodução musical, no exercício da atividade da empresa 
apelada e tendo em vista o disposto no art. 290 do CPC:

Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações 
periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, 
independentemente de declaração expressa do autor; se 
o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou 
de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, 
enquanto durar a obrigação.

Sobre as obrigações periódicas, também 
denominadas de obrigações de trato sucessivo, leciona 
Humberto Theodoro Júnior: 

Há casos em que a obrigação se desdobra em várias 
prestações periódicas, como os aluguéis, juros e outros 
encargos, que formam o que a doutrina chama de ‘obrigações 
de trato sucessivo’. 
Quando isto ocorre, mesmo sem menção expressa do autor 
na petição inicial, o Código considera incluídas no pedido as 
prestações periódicas de vencimento posterior ao ajuizamento 
da causa. Dessa forma, ‘se o devedor, no curso do processo, 
deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá 
na condenação, enquanto durar a obrigação’ (art. 290).
Trata-se de pedido implícito, no sistema do Código.
Numa ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo, 
se a purga da mora se dá após o vencimento de outros 
aluguéis, além daqueles relacionados na inicial, deverá 
a emenda compreender todas as prestações efetivamente 
vencidas até o momento do pagamento.
Perante essas obrigações de trato sucessivo é, outrossim, 
possível também a condenação a prestações vincendas, 
ou seja, prestações que só vencerão em data posterior à 
sentença. Com isso evita-se a repetição inútil de demandas 
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Adoção por escritura pública - Código Civil de 
1916 - Vigência - Art. 375, I - Legalidade - Vícios 
de consentimento - Não comprovação - Validade 

do ato - Lei 8.069/90 - Inaplicabilidade

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória. Anulação 
de registro. Adoção por escritura pública. Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Não apli-
cação. Ato realizado sob a égide do Código Civil de 
1916. Legalidade. Sentença mantida.

- A regra para a aplicação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.069/90) é a da proteção das 
pessoas incapazes até os seus 18 anos de idade, razão 
pela qual ele não alcança o ato de adoção de maior 
de 30 anos, realizado por meio de escritura pública, nos 
termos do Código Civil de 1916.

- Considerando-se a legalidade da adoção por escritura 
pública, sob a égide do Código Civil de 1916, conforme 
previsto em seu art. 375, bem como a ausência de provas 
de vícios de consentimento a eivar de nulidade o ato de 
adoção, mantém-se a sentença que julgou improcedente 
a pretensão autoral de declaração de nulidade de registro 
de nascimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0137.11.000892-7/001 - 
Comarca de Carlos Chagas - Apelante: I.P.L. - Apelada: 
J.S.A.P - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Hilda 
Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa - Relatora.

Notas taquigráficas 

DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA 
COSTA - Trata-se de ação ordinária ajuizada por I.P.L. em 
face de J.S.A.P., alegando a autora, em suma, que é mãe 
de M.A., falecido em 23.02.2011, e que seu filho teve um 
relacionamento amoroso com a mãe da requerida.

Afirmou que, após o falecimento de seu filho, 
requereu, como herdeira única, a abertura de inventário; 
no entanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento 
de pedido de habilitação ao inventário, formulado pela 
requerida, fazendo juntar certidão de nascimento cons-
tando-a como filha de M.A..

Asseverou que seu filho não era pai biológico da 
requerida e jamais iria registrá-la como filha. 

Ao final, requereu a procedência do pedido para 
declarar nulo o assento de nascimento da requerida, 

com o consequente cancelamento parcial e exclusão da 
filiação e parentesco paterno.

Citada, a parte ré apresentou contestação às 
f. 33-40, alegando, em resumo, que nunca disse ser 
filha biológica do falecido M.A., filho da autora, mas é 
inconteste a escritura pública de adoção lavrada perante 
Tabelião de Notas da Capital de São Paulo, bem como a 
averbação dessa escritura em seu assento de nascimento, 
levada a efeito perante o Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1° Subdistrito de Belo Horizonte

Argumentou que sua adoção pelo falecido se deu 
sob a égide do Código Civil de 1916, não havendo que 
se questionar a escritura pública de adoção, nos termos 
do art. 375 do mencionado diploma.

O Ministério Público, em parecer de f. 88-90, 
opinou pela improcedência do pedido autoral. 

O d. Juiz singular, em seu decisum de f. 94-96, 
julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação às f. 98-109, suscitando preliminar de nulidade 
da sentença por ausência de fundamentação, ao argu-
mento de que “não foram apreciadas todas as teses do 
pedido inicial”.

No mérito, alegou, em suma, que, a partir da 
entrada em vigor da Lei nº 8.069/90, não mais se admite 
que a adoção possa ser feita através de escritura pública, 
dependendo de sentença constitutiva.

Asseverou que a adoção da apelada se deu de 
modo “simulado” e que o adotante não manteve qual-
quer relação afetiva com a adotada.

Aduziu que a “simulação adotiva escriturada, ideo-
logicamente falsa, não deve nem pode servir como funda-
mento da justiça”.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas às 
f. 112-117.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 
da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Carlos Eduardo 
Mafra Cavalcanti, opinou pelo desprovimento do recurso 
e manutenção da r. sentença. 

É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto próprio, tempes-

tivo e dispensado de preparo, por litigar a apelante sob o 
pálio da assistência judiciária gratuita (f. 16).

Preliminarmente.
Em sede de preliminar, pugna a apelante pelo reco-

nhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de 
que “não foram apreciadas todas as teses do pedido 
inicial”.

Data venia, sem razão a recorrente.
Observando-se a sentença de f. 94-96, verifica-se 

que ela se apresenta constituída de relatório, funda-
mentação e dispositivo, externando, com clareza, os 
motivos que levaram o douto Juiz singular a indeferir o 
pedido inicial.

Ressalte-se que o douto Juiz a quo, em sua funda-
mentação, cuidou de analisar, pormenorizadamente, 
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todos os aspectos da lide, com base nas provas produ-
zidas e no direito aplicável à espécie.

O que existe é uma decisão contrária aos interesses 
da apelante, mas não carente de fundamentação.

Por outro lado, cumpre destacar que o julgador não 
está obrigado a esgotar o exame dos dispositivos legais 
suscitados pela parte, bastando que forneça, no julga-
mento da causa, fundamentação bastante ao acolhi-
mento ou desacolhimento da pretensão deduzida, o que 
foi feito.

Nesse sentido:

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados 
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronun-
ciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente 
para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073-
SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. em 04.06.98, negaram 
provimento, v.u., DJU de 17.08.98, p. 44 - apud NEGRÃO, 
Theotônio. CPC e legislação processual em vigor, 31. ed., 
nota ‘17a’ ao art. 535, p. 578).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade 
da sentença.

Mérito.
Extrai-se dos autos que I.P.L. ajuizou a presente ação 

em face de J.S.A.P., pretendendo a anulação do registro 
de nascimento desta, com a consequente exclusão da 
filiação e parentesco paterno dele constantes, ao funda-
mento de que o referido assento não representa a reali-
dade, estando eivado de vícios, sobretudo no tocante à 
ilegalidade da adoção da ré através de escritura pública.

A sentença de f. 94-96 julgou improcedente o 
pedido inicial, ao fundamento de que “é válida a adoção 
realizada nos moldes do Código vigente à época de sua 
concretização” e, ainda, de que “a parte autora não 
logrou êxito em demonstrar nos autos a existência de 
quaisquer vícios de consentimento capazes de ensejar a 
nulidade do registro”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação, reeditando a tese de nulidade do registro 
de nascimento da ré, seja pela ilegalidade da adoção 
através de escritura pública, seja pela existência de vício 
de consentimento.

Data venia, razão não assiste à recorrente.
O Código Civil de 1916, que disciplinava a adoção 

tanto de adultos quanto de menores, dispunha, em seu 
art. 375, que: “Art. 375. A adoção far-se-á por escritura 
pública, em que se não admite condição, em termo”.

Dessa forma, tem-se que a escritura pública, 
prevista no citado artigo, era da substância do ato da 
adoção, consoante expressamente previsto no art. 134, I, 
daquele diploma legal, que previa:

Art. 134. É, outro sim, da substância do ato o instrumento 
público: 
I. Nos pactos antenupciais e nas adoções.
[...]

Cumpre ressaltar que somente no Novo Código 
Civil (2002) é que se previu que toda adoção deveria 
obedecer a processo judicial, sendo que até a adoção de 
maiores de dezoito anos dependeria da assistência efetiva 
do Poder Público e de sentença constitutiva (art. 1.619 do 
Código Civil de 2002).

Todavia, no caso dos autos, à época da escritura de 
adoção (11.10.2002 - f. 31-verso), averbado no assento 
de nascimento que se pretende anulado, vigia o Código 
Civil de 1916, sendo certo que o Código Civil atual 
somente passou a vigorar em 11 de janeiro de 2003, nos 
termos de seu art. 2.044.

Dessa forma, como bem ressaltou o douto Juiz da 
causa, analisando-se a escritura de adoção de f. 31 e a 
certidão de nascimento de f. 42, não se vislumbra qual-
quer vício que comprometa a legitimidade do ato.

Ademais, consoante observou o douto Promotor de 
Justiça às f. 88-90, a adotada possuía 30 (trinta) anos 
de idade no momento da adoção, enquanto o adotante 
contava 63 (sessenta e três anos), estando ambos gozando 
de plena capacidade civil, restando, portanto, atendidos 
todos os requisitos legais estabelecidos nos arts. 368 a 
373 do Código Civil de 1916.

Acerca deste tema, já se manifestou o eg. Superior 
Tribunal de Justiça:

Administrativo e previdenciário. Pensão por morte. 
Cancelamento. Filha de militar. Adoção realizada na égide da 
Lei n. 6.697/79 (Código de Menores) por escritura pública. 
Legalidade. Intervenção do Poder Judiciário. Desnecessidade. 
Ato administrativo que deixou de observar os princípios do 
contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade. 1. É válida 
a adoção realizada por meio de escritura pública, conforme 
previsto no art. 375 do Código Civil de 1916, pois obedeceu 
às formalidades legais vigentes à época de sua concretização. 
Por isso, deve o ato ser considerado plenamente válido e 
eficaz, inclusive para efeito de percepção da pensão militar. 
Precedentes. 2. A desconstituição da eficácia de qualquer ato 
administrativo, que repercuta no âmbito dos interesses indi-
viduais dos servidores ou administrados, necessariamente, 
deve ser precedida de instauração de processo administra-
tivo, em obediência aos princípios constitucionais do devido 
processo legal e da ampla defesa, com todos os recursos a 
ela inerentes. 3. Recurso especial provido (REsp 1159396/
RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 
21.06.2011, DJe de 1º.08.2011) (destaquei).

Processual civil e previdenciário. Preliminar de incompe-
tência da Justiça Federal. Adoção. Escritura pública. Código 
Civil. Lei vigente à época. Validade. Código de Menores. 
Inaplicabilidade. Pensão por morte. Restabelecimento de 
benefício. 1. Em caso de restabelecimento de benefício previ-
denciário, a competência é da Justiça Federal, a teor do 
art. 109, inciso I, da Carta Magna. 2. É válida a adoção reali-
zada por meio de escritura pública, nos moldes do art. 375 do 
Código Civil de 1916, pois obedeceu às formalidades legais 
vigentes à época de sua concretização. 3. Recurso especial 
desprovido (REsp 494.748/RN, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, julgado em 06.05.2004, DJ de 07.06.2004, 
p. 265) (destaquei). 

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:
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Contrato de corretagem - Cobrança - Compra e 
venda de imóvel - Intermediação do corretor - 

Não comprovação - Comissão indevida

Ementa: Cobrança. Compra e venda de imóvel. Contrato 
de corretagem. Intermediação. Comprovação ausente. 
Comissão não devida.

- Em autos de cobrança de honorários de corretagem, 
não comprovada a concretização da compra e venda 
de imóvel por ato de intermediação do corretor, o não 
acolhimento do pedido é de rigor. 

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0400.10.000930-9/001 - Co-
marca de Mariana - Apelante: Bonanza Imóveis Ltda. - 
Apelado: Avimar de Oliveira Gontijo - Interessada: Nadir 
de Oliveira Silva Gontijo - Relator: DES. SALDANHA DA 
FONSECA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

Adoção. Escritura pública anterior à Constituição Federal de 
1988 e vigente o Código Civil de 1916. Revogabilidade pelo 
adotado. Decadência. Impossibilidade. - Conforme a melhor 
doutrina e jurisprudência atual e iterativa, tem-se por irrevo-
gável a adoção simples por escritura pública, ainda que reali-
zada antes da Constituição Federal de 1988 e mesmo antes 
do Estatuto da Criança e do Adolescente; ademais quando 
presentes os requisitos para o ato e sendo feito o pedido de 
revogação pelos adotados decorrido o prazo de um ano após 
completarem a maioridade civil à época (Apelação Cível 
1.0040.11.008157-3/001, Relator Des. Geraldo Augusto, 
1ª Câmara Cível, julgamento em 17.04.2012, publicação 
da súmula em 04.05.2012) (destaquei). 

Quanto à alegação de impossibilidade de adoção 
por escritura pública, em razão da aplicação da Lei 
nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
também sem razão a apelante.

Em primeiro lugar, vê-se que a Constituição da 
República apenas trata da adoção relativa à proteção 
devida à pessoa da criança e do adolescente, constando, 
em seu art. 227, que tal espécie de adoção seria assis-
tida pelo Poder Público, na forma da lei (§ 5º), pelo que 
resta evidente que não houve revogação da hipótese de 
adoção, prevista no Código Civil de 1916, de pessoas 
plenamente capazes do exercício de seus direitos.

Ademais, em atenção ao disposto na mencionada 
norma constitucional, foi promulgada a Lei nº 8.069, de 
13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que, ao 
dispor sobre a proteção integral desses incapazes, prevê, 
em seu art. 2º, que “considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

Portanto, a regra para a aplicação da Lei 8.069/90 
é a da proteção das pessoas incapazes até os seus 18 
anos de idade, havendo ainda a exceção de aplicação da 
referida lei às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, “nos 
casos expressos em lei” (art. 2º, parágrafo único). Nesse 
passo, consta do referido diploma, em seu art. 40, que o 
adotando deve contar, no máximo, dezoito anos à data 
do pedido, ressalvada a mencionada exceção.

No caso em exame, vê-se que a ré, nascida em 
11.09.1970 (f. 42), à época da adoção (11.10.2002), já 
contava 32 (trinta e dois) anos completos, mostrando-se, 
portanto, inaplicáveis as normas do Estatuto da Criança e 
do Adolescente ao caso.

Nesse sentido:

Ação de adoção. Ascendente. Adotanda maior de 
idade. Vedação legal contida no § 1º do art. 42 do ECA. 
Inaplicabilidade. - A vedação legal contida no § 1º do art. 42 
do Estatuto Menorista, relativamente à adoção de descen-
dente por ascendente, aplica-se somente em ação de adoção 
de menor de idade. - Tratando-se de pedido de adoção de 
pessoa maior de idade, as únicas vedações legais são aquelas 
constantes dos arts. 1.618 e 1.619 do Código Civil de 2002, 
no tocante à impossibilidade de adoção por pessoa menor de 
18 anos e com diferença de idade em relação ao adotando 
inferior a 16 anos (Apelação Cível 1.0035.07.093270-
8/001, Relator Des. Eduardo Andrade, 1ª Câmara Cível, 

julgamento em 17.03.2009, publicação da súmula em 
17.04.2009) (destaquei).

Por fim, no tocante à tese de existência de vício 
de consentimento no ato de adoção da ré, vê-se que a 
autora não produziu qualquer prova que referendasse 
suas alegações, limitando-se a tecer uma série de afir-
mações acerca do convívio havido entre o adotante e a 
ré, mas sem sequer mencionar as circunstâncias em que 
o ato fora praticado.

Dessa forma, considerando-se a legalidade da 
adoção por escritura pública sob a égide do Código Civil 
de 1916, conforme previsto em seu art. 375, bem como 
a ausência de provas de vícios de consentimento a eivar 
de nulidade o ato de adoção, mantém-se a sentença que 
julgou improcedente a pretensão autoral de declaração 
de nulidade de registro de nascimento.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigi-
bilidade da condenação, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES AFRÂNIO VILELA e MARCELO RODRIGUES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Consoante a legislação de regência, o contrato de 
corretagem traduz obrigação de resultado (CC, art. 725), 
não sendo devida nenhuma remuneração ao corretor se 
a efetivação da compra e venda se realiza diretamente 
entre os interessados, salvo se ajustada a cláusula de 
exclusividade (CC, art. 726).

Muito embora não se possa negar a ampla divul-
gação empreendida pela imobiliária apelante acerca da 
intenção do apelado em vender imóvel de sua proprie-
dade, providência dessa natureza caracteriza-se, na hipó-
tese dos autos, nada mais que gestão negocial, segundo 
risco daquela que pretendia, sem cláusula de exclusivi-
dade, encontrar interessados em adquirir o bem. E tal se 
afirma porque prova robusta acerca da aproximação, 
pela apelante, de comprador e vendedor escapa aos 
autos. 

O simples fato de o atual proprietário do imóvel ter 
procurado, por ocasião da concretização do negócio jurí-
dico, a imobiliária apelante, com intuito de, sob sua inter-
mediação, encontrar bem que lhe servisse não se erige, 
de igual modo, como acontecimento capaz de albergar 
a comissão ora perseguida. O documento de f. 25, inti-
tulado “Registro de Visita a Imóveis”, não possui a força 
probante que a recorrente faz crer, pois dele se extrai 
apenas que a corretora Flávia Maria Melo de Paulo apre-
sentou imóvel diverso ao adquirente do bem.

Dessarte, como se traduz da teoria clássica romana 
actore non probante, reus absolvitur, ausentes as provas 
pertinentes aos fatos constitutivos do direito da recorrente, 
para tanto não servindo a prova oral colhida, seu pedido 
inicial deve ser julgado improcedente.

Com tais razões, nego provimento ao recurso, 
mantendo-se íntegra a r. sentença recorrida por seus 
próprios e sólidos fundamentos.

Custas, pela apelante.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014. - Saldanha 
da Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SALDANHA DA FONSECA - Cuidam os autos 
de ação ordinária ajuizada por Bonanza Imóveis Ltda. em 
desfavor de Avimar de Oliveira Gontijo, ao argumento 
de que não paga comissão decorrente de corretagem 
contratada para intermediação de compra e venda do 
imóvel identificado.

A teor da r. sentença de f. 60-64, o pedido foi 
julgado improcedente sob o fundamento de que 

a corretagem não foi avençada com cláusula de exclusivi-
dade e, sendo a prova concludente no sentido da realização 
do negócio a despeito dos esforços da demandante, mas sem 
sua intermediação, não é de medrar a pretensão vertida na 
petição inicial.

Às f. 74-75, foram rejeitados os embargos declara-
tórios de f. 66-67.

Insatisfeita, recorre a autora. Com esteio na 
apelação de f. 68-72, alega, em benefício de seu intento, 
a existência de prova robusta capaz de atestar a contra-
tação denunciada, vale dizer, a intermediação na venda 
do imóvel e, como tal, os consectários que dela decorrem, 
nos termos em que postulados.

Em contrarrazões de f. 77-79, o apelado, refu-
tando a insurgência recursal, pugna pelo desprovimento 
do recurso.

Conheço do recurso, porque presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

Após minucioso exame dos autos, entendo que 
não merece qualquer censura a r. sentença hostilizada. 
Isso porque, a meu ver, o Juízo de origem imprimiu 
solução adequada à controvérsia, fazendo-o em perfeita 
harmonia com o conjunto probatório trazido aos autos 
que, registro, não evidencia mesmo os fatos constitutivos 
da pretensão.

Preceitua o art. 333 do CPC que o ônus da prova 
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 
direito. Bem por isso Nelson Nery Júnior ensina que:

Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justi-
niano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a 
existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a 
existência do ato ou fato por ele descrito na inicial com ense-
jador do seu direito (Código de Processo Civil comentado. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 836).

Guiseppe Chiovenda completa:

O autor deve provar os fatos constitutivos, isto é, os fatos que 
normalmente produzem determinados efeitos jurídicos; o réu 
deve provar os fatos impeditivos, isto é, a falta daqueles fatos 
que normalmente concorrem com os fatos constitutivos, falta 
que impede a estes de produzir o efeito que lhe é natural 
(Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 
1998, v. 2, p. 451).

Meio ambiente - Lixo urbano - Depósito a céu 
aberto - Proibição - Art. 47, incisos II e III, da 
Lei nº 12.305/2010 - Risco de contaminação - 
Responsabilidade objetiva do município - Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei 

Orçamentária Anual - Disponibilidade financeira - 
Planejamento - Inserção das obras necessárias - 

Prazo suficiente - Multa - Pertinência e 
proporcionalidade - Sentença mantida

Ementa: Ação civil pública. Meio ambiente. Lixo urbano. 
Alocação de forma inadequada. Danos. Prova pericial. 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        75

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Aterro sanitário irregular. Responsabilidade objetiva. 
Proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

- Em matéria de dano ambiental, vigora o princípio da 
responsabilidade objetiva, irrelevante a discussão de 
culpa. 

- A Constituição determina a elaboração do orçamento 
com base em três instrumentos legais: o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

- Os três instrumentos direcionam a administração do 
orçamento no decorrer dos anos, sendo que o Plano 
Plurianual - PPA contém o programa de trabalho elabo-
rado pelo prefeito, sobretudo em relação a investimentos 
- dentre eles as obras - referentes ao período de quatro 
anos a contar do segundo ano de seu mandato. 

- A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO define metas 
e prioridades para a administração pública a partir do 
Plano Plurianual, assim como orientações para elabo-
ração da Lei Orçamentária. 

- Já a Lei Orçamentária Anual - LOA, elaborada pelo 
Executivo segundo as diretrizes aprovadas na LDO, esta-
belece a previsão de despesas e receitas para o ano 
seguinte. 

- Como confessado pelo recorrente, a questão do lixo 
urbano vem-se arrastando por três administrações, sem 
que nenhuma delas, ciente do processo judicial em curso, 
tenha sequer aventado sua inserção no orçamento das 
obras necessárias para solução da questão. 

- A Lei Orçamentária Anual é fruto do planejamento das 
atividades e dos projetos a serem desenvolvidos, mas, 
durante o exercício financeiro, podem surgir fatos que 
impliquem a necessidade de se redimensionar o plane-
jamento anterior. 

- Seria impraticável se o orçamento, durante a sua 
execução, não pudesse ser alterado objetivando contem-
plar situações não previstas quando de sua elaboração. 

- Para tal fim, os mecanismos disponíveis são a aber-
tura de créditos adicionais e a transposição, o rema-
nejamento ou a transferência de recursos de uma cate-
goria de programação para outra ou de um órgão para 
outro, mediante prévia autorização legislativa, conforme 
preceitua o art. 167, V e VI, da CF/88. 

- O prazo assinado é suficiente para que o Município 
leve a cabo as providências ordenadas, mesmo porque 
a questão já perdura por período superior a nove anos, 
isso se levar em conta tão só o ajuizamento da demanda. 

- A população sofre os sérios danos diante da falta de 
ação do Município, que causa à biodiversidade e ao 

homem diversos males, com a dispersão de insetos, 
moscas, baratas, ratos, hospedeiros de doenças como 
dengue, leptospirose e a peste bubônica. 

- O Juízo pode impor multa ao Município, em montante 
suficiente e compatível com a obrigação, fixando-lhe 
prazo para o cumprimento. 

Em reexame necessário, sentença confirmada, prejudi-
cado o apelo.

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0273.
06.000965-4/001 - Comarca de Galileia - Apelante: 
Município de Galileia - Apelado: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Relator: DES. RAIMUNDO MES-
SIAS 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 REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA, 
PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014. - Raimundo 
Messias Júnior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - Trata-se de 
reexame necessário e apelação interposta pelo Município 
de Galileia contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da Vara Única da Comarca de Galileia, que, nos 
autos da presente ação civil pública, julgou procedente 
o pedido, condenando o Município à obrigação de não 
fazer, consistente em se abster de depositar o lixo em área 
de preservação permanente ou nos três locais apontados 
na inicial, sob pena de multa, sem prejuízo da remoção 
dos detritos para local adequado. Além disso, deter-
minou a construção de um aterro sanitário para arma-
zenamento de todo o lixo da cidade, de acordo com as 
normas ambientais e prévia aprovação do órgão compe-
tente, iniciando-se as obras no prazo máximo de cento 
e oitenta dias, contados da publicação da sentença, sob 
pena de multa diária, e providenciar, de imediato, o isola-
mento da área que atualmente recebe os resíduos, impe-
dindo a presença de pessoas no local, a fim de evitar que 
sejam expostas a doenças, e, de resto, elaborar e executar 
o projeto de gerenciamento de resíduos, a se iniciar no 
prazo máximo de seis meses, com demonstração mensal 
da etapa de trabalho desenvolvida, sob pena de multa 
mensal de R$50.000,00 a ser suportada pelo ente estatal 
e seus dirigentes, solidariamente.

Com base no art. 14 da Lei 7.347/85, determinou 
a eficácia imediata da decisão, independentemente do 
trânsito em julgado. 

Salienta o Município que a decisão estabeleceu 
prazos impossíveis para cumprimento da obrigação 
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imposta e aplicou multas severas, em caso de descum-
primento, a serem suportadas pelo ente público e seus 
gestores. Argumenta ainda que o processo vem-se arras-
tando por três administrações, sendo que a decisão foi 
proferida em processo eleitoral, em que os gestores 
públicos têm uma série de restrições, dentre elas firmarem 
convênios e liberar recursos. Assevera que, na forma do 
art. 54 da Lei nº 12.305/10, a disposição final ambien-
talmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no 
art. 9º, § 1º, deverá ser implantada em até 4 anos após 
a data de publicação desta lei, ou seja, em 02.08.2014. 
Sustenta que o projeto envolve elevado custo e ultrapassa 
a capacidade orçamentária. Ressalta que atualmente o 
lixo tem destinação correta, conforme laudo de f. 188, v, 
item 2.4, e que o custo do projeto foge à realidade orça-
mentária do Município. 

Pede o provimento do recurso, para flexibilizar a 
escolha de aterro ou consórcio, de acordo com a conve-
niência, além de adequar à realidade orçamentária e 
decotar a imposição de multa.

Contrarrazões às f. 267/282.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recurso. 
É o relatório.
Conheço do reexame e da apelação voluntária, 

atendidos os requisitos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia à alocação, de forma inade-

quada, do lixo pelo Município, sem a obrigatória licença 
ambiental, causando danos à natureza e à população.

Depreende-se dos autos que a Municipalidade, no 
mínimo há nove anos, vem depositando lixo a céu aberto, 
de forma irregular, inclusive com grave risco de contami-
nação do solo e cursos d´água.

O laudo técnico de f. 187/190-v. demonstra que 
os resíduos sólidos coletados no Município são encami-
nhados para local não regularizado e são dispostos a céu 
aberto, sem nenhum critério técnico, envolvendo resíduos 
domiciliares, públicos e comercial (f. 188-v., itens 2.2 e 
2.3).

Conforme apurado, não há cerca de isolamento, 
identificação por placa e nenhum controle de acesso ao 
depósito de resíduos, além de se situar a 100 metros do 
núcleo populacional.

Ressalte-se que a resposta contida à f. 188-v., item 
2.4, mencionado pelo Município, apenas diz respeito 
ao lixo proveniente do serviço de saúde, que, ademais, 
necessita de informação de qual local é dispensado.

A Constituição Federal estabelece no art. 225, 
caput, o direito de todos ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. É inegável que o depósito do lixo da 
população do Município réu polui o meio ambiente, pois 
são descarregados, a céu aberto, resíduos sólidos, sem 
adoção de qualquer tipo de técnica protetiva. 

Embora se reconheçam as dificuldades dos 
pequenos Municípios de se organizarem para dar trata-
mento adequado aos resíduos sólidos, não cabe argu-

mentar acerca da falta de recursos para apresentação de 
projetos de aterro ou de inclusão em consórcios de Muni-
cípios que já possuem aterro licenciado. 

Ademais, a questão da destinação de resíduos 
sólidos tem que ser tratada pelos administradores públicos 
como prioridade.

Diante de tal situação, incontestável é a responsabi-
lidade do Município, de forma objetiva, mesmo porque, 
na condição de ente do Poder Público, é responsável pela 
coleta de lixo e sua destinação final.

Depois, o argumento em torno da Lei nº 12.305/10 
não tem qualquer pertinência, uma vez que o art. 47 
define, de logo, que:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou 
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: 
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos 
hídricos; 
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resí-
duos de mineração; 
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para essa finalidade; 
IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

Assim, não obstante o prazo assinalado pelo art. 54, 
o art. 47, ambos da Lei 12.305/10, veda, expressamente, 
a prática coibida pela sentença recorrida.

Lado outro, não é razoável supor que possa o Muni-
cípio, em detrimento de um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado (art. 225 da CF/88), atuar no despejo 
de lixo de maneira descuidada.

A questão, ao contrário do que argumenta o Muni-
cípio, não se relaciona com opção de política, tampouco 
com disponibilidade financeira.

Observa-se que a Constituição determina a elabo-
ração do orçamento com base em três instrumentos 
legais: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Esses três instrumentos direcionam a administração 
do orçamento no decorrer dos anos. 

O Plano Plurianual - PPA contém o programa de 
trabalho elaborado pelo prefeito, sobretudo em relação a 
investimentos, referente ao período de quatro anos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO define 
metas e prioridades para a administração pública a partir 
do Plano Plurianual, assim como orientações para elabo-
ração da Lei Orçamentária. 

Já a Lei Orçamentária Anual - LOA, elaborada 
pelo Executivo segundo as diretrizes aprovadas na LDO, 
estabelece a previsão de despesas e receitas para o ano 
seguinte. 

Por outro lado, não se aplica a cláusula da reserva 
do possível, porque a pretensão social de um meio 
ambiente equilibrado, preservado e protegido se afigura 
uma providência fundamental, estando, pois, em plena 
harmonia com as necessidades da população. 

Assim, não há ofensa aos princípios da separação 
dos poderes, da razoabilidade e da legalidade orçamen-
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tária, na determinação do Poder Judiciário para a imple-
mentação de medidas administrativas no âmbito do 
meio ambiente, com o fito de resguardar a integridade 
de direitos de estatura constitucional, quando flagrante a 
omissão do Município. 

Conforme confessado pelo recorrente, a questão 
do lixo vem-se arrastando por três administrações, sem 
que nenhuma delas, ciente do processo judicial em curso, 
produzisse prova de inserção no orçamento das obras 
necessárias para solução da questão.

Destaca-se que a lei orçamentária anual é fruto 
do planejamento das atividades e dos projetos a serem 
desenvolvidos. Durante o exercício financeiro, todavia, 
podem surgir fatos que impliquem a necessidade de se 
redimensionar o planejamento anterior. 

Seria impraticável se o orçamento, durante a sua 
execução, não pudesse ser alterado, objetivando contem-
plar situações não previstas quando de sua elaboração. 

Para tal fim, os mecanismos disponíveis são a aber-
tura de créditos adicionais e a transposição, o remane-
jamento ou a transferência de recursos de uma cate-
goria de programação para outra ou de um órgão para 
outro, mediante prévia autorização legislativa, conforme 
preceitua o art. 167, V e VI, da CF/88. 

O prazo assinado é suficiente para que o Município 
leve a cabo as providências ordenadas, mesmo porque 
a questão já perdura por período superior a nove anos, 
isso se levar em conta tão só o ajuizamento da demanda. 

A população sofre os sérios danos que a falta de 
ação do Município causa à biodiversidade e ao homem, 
com a dispersão de insetos, moscas, baratas, ratos, 
hospedeiros de doenças como a dengue, a leptospirose e 
a peste bubônica. 

Como se vê do processado, o lixo acumulado 
produz um líquido denominado chorume, que atinge as 
águas subterrâneas (aquífero, lençol freático) e, além 
disso, contamina os solos e as pessoas que mantêm 
contato com os detritos.

No que tange ao alegado período eleitoral, deve 
ser ressaltado que, em 5 de outubro de 2014, os brasi-
leiros vão às urnas para escolher presidente da república, 
governadores, deputados federais, deputados estaduais 
e 27 senadores (renovação de um terço do Senado), 
conforme dados obtidos no endereço eletrônico http://
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014.

A Lei 9.504/97, que estabelece normas para elei-
ções, no art. 73, prescreve:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos 
Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena 
de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos desti-
nados a cumprir obrigação formal preexistente para execução 
de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefi-

xado, e os destinados a atender situações de emergência e de 
calamidade pública;
[...]
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, 
quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remune-
ração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da admi-
nistração pública direta, indireta, ou fundacional. 

Assim, somente nos três meses anteriores a 5 de 
outubro de 2014, é vedada a transferência de recursos, 
com a ressalva em torno de obrigação formal preexistente 
para execução de obra ou serviço em andamento.

Por fim, quanto à multa fixada, é certo que o 
Juízo pode impor multa ao réu, em montante suficiente 
e compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo para 
o cumprimento.

Considerando que a função da multa é conter a 
obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de 
fazer ou de não fazer, é possível sua execução de imediato, 
em conformidade com entendimento do STJ (REsp 
nº 699.495/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 05.09.2005). 

No mesmo sentido:

A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades 
de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor, 
que intenciona cumprir a obrigação, e sensibilizá-lo de que 
é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respec-
tiva pena pecuniária (REsp nº 1.185.260, Rela. Mina. Nancy 
Andrighi, 3ª Turma, DJ de 11.11.10). 

Agravo de instrumento. [...]. Artigo 225 da CF. - A concessão 
da liminar, na hipótese, não afronta qualquer dispositivo das 
Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97, considerando-se o entendi-
mento jurisprudencial já firmado no eg. Superior Tribunal de 
Justiça de que tais normas devem ser interpretadas restritiva-
mente (AgRg no Ag nº 701.863/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, 
DJ de 01.02.2006; AgRg no REsp nº 719.846/RS, Rel. Min. 
Félix Fischer, DJ de 01.07.2005). Outrossim, a concessão de 
liminar determinando a suspensão de todos os atos estaduais 
e municipais que tenham por objeto a aprovação do projeto 
de implantação de galpões industriais na área em questão 
não é invasão ou ingerência de poderes, na medida em que 
há sempre a possibilidade de revisão pelo Judiciário do ato 
administrativo lesivo, no caso, ao meio ambiente. A multa 
cominatória é igualmente devida e somente será exigida em 
caso de descumprimento da obrigação, inclusive em desfavor 
da Fazenda Pública. Precedentes. [...] Agravo de instrumento 
parcialmente provido. (TJSP - AI: 874067920118260000 SP 
0087406-79.2011.8.26.0000, Relator: Eduardo Braga, j. 
em 20.10.2011, Câmara Reservada ao Meio Ambiente, p. 
em 25.10.2011.)

Assim, na espécie, o valor da multa fixada é propor-
cional e pertinente para evitar a propagação do dano ao 
meio ambiente e à própria população.

De resto, o Juízo de origem não escolheu o local 
para construção do aterro, mas, tão só, determinou o 
armazenamento de todo o lixo da cidade, de acordo 
com as normas ambientais e prévia aprovação do 
órgão competente.
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Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2014. - Caetano 
Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CAETANO LEVI LOPES - Em juízo de admissi-
bilidade, verifico que a agravada, na contraminuta, asse-
verou que o recurso não pode ser admitido por falta de 
traslado da decisão agravada.

Verifico que realmente está ausente a mencio-
nada peça processual. Entretanto, os recorrentes fizeram 
o traslado de todo o feito da ação originária de pedido 
de recuperação judicial aforada pela agravada e, à 
f. 301-TJ, juntaram cópia da publicação feita no Diário do 
Judiciário eletrônico, a qual contém a íntegra da decisão 
combatida. Logo, não há ofensa ao disposto no art. 525, 
I, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar e conheço do recurso 
porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão inter-
locutória trasladada à f. 301-TJ e que determinou a 
suspensão de todas as ações e execuções em curso 
contra a agravada até a entrega de laudo pericial nos 
autos da ação de recuperação judicial de empresa por 
ela aforada. Os recorrentes asseveraram não ser possível 
a suspensão antes de deferido o processamento da 
recuperação judicial. Entendem que a referida suspensão 
deve ser revogada.

Houve traslado de várias peças, porém sem 
destaque especial. Estes os fatos.

Em relação ao direito, o art. 6º da Lei nº 11.101, de 
2005, determina que o deferimento do processamento da 
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de 
todas as ações e execuções em face do devedor.

Acerca do tema, eis a lição de Newton de Lucca 
na obra coordenada por ele e Adalberto Simão Filho 
(Comentários à nova lei de recuperação de empresas e 
de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 114):

Com muito espírito, o Papa dos Comercialistas Brasileiros 
dizia ser o juízo da falência ‘um mar onde se precipitam todos 
os rios’, aduzindo, didaticamente, que ‘nele concorrem todos 
os credores, embora de foro privilegiado; nele se arrecadam 
todos os bens do devedor; nele se discutem e resolvem todas 
as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 
massa falida, qualquer que seja o valor; pela forma por que a 
lei determina; nele se verificam e classificam os créditos; nele 
se partilha o produto dos bens do devedor comum entre os 
credores, respeitadas as legítimas preferências; nele prestam 
contas os síndicos e liquidatários; etc.’.

Nada mais natural, portanto, que a decretação da 
falência ou o deferimento do processamento da recupe-
ração judicial suspenda não apenas o curso da pres-
crição, como também o andamento de todas as ações e 
execuções em face do devedor, nelas incluídas as relativas 
aos credores particulares do sócio solidário.

A redação do art. 6º da Lei nº 11.101, de 2005, 
não deixa dúvida de que a decisão que defere o proces-

Recuperação judicial - Suspensão das ações e 
execuções em face do devedor - Deferimento -

 Inadmissibilidade - Art. 6º, § 4º, da Lei 
11.101/2005

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de recuperação 
judicial de empresa. Ausência de peça obrigatória. 
Inocorrência. Princípio da instrumentalidade das formas. 
Suspensão das ações em curso contra o devedor antes do 
deferimento da recuperação judicial. Art. 6º, § 4º, da Lei 
11.101, de 2005. Impossibilidade. Recurso provido.

- Não constitui ofensa ao disposto no art. 525, I, do CPC 
o traslado de cópia de publicação oficial com conteúdo 
integral da decisão agravada.

- O art. 6º da Lei nº 11.101, de 2005, dispõe que o 
deferimento da recuperação judicial suspende o curso 
da prescrição e de todas as ações e execuções em face 
do devedor.

- Logo, revela-se incorreta a suspensão mencionada antes 
de ser deferido o processamento da recuperação judicial.

Agravo de instrumento conhecido e provido para deter-
minar o prosseguimento das ações e execuções ante-
riormente propostas até ser, eventualmente, deferido 
o processamento da recuperação judicial, rejeitada 
uma preliminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0042.13.
001031-9/002 - Comarca de Arcos - Agravantes: Banco 
Safra S.A., Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e 
outro - Agravada: Transrita Ltda. - 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 confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em DAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, REJEI-
TADA UMA PRELIMINAR.

Com essas razões, confirmo a sentença, em reexame 
necessário, prejudicado o apelo voluntário.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES CAETANO LEVI LOPES e MARCELO RODRIGUES.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA, 
EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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samento da recuperação judicial é o ato que gera a 
suspensão das ações em curso contra o devedor.

Observo que a decisão combatida determinou 
a suspensão das ações e execuções contra o devedor 
sem ter deferido o processamento da recuperação judi-
cial, uma vez que determinou diligências para averi-
guar a viabilidade econômica da providência pretendida. 
Portanto, é mesmo inviável a suspensão. Logo, o incon-
formismo tem pertinência.

Com esses fundamentos, dou provimento ao agravo 
de instrumento, reformo a decisão agravada e revogo 
a suspensão das ações e execuções em curso contra a 
agravada e aforadas anteriormente pelos agravantes até 
eventual ulterior deferimento da recuperação judicial.

Custas, pela agravada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARCELO RODRIGUES e RAIMUNDO 
MESSIAS JÚNIOR.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, REJEITADA UMA PRELIMINAR.

. . .

Ação civil pública - Segurança pública - 
Condições carcerárias - Concessão liminar - 

Obras - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. 
Segurança pública. Condições carcerárias. Concessão 
liminar. Obras. Possibilidade.

- A lei processual assegura ao juiz a possibilidade excep-
cional de intervenção nas políticas públicas, inclusive com 
a determinação de se realizarem obras emergenciais, 
tudo de modo a dar cumprimento aos comandos norma-
tivos que asseguram o direito à segurança pública, de um 
lado, e às condições de dignidade dos encarcerados, de 
outro, sem que tal viole a discricionariedade administra-
tiva. 

- Presentes os requisitos para a concessão antecipada da 
tutela, defere-se a medida em proporcionalidade com a 
situação fática descrita.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0123.13.
001042-4/001 - Comarca de Capelinha - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravado: 
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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Oliveira 
Firmo - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
contra decisão (f. 157-160/TJ) que, proferida em ação 
civil pública (ACP) movida em face do Estado de Minas 
Gerais, indeferiu requerimentos no sentido de que se 
determinasse: o início imediato de procedimento legal 
para implementar reformas e adequações necessárias 
na cadeia pública de Capelinha/MG, a fim de poder 
abrigar os presos provisórios (i); a retirada imediata de 
todos os presos, provisórios e condenados, até que as 
obras para adequação de segurança, sanitárias e peni-
tenciárias, estejam concluídas (ii); a abstenção de reco-
lhimento de presos em quantidade superior à capacidade 
do local, qual seja de 104 (cento e quatro) detentos, com 
a transferência dos excedentes (iii), tudo sob pena de 
multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), atua-
lizada pelos índices oficiais mais juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, a ser revertida em favor do Fundo 
Penitenciário Estadual (FPE), e interdição do estabeleci-
mento prisional.

2. O agravante alega, em síntese, que: a) - a 
situação da cadeia pública de Capelinha/MG é precária 
nos aspectos de estrutura, segurança e salubridade, 
havendo relato de buracos nas paredes, diversas tenta-
tivas de fuga, ausência de sistema contra incêndio e risco 
à vida dos presos e dos servidores que lá atuam; b) - 
a última reforma ocorreu em 2006 e o procedimento 
para contratação de novos agentes restou frustrado, pois 
suspenso o concurso desde 2011; c) - a atuação estatal 
no caso não se submete à mera discricionariedade, tendo 
em vista a existência de determinação legal de manu-
tenção do sistema prisional, consoante comando da 
Constituição Federal (CF), da Lei nº 7.210/84 e da Lei 
estadual nº 11.404/94; d) - a omissão estatal constitui 
ilegalidade sanável pela intervenção do Ministério Público 
e do Poder Judiciário; e) - há urgência no solucionar-se 
a situação, pois os riscos envolvidos afetam não somente 
os detentos, mas também os servidores, a população e 
o próprio erário. Pede, desde já a antecipação da tutela 
recursal, e, ao final, seja deferida a medida de concessão 
liminar pleiteada na inicial daquela ação (f. 2-28/TJ). 
Junta documentos (f. 29-162/TJ).

3. Preparo: parte isenta (art. 10, VI, da Lei estadual 
nº 14.939/2003).

4. Juízo de admissibilidade do recurso e do proces-
samento como agravo de instrumento; deferido em parte 
o efeito ativo da tutela recursal (f. 167-174/TJ).
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5. Informações do juízo pela retratação negativa e 
pelo cumprimento do art. 526 do CPC, pelo agravante 
(f. 181-185/TJ).

6. Contraminuta pela manutenção da decisão agra-
vada (f. 187-198/TJ).

7. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provi-
mento do recurso (f. 201-212/TJ).

É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
8. Vistos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do agravo.
III - Mérito.
9. Conforme me manifestei por ocasião da apre-

ciação do pedido liminar, cinge-se a controvérsia à neces-
sidade ou não de intervenção imediata na cadeia pública 
de Capelinha/MG.

III - a)
10. De pronto, é de se afastar a vedação legal à 

concessão liminar contra o Poder Público - art. 1º, § 3º, 
da Lei nº 8.437/92 -, porquanto, no caso, ainda que se 
implementassem as medidas pleiteadas pelo Ministério 
Público, restaria intacto o objeto da ACP quanto ao 
exame da legalidade da conduta estatal.

11. Além disso, como bem ressaltado na petição 
inicial e nas razões recursais, nem sequer existem impe-
dientes a que o juiz, no exercício do poder geral de 
cautela, determine medidas outras geradoras de resul-
tado prático equivalente àquele buscado, de modo a 
promover a pacificação social e sanar, concomitante-
mente, a suposta ilegalidade.

CPC: Art. 461 [...] § 5º Para a efetivação da tutela especí-
fica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se 
necessário com requisição de força policial. 

12. E, aqui, causa espécie o fato de se ter apli-
cado a referida norma para o pronto indeferimento da 
medida, olvidando-se, lado outro, o comando do art. 2º 
da mesma lei, que permite a prévia oitiva do ente público, 
o que, embora de obrigatoriedade relativa, é prudente 
quando se cuida de questões relevantes.

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil 
pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a 
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de 
direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta 
e duas horas. 

III - b)
13. É dos autos que a situação da cadeia pública de 

Capelinha/MG inspira, minimamente, cuidados paliativos 
para fazer frente às inúmeras irregularidades, detectadas 
tanto no aspecto da segurança dos servidores quanto dos 
próprios detentos.

14. Destacam-se, na hipótese: a) - o risco de 
incêndio, descrito no laudo dos Bombeiros Militares (CBM 
- f. 120-123/TJ), em razão de: ausência de brigada de 
incêndio (i); ausência de iluminação de emergência (ii); 
ausência de processo de segurança e contra incêndio e 
pânico (PSCIP) (iii); falta de corrimão, guarda corpo e 
sinalização de emergência (iv); b) - o risco de fuga dos 
presos, em virtude de: pessoal insuficiente, sem previsão 
de novo concurso ou contratações desde 2011 (f. 93 e 
97-116/TJ) (i); danos elétricos, hidráulicos e na estrutura 
predial, com a possibilidade guarda de objetos perigosos 
nos buracos das paredes (f. 65 e 74-77/TJ) (ii); c) - risco 
de doenças, acidentes e práticas criminosas contra a inte-
gridade física dos detentos e dos servidores (f. 124-155/
TJ) (iii).

15. E aqui, sintomaticamente, nenhum daqueles 
dados foi impugnado pelo ente estadual em sua contra-
minuta, tudo a corroborar com a veracidade dos 
fatos narrados.

16. Se, por um lado, a implementação de políticas 
públicas se dá segundo critérios de conveniência e opor-
tunidade, por tratar-se de parcela da discricionariedade 
administrativa, de outro há normas expressas que asse-
guram a necessária manutenção de condições mínimas 
aos custodiados, exigindo-se da Administração que 
permaneça ativa no cumprimento de seus deveres legais.

Nesse específico, oportuno salientar o conteúdo da 
Lei estadual no 11.404/94, que estabelece:

Art. 72. Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, 
sistema de energia, reservatório de água, quadras poliespor-
tivas, locais para a guarda militar e para os agentes prisio-
nais, dependências para administração, assistência médica, 
assistência religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços 
gerais, visita de familiares e visita íntima, bem como de almo-
xarifado, celas individuais, alojamento coletivo, biblioteca e 
salas equipadas para a realização de videoaudiências e pres-
tação de assistência jurídica.

Art. 78. Os estabelecimentos de regime fechado terão a 
lotação máxima de 500 (quinhentos) sentenciados; os de 
regime semi-aberto, de 300 (trezentos); os de regime aberto, 
de 50 (cinquenta) semilivres; o presídio, de 400 (quatrocentos) 
acusados e a cadeia pública, de 50 (cinquenta) presos.

Art. 80. O presídio e a cadeia pública, estabelecimentos de 
regime fechado, destinam-se à custódia do preso provisório e 
à execução da pena privativa de liberdade para o preso resi-
dente e domiciliado na comarca.

Art. 81. No presídio e na cadeia pública, haverá unidades 
independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o 
preso que tenha exercido função policial e para o cumpri-
mento de pena privativa de liberdade e de limitação de 
fim-de-semana.

Art. 82. O presídio e a cadeia pública, além do pessoal de 
vigilância e segurança e do pessoal administrativo, contarão 
com equipe interdisciplinar de observação.
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lPermissão de uso - Trailer em via pública - 

Revogação - Decreto municipal - Possibilidade -
 Ato precário - Oportunidade e conveniência 
da Administração Pública - Responsabilidade 

objetiva - Indenização - Inadmissibilidade

Ementa: Indenização. Danos morais. Responsabilidade 
objetiva do Estado. Autorização para uso de bem público. 
Ato precário e discricionário. Revogação a qualquer 
tempo. Pressupostos da responsabilidade civil do muni-
cípio. Inexistência de conduta estatal danosa. Regulamen-
tação do uso de bens públicos. Decreto municipal. Exer-
cício do poder de polícia. Reparação indevida.

- A autorização para a utilização de bens públicos possui 
caráter precário e se encontra atrelada às condicio-
nantes de oportunidade e conveniência da Administração 
Pública, sendo, portanto, revogável a qualquer tempo.

- Estando o ato administrativo impugnado respaldado em 
decreto que regulamentou a utilização de bens públicos 
municipais e no exercício do poder de polícia, descabe 
o pleito indenizatório formulado em face do muni-
cípio, mormente porque não evidenciada, por meio de 
prova segura, a ocorrência dos prejuízos sustentados 
pela autora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0629.11.001251-1/001 - Co-
marca de São João Nepomuceno - Apelante: Município 
de São João Nepomuceno - Apelada: Dileusa Morais de 
Oliveira Rodrigues - 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 unanimi-
dade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2014. - Ana Paula 
Caixeta - Relatora.

17. Além, sabido que o próprio conceito de discri-
cionariedade se encontra atrelado à legalidade, pois, 
consoante expresso em doutrina clássica:

Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos 
limites da norma legal, e pode ser definida como: ‘A margem 
de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que 
este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo 
a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo crité-
rios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos obje-
tivos consagrados no sistema legal’ (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de direito administrativo, 13. ed., rev., 
atual. e ampl., São Paulo: Malheiros, 2000, cap. 9, 11, 
p. 385).

18. Da inobservância dos preceitos legais ou 
normativos quaisquer, decorre justificável a intervenção 
do Poder Judiciário de modo a corrigir eventual omissão 
estatal. Assim se evitam resultados ainda mais gravosos, 
sob o aspecto humano e econômico, estampado nas 
diversas indenizações individuais e coletivas oriundas da 
má atuação ou da completa inércia do Estado.

19. Nesse particular, há casos julgados, inclusive por 
esta 7ª Câmara Cível (TJMG: AC no 1.0024.08.250554-
6/001; AC no 1.0083.09.014854-1/001; AC no 
1.0079.07.343322-3/001; AC no 1.0024.07.572401-
3/002), além daqueles fartamente noticiados, como a 
fatalidade ocorrida na cadeia pública de Ponte Nova/
MG, no ano de 2007.

20. Não se exige aqui se supram, de imediato, 
todas as determinações legais, essas que devem ser 
tomadas como objetivo a ser alcançado paulatinamente, 
consoante se equilibrem, em proporção, as finanças 
públicas e as diversas demandas sociais (educação, 
saúde, segurança, etc.).

21. No entanto, por verificada, ainda em sede de 
cognição sumária, a inércia administrativa, de modo a 
conferir verossimilhança às alegações do agravante, 
cabível confirmar-se a determinação ao ente público 
para que apresente, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, plano para implementação de medidas efetivas de 
melhoria das condições na cadeia pública de Capelinha/
MG, comando respaldado no já aludido art. 461, § 5º, 
do CPC.

22. Em que pese possível, em tese, desnecessária, no 
entanto, para o momento, a fixação de multa cominatória.

23. Nada impede, ademais, que, de posse de novos 
dados, seja revista esta decisão pelo Julgador singular, 
mais próximo da realidade, tudo de modo a tornar efetivas 
as determinações legais supramencionadas, inclusive 
pela ampliação paulatina e coordenada da obrigação 
ora imposta no atendimento integral da pretensão inicial.

IV - Conclusão.
24. Posto isso, dou parcial provimento ao agravo, 

tão somente para confirmar a obrigação imposta ao 
agravado, para que apresente, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, projeto para implementação de medidas 

efetivas para melhoria das condições na cadeia pública 
de Capelinha/MG.

Custas: agravado; isento (art. 10, I, da Lei estadual 
nº 14.939/2003).

É o voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES WASHINGTON FERREIRA e WANDER 
MAROTTA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO.

. . .
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descrito na inicial. Conforme demonstram os documentos 
de f. 78/80 e 85/86, o trailer objeto da ação pertencia à 
apelada e a seu ex-cônjuge, sendo certo que, na partilha 
envolvendo os bens do casal, ficou decidido que referido 
móvel seria vendido com o rateio do valor apurado.

Assim, inexistindo provas da programada venda do 
bem, entendo que o mesmo se encontra compreendido 
no patrimônio da parte autora, ainda que em condomínio 
com o ex-esposo.

Nesses termos, rejeito a preliminar.
Do mérito.
Embora em sua apelação o município traga 

inúmeros argumentos pela improcedência dos pedidos 
de indenização por danos materiais e lucros cessantes, 
o cerne da apelação cinge-se a verificar se a atitude do 
Município em retirar bem móvel pertencente à munícipe 
da via pública é causa suficientemente apta a gerar o 
dever de indenizar os supostos danos morais alegados. 
Apenas o pedido de indenização por danos morais foi 
julgado procedente e não foi interposto recurso pela 
parte autora.

O art. 37, § 6º, da atual Carta Magna, orientou-se 
pela teoria do risco administrativo, na medida em que 
prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público e 
das demais prestadoras de serviço público em caso de 
dano causado ao administrado:

Art. 37 - [...]
§ 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.

Sobre o tema ensina Diógenes Gasparini:

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, instituída 
nesse dispositivo constitucional, é a do risco administrativo ou 
objetiva, dado que a culpa ou dolo só foi exigida em relação 
ao agente causador direto do dano. Quanto às pessoas jurí-
dicas de Direito Público (União, Estado-Membro, Distrito 
Federal, Município, autarquia, fundação pública) e às de 
Direito Privado prestadoras de serviços públicos (concessioná-
rios, permissionários) nenhuma exigência dessa natureza foi 
feita. Logo, essas pessoas respondem independentemente de 
terem agido com dolo ou culpa, isto é, objetivamente. (Direito 
administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 913).

Com efeito, a responsabilidade das pessoas de 
direito público interno independe da pesquisa e da prova 
acerca do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo sufi-
ciente a demonstração do nexo de causalidade entre 
a conduta administrativa e o dano comprovadamente 
sofrido pelo administrado.

No caso concreto, a parte autora e seu ex-marido, 
enquanto casados, utilizavam o trailer de sua propriedade 
para realizar atividades comerciais, com autorização 
municipal e pagamento das respectivas taxas, na Praça 
Dr. Augusto Glória, no Município de São João Nepomu-

Notas taquigráficas

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Cuida-se de recurso 
de apelação cível interposto pelo Município de São João 
Nepomuceno em face da sentença de f. 146/151, profe-
rida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal 
e da Infância e da Juventude da Comarca de São João 
Nepomuceno, Dr.ª Flávia de Vasconcellos Araújo, que, 
nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer 
c/c liminar e com danos materiais e morais, ajuizada 
por Dileusa Morais de Oliveira Rodrigues, julgou parcial-
mente procedente os pedidos contidos na inicial, para 
condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização 
por danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 
reais), acrescidos de correção monetária e de juros mora-
tórios de acordo com os índices da Corregedoria-Geral 
de Justiça, devidos desde a citação. Condenou a muni-
cipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, 
fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor 
dado à causa. Deixou de condenar o réu no pagamento 
das custas, por falta de amparo legal.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma 
da sentença, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade 
ativa, ao fundamento de que “a autora não é mais 
proprietária do trailer” objeto da lide (f. 158). Sustentou, 
no mérito, que: i) a autora, definitivamente, não possuía 
mais a permissão para se utilizar do espaço público que o 
trailer ocupava; ii) o trailer ficava estacionado nas proxi-
midades da Praça Dr. Augusto Glória, em via pública, e 
se encontrava fechado por vários anos; iii) não há ilega-
lidade, tampouco irregularidade no ato praticado pelo 
município; iv) para que a parte faça jus a lucros cessantes, 
é preciso que comprove que deixou de obter determinado 
proveito econômico; v) restou incontroverso que a autora 
não estava exercendo sua suposta atividade, sendo assim, 
não estava auferindo rendimentos da suposta prática 
comercial; vi) quanto à indenização por danos materiais, 
a pretensão da apelada não procede, pela ausência de 
prova; vii) não há motivos para condenação do apelante 
no pagamento da indenização pretendida, já que o seu 
agir se deu nos estritos cumprimentos da ordem jurídica 
(f. 157/164).

Ausente o preparo diante da isenção legal que 
possui o município.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou 
contrarrazões às f. 168/180, pugnando, em suma, pelo 
desprovimento do recurso interposto.

Conheço do recurso interposto, uma vez presentes 
seus pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar de ilegitimidade ativa.
O município, ora apelante, suscitou preliminar 

de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o trailer 
objeto da ação, em verdade, pertence à pessoa diversa 
da apelada.

No entanto, compulsando detidamente os autos, 
observo que a apelada detém a propriedade do trailer 
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§ 2º A permissão de uso se dará através da emissão de 
alvará contendo:
a) o nome e endereço completo do titular e preposto, 
quando necessário;
b) o número do CPF e da carteira de identidade do titular 
e preposto;
c) o objeto da permissão;
d) o local onde será instalada a atividade;
e) o ramo da atividade;
f) o horário de funcionamento.
§ 3º A permissão fica condicionada ao pagamento de taxas e 
demais valores estabelecidos pelo Poder Executivo e eventual-
mente incidente sobre a atividade pretendida.
§ 4º A permissão terá prazo determinado e variável de acordo 
com o interesse público, passível de renovação;
§ 5º A permissão será renovada anualmente, mediante reque-
rimento protocolizado até 31 de outubro do exercício em 
curso, salvo se o permissionário apresentar débitos tributários 
estiver infringindo leis municipais ou por conveniência e opor-
tunidade administrativa.
Art. 11. As autorizações e permissões, em todas as suas 
modalidades, serão estabelecidas pelo Poder Executivo de 
acordo com as suas diretrizes, considerando-se:
I - a estética e qualidade do ambiente urbano;
II - a demanda social;
III - a comodidade do cidadão;
IV - limitação de locais e de permissões outorgadas;
V - adequação da atividade e dos equipamentos ao local de 
sua instalação;
VI - o livre trânsito de pessoas e de veículos;
VII - segurança.
§ 1º É vedado outorgar-se mais de uma permissão idêntica à 
mesma pessoa, a seu cônjuge ou companheiro.
§ 2º O Poder Executivo não deferirá solicitação ou reque-
rimento de permissão sem a adoção dos procedimentos de 
seleção ou licitação, nos termos estabelecidos em edital.
§ 3º Os critérios que asseguram a estética e qualidade 
ambiental, na instalação, localização e horário de funcio-
namento das atividades previstas nesta Seção, deverão ser 
normatizados pelos técnicos do Poder Executivo.
§ 4º A autorização ou permissão é pessoal, sendo vedado 
transferi-la por ato inter vivos ou causa mortis. 
Art. 12. As revogações ou cassações de autorizações ou 
permissões em caso de conveniência ou oportunidade e 
ilegalidade, respectivamente, implicam em devolução do bem 
público ou desocupação do local.
Parágrafo único. As revogações ou cassações não conferem 
direito à indenização, permitindo ao Poder Executivo reinte-
grar o bem público ou promover a desocupação do local.
[...]
Art. 20. Ficam cassadas e/ou revogadas todas as autoriza-
ções, permissões ou concessões de uso concedidas a trailers 
ou veículos instalados sobre as vias e logradouros públicos, 
notadamente diante do prejuízo arquitetônico que tais 
unidades vêm causando ao município.
§1º Os efeitos deste artigo serão levados ao conhecimento 
dos interessados através de publicação de edital em jornal 
local, concedendo-os o prazo de 30 dias para exercer even-
tual direito de defesa que porventura possua.
§ 2º Os interessados deverão estar devidamente qualificados, 
apresentar as autorizações, permissões ou concessões de que 
são titulares, bem como apresentar todo e qualquer argu-
mento que considere relevante.
§ 3º Superado o prazo previsto no parágrafo anterior, todas 
as defesas serão analisadas e julgadas, encaminhado o resul-
tado ao endereço indicado pelo interessado.

ceno, conforme comprovam os documentos de f. 79/80. 
Não há qualquer dúvida de que apelada exercia suas 
atividades comerciais em uma praça pública, bem de 
uso comum do povo (inciso I, art. 99, CC/2002), como 
demonstram as fotos de f. 47/50.

A autora, ora apelada, alegou na inicial que suas 
atividades comerciais foram temporariamente paralisadas 
em virtude de doença acometida ao seu genitor, mas que 
pretendia retomar as atividades em parceria, às vésperas 
do carnaval. De acordo com a apelada, tal iniciativa 
restou inviabilizada em virtude da ação do Município de 
São João Nepomuceno em retirar, sem prévia comuni-
cação, o trailer do local onde permanecia, deslocando-o 
a um depósito da prefeitura.

Tanto no depoimento pessoal da autora prestado 
em juízo, como no da testemunha ouvida, ficou claro 
que o trailer não estava sendo utilizado com regularidade 
havia muitos anos, muito menos pela autora:

Que, por volta do ano de 2006, quando a autora perdeu 
a mãe, a autora passou a cuidar de seu pai [...]; que, de 
1999 a 2006, a autora trabalhou no trailer; posteriormente, 
deixou de trabalhar porque teve crise de depressão; que, até 
o presente momento, faz uso de medicamento, com acom-
panhamento médico (depoimento da parte autora, f. 108).

[...] que é ex-marido da autora e com ela tem dois filhos; 
que a autora trabalhou com o trailer até o ano de 2006, 
sendo que até o ano de 2000 o declarante trabalhava com 
ela porque eram casados; que, em 2006, a autora passou 
a chave do trailer para o declarante, após acordo feito na 
separação do casal; que o declarante só podia trabalhar no 
trailer à noite porque tinha outra atividade laborativa durante 
o dia; que o trailer funcionou até que a Prefeitura o remover; 
[...] que, quando o declarante passou o trailer para que uma 
pessoa pudesse explorar a atividade, o combinado foi que a 
pessoa deveria pagar as contas de água e luz do trailer, para 
mantê-lo; [...] que, em 2008, terceira pessoa passou a traba-
lhar no trailer, conforme já narrado acima (depoimento da 
testemunha Giovane Soares Lopes, f. 110).

Analisando as provas trazidas aos autos, cons-
tato que o Município de São João Nepomuceno, em 
fevereiro de 2010, expediu o Decreto nº 1.398/2010 
(f. 52/61), que, em suma, passou a regulamentar a utili-
zação dos bens públicos municipais, condicionando-a a 
convergência entre o interesse público e o privado, ou 
pela inexistência de colidência entre eles (art. 1º, Decreto 
nº 1.398/2010).

No corpo do referido Decreto, publicado em 
09.02.2010, destacam-se as seguintes prescri-
ções normativas:

Art.10. São passíveis de permissão as atividades desenvol-
vidas vias e logradouros públicos, realizadas através de: [...] 
II - comércio ambulante: bancas de camelô, trailers e veículos 
automotores, quiosques ou similares;
[...]
§ 1º Serão previamente publicadas as condições e especifi-
cidades da permissão em edital, principalmente quanto ao 
local onde serão permitidas as atividades.
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ou de seu ex-marido, observo que a municipalidade possi-
bilitou o exercício do contraditório pelos interessados, que 
se quedaram inertes por longo período.

Além disso, referido ato foi, do mesmo modo, alicer-
çado pelo poder de polícia atribuído à Administração 
na fiscalização das atividades particulares que estejam 
em confronto com o interesse público, especificamente 
de zelar pela saúde da população e pela arquitetura da 
cidade, que estavam ameaçadas pela presença de veículo 
destinado ao comércio de alimentos, em precárias condi-
ções, em praça pública.

Sobre a temática, elucida a doutrina de Celso 
Antônio Bandeira de Mello:

A expressão ‘poder de polícia’ pode ser tomada em sentido 
mais restrito, relacionando-se unicamente com as interven-
ções, quer gerais e abstratas, como os regulamentos, quer 
concretas e específicas (tais as autorizações, as licenças, 
as injunções), do Poder Executivo destinadas a alcançar o 
mesmo fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de ativi-
dades particulares contrastantes com os interesses sociais 
(Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 829).

Nesse sentido, descurou-se a parte apelada em 
juntar aos autos provas de que a ação administra-
tiva tivesse sido realizada em desconformidade com os 
postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem 
como que a Administração tivesse agido fora dos parâ-
metros da conveniência e oportunidade, o que mantém, 
assim, a presunção de legitimidade do ato administra-
tivo impugnado.

Ainda há que se registrar que a autorização para a 
utilização de bens públicos possui caráter precário e se 
encontra atrelada às condicionantes de oportunidade e 
conveniência da Administração Pública, sendo, portanto, 
revogável a qualquer tempo.

Assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segu-
rança. Ato administrativo. Permissão de uso de imóvel muni-
cipal por particular. Natureza precária e discricionária. Possi-
bilidade de cancelamento. Previsão contratual. Ausência de 
direito líquido e certo. - 1. A autorização de uso de imóvel 
municipal por particular é ato unilateral da Administração 
Pública, de natureza discricionária, precária, através do qual 
esta consente na prática de determinada atividade individual 
incidente sobre um bem público. Trata-se, portanto, de ato 
revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para 
o Poder Público. 2. Como a Administração Pública Municipal 
não mais consente a permanência da impetrante no local, a 
autorização perdeu sua eficácia. Logo, não há direito líquido 
e certo a ser tutelado na hipótese dos autos. 3. Comprovação 
nos autos da existência de previsão contratual no tocante ao 
cancelamento da permissão debatida. 4. Recurso não provido 
(RMS 16280/RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 
em 19.02.2004, DJ em 19.04.2004, p. 154).

No mesmo sentido, já decidiu esse egrégio Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais:

§ 4º Eventual improcedência dos pedidos articulados na 
defesa conferirá ao interessado o prazo de 60 dias para 
desocupar o local.

Na sua impugnação à contestação, a autora 
confirma que consta no site www.sjonline.com.br, de 
acesso público, o edital de notificação expedido pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 
São João Nepomuceno, datado de 08.02.2011, com o 
seguinte teor:

Edital de notificação. A Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos de São João Nepomuceno, Estado 
de Minas Gerais, na forma da lei e do Decreto Muni-
cipal n° 1.398/2010, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, visando a 
melhoria do aspecto arquitetônico da cidade, estão cassadas 
as concessões, permissões e/ou autorizações para a insta-
lação e permanência de trailers e veículos sobre ruas, praças 
e logradouros públicos a partir da publicação deste edital, 
sendo concedido o prazo de 30 dias para o exercício de even-
tual direito de defesa que possa dessa comunicação advir. 
Os interessados em apresentar defesa deverão protocolizá-la 
com a sua qualificação, com cópias das autorizações, permis-
sões ou concessões de que são titulares, bem como apre-
sentar todo e qualquer argumento que considere relevante. 
Superado o prazo de 30 dias, todas as defesas serão anali-
sadas e julgadas, encaminhado o resultado ao endereço indi-
cado pelo interessado. Eventual improcedência dos pedidos 
articulados na defesa conferirá ao interessado o prazo impror-
rogável de 60 dias para desocupar o local e retirar o trailer 
ou veículo. 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
São João Nepomuceno, 8 de fevereiro de 2011.

Embora alegue que a retirada do trailer da praça 
ocorreu antes da expedição do edital de notificação, 
a autora não fez prova nesse sentido, sendo que só se 
pode garantir que o mesmo foi retirado antes do primeiro 
final de semana de março de 2011, quando se iniciou o 
carnaval daquele ano. 

A parte autora também não comprovou nos autos 
que estivesse obedecendo às diretrizes previstas no 
mencionado decreto municipal. Não juntou qualquer 
alvará para o exercício da atividade ou recibos de paga-
mento de taxas e demais encargos posteriores a 2003, o 
que leva à conclusão de que a permanência do seu trailer 
em praça pública era irregular. 

Bem da verdade, a autora nem sequer comprovou 
que, de fato, estava exercendo atividades comerciais às 
vésperas do recolhimento do trailer pelos agentes muni-
cipais ou em que data o fato ocorreu. Pelo que as provas 
trazidas aos autos indicam, a autora não utilizava o trailer 
havia muito tempo e, no ano de 2011, quando pretendeu 
retomar as atividades, percebeu que o mesmo havia sido 
recolhido pela Prefeitura.

Nesses termos, a atuação do Município se encontra 
amparada pelo decreto municipal e pelo edital de notifi-
cação expedidos e, ainda, pelas condições de desuso do 
veículo, que se encontrava abandonado em praça pública.

Dessa forma, mesmo que a atuação municipal 
tenha ocorrido sem prévia notificação pessoal da autora 
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Administrativo. Permissão de uso de espaço público. Reto-
mada. Posse precária. Abuso ou arbitrariedade não confi-
gurados. - A permissão de uso a particulares, para explo-
ração de atividade comercial em unidade de bem público, 
estabelece relação de cunho precário, podendo ser revo-
gada a qualquer tempo, sem ônus para a Administração 
Pública, sobretudo se não comprovado abuso ou arbitrarie-
dade do Poder Público (Apelação Cível 1.0024.08.147508-
9/001, Rel.ª Des.ª Selma Marques, 6ª Câmara Cível, j. em 
06.08.2013, p. em 14.08.2013).

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Permissão 
de uso. Prazo expirado. Retomada do bem. Requisitos 
presentes. Liminar concedida. Decisão mantida. - A moda-
lidade de permissão de uso é instituto de direito administra-
tivo unilateral, discricionário e precário, podendo a Adminis-
tração Pública promover, a qualquer momento, a retomada 
do bem, bastando demonstrar que a revogação da permissão 
era conveniente e oportuna. - Demonstrado que o Município 
obrigou-se por meio de Termo de Ajustamento de Conduta 
firmado com o Ministério Público a retomar os imóveis 
públicos cedidos a particulares demonstrada a conveniência 
e oportunidade exigidas para a retomada do bem (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0362.12.004457-7/001, Rel. Des. 
Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, j. em 26.02.2013, p. em 
08.03.2013).

Agravo de instrumento. Trailer instalado em logradouro 
público. Alvará para localização e funcionamento não reno-
vado. Ato precário e discricionário. Recurso provido. - Por ser 
ato precário e discricionário, a autorização para uso de imóvel 
público pode ser revogada pela Administração Pública a qual-
quer tempo, não havendo razão, na presente fase proces-
sual, para se reintegrar a posse do bem público ao agra-
vado, mormente se considerado que, além de o trailer já ter 
sido retirado do local, o agravado não utilizava o trailer para 
fins comerciais ou de moradia (Agravo de Instrumento Cível 
1.0393.13.000825-2/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, 6ª 
Câmara Cível, j. em 13.08.2013, p. em 23.08.2013).

Nesses termos, estando o ato administrativo impug-
nado, ileso de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, 
restam descaracterizados os eventuais prejuízos susten-
tados pela apelada, mormente porque não evidenciados, 
por meio de prova segura, sua ocorrência.

Consequentemente, não tendo sido demonstrados 
os requisitos necessários para a configuração da respon-
sabilidade do Município, ônus que incumbia à parte 
autora, a teor do inciso I do art. 333 do Código de 
Processo Civil, o provimento do recurso é medida que 
se impõe.

Com essas considerações, rejeito a preliminar e 
dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os 
pedidos formulados na inicial.

Determino a inversão dos ônus sucumbenciais, com 
suspensão ante a gratuidade judiciária (f. 25).

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MOREIRA DINIZ e DUARTE DE PAULA.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Cédula de produto rural - Penhor - Registro em 
cartório imobiliário - Eficácia erga omnes - Arresto -

 Embargos de terceiro

Ementa: Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. 
Cédula de produto rural. Arresto. Registro em cartório 
imobiliário. Oponibilidade erga omnes. 

- Nos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 8.929/94, que 
disciplina a cédula de produto rural, para que o penhor 
tenha eficácia contra terceiros, deverá ser averbada no 
cartório da localização dos bens apenhados. Assim, tendo 
sido registrado na matrícula ou mesmo no município da 
fazenda na qual foi produzida o milho constrito, o penhor 
rural constante da cédula emitida em favor da embar-
gante irá atingir o referido bem, com eficácia erga omnes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0126.
13.001728-1/001 - Comarca de Capinópolis - Agravan-
te: Cia. da Terra Agronegócios Ltda. - Agravado: Esteio 
Rural Ltda. - Interessado: Denner Freitas Marques - Rela-
tor: 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. - Domingos 
Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO - Trata-se de agravo 
de instrumento ajuizado por Cia. da Terra Agronegó-
cios Ltda. em face da decisão de f. 43/50-TJ, prolatada 
pelo i. Juiz da Comarca de Carmo de Capinópolis, que, 
nos autos dos embargos de terceiros, movidos por Esteio 
Rural Ltda., deferiu a tutela requerida para revogar o item 
“a” da liminar concedida nos autos da ação cautelar de 
arresto, na parte em que foi determinado o arresto da 
lavoura de milho situada na Fazenda dos Baús, ficando 
liberado o impedimento judicial que recaía sobre o bem.

Em suas razões de inconformismo, alega o agra-
vante que a agravada displicentemente registrou a cédula 
de crédito rural emitida em 08.04.2013 apenas em 
23.05.2013, o que a fez ter eficácia apenas interpartes, 
devido ao registro tardio do título.

Sustenta ainda que teve a garantia do Cartório de 
Registro de Imóveis de que não havia qualquer penhor 
que obstasse a constrição da lavoura a fim de reaver seu 
crédito em face do Sr. Denner de Freitas Marques. E que 
a constituição de penhor agrícola sobre o seu único bem, 
que é o plantio de milho, safra 2012/2013, foi feito a fim 
de lesar os demais credores do agravante.
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Litisconsórcio ativo - Litisconsórcio necessário -
 Ilegitimidade ativa - Direito indivisível - Ação 

proposta por apenas um dos titulares do direito

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de rescisão contra-
tual cumulada com reintegração de posse. Ilegitimidade 
ativa. Litisconsórcio ativo necessário. Possibilidade. Inti-
mação para emenda da inicial. Decisão reformada. 
Agravo provido.

- Pelos ditames da garantia constitucional da inafastabi-
lidade da jurisdição (art. 5°, XXXV), inadmite-se a exis-
tência de jurisdição condicionada. Por sua vez, o direito 
de ação, meio apto a provocar o Estado-Juiz, é carac-
terizado por sua voluntariedade, sendo incabível cons-
tranger o jurisdicionado a demandar em juízo contra a 
sua vontade.

- A despeito da facultatividade do direito de ação e ante-
cipando hipóteses em que necessariamente deve haver 

Por fim, afirma a agravante que ela será a parte 
mais prejudicada, visto que, além da dívida inicial do Sr. 
Denner de Freitas Marques ser de elevado valor, este não 
tem outros bens livres e desembaraçados.

À f. 74-TJ, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às f. 84/90-TJ.
Recurso próprio, tempestivo e devidamente prepa-

rado. Passo a examiná-lo.
A meu sentir e ver, não dever ser ofertado provi-

mento ao presente recurso, pelo que passo a justificar 
meu posicionamento.

A questão ora em discussão é regulamentada pela 
Lei 8.929/94, que instituiu a cédula de produto rural, 
pelo que seus termos devem ser observados para que se 
atribua à questão correto desate.

O diploma normativo supracitado, em seu art. 18, 
preleciona que, uma vez vinculados a uma cédula de 
produto rural, os bens em questão não mais estarão 
sujeitos à penhora, arresto ou sequestro por outras 
dívidas, in verbis:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou 
sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro 
prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles 
denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas 
da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de respon-
derem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

In casu, verifico que a produção de milho ora 
discutida fora atrelada, por meio da emissão de cédula de 
produto rural, primeiramente, em favor da parte embar-
gante, tendo sido a cártula levada a registro para possuir 
eficácia em face de terceiros, como preleciona o art. 12 
da lei precitada: 

Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se 
no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.
§ 1º Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser 
averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de 
localização dos bens apenhados.
§ 2º A inscrição ou averbação da CPR ou dos respec-
tivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a 
contar da apresentação do título, sob pena de responsa-
bilidade funcional do oficial encarregado de promover os 
atos necessários.

Destaco inclusive que a CPR foi registrada em 
23.05.2013, enquanto a cautelar de arresto só foi ajui-
zada em 10.07.2013, e a decisão que deferiu liminar-
mente o arresto só foi prolatada em 12.07.2013, data 
em que a CPR já possuía eficácia contra terceiros. 

Destaco, inclusive, que, diante da eficácia erga 
omnes da cédula de produto rural, o direito do agravado 
está tutelado de maneira integral e inatacável.

Nesse sentido há entendimentos recentes 
deste Tribunal:

Preliminar. Análise em acórdão anterior. Impossibilidade de 
rediscussão. Cédula de produto rural. Vinculação. Registro 
em cartório imobiliário. Oponibilidade erga omnes. - Se já 

houve a análise de questão preliminar em acórdão proferido 
anteriormente no bojo do mesmo processo, não é possível 
rediscutir a questão. Se a CPR é registrada em na matrícula 
do imóvel, sua oponibilidade é erga omnes (TJMG, Apelação 
Cível 1.0271.05.037604-2/002, 10ª Câmara Cível, Des. 
Cabral da Silva, j. em 10.07.2012).

Apelação - Embargos de terceiro - Cooperativa - Cédula de 
produto rural - Contrato de arrendamento mercantil - Arresto 
- Parceria agrícola - Execução entre arrendante e arrenda-
tário - Desconstituição. - Exsurgindo dos autos que a soja 
depositada no armazém da embargante pelo arrendatário, 
cujo arresto alcançou o arrendante em feito executivo, serviu 
para pagamento de cédula de produto rural devida e regu-
larmente firmada, com registro em cartório, imperiosa se faz 
a procedência da ação, e que o arresto seja desconstituído, 
retornando o produto rural à posse definitiva da embargante. 
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelo não provido 
(TJMG, Apelação Cível 1.0704.06.042202-6/001, 12ª 
Câmara Cível, Des. Nilo Lacerda, j. em 21.05.2012). 

Assim, em que pese o deferimento pretérito do 
arresto, bem como sua efetivação, este não pode ser 
mantido, pois ofenderia direito de titularidade da parte 
embargante, que se sobrepõe, já que constituído anterior-
mente e de maneira inatacável. 

Em razão do exposto, nego provimento ao recurso 
para manter in totum, pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, a bem-lançada decisão da operosa Colega 
Dr.ª Vanessa Guimarães da Costa Vedovotto.

Custas recursais, pelo agravante.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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tários do contrato que se quer rescindir sejam partes do 
feito. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0148.
11.001956-6/001 - Comarca de Lagoa Santa - Agravan-
tes: Mateus Felipe Maia Freire Diniz e outro, Lucas Tadeu 
Maia Freire Baeta Neves Diniz - Agravado: Wagner Ricar-
do Vieira Diniz - Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRI-
GUES 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 DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - José 
Marcos Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
de agravo de instrumento, interposto por Mateus Felipe 
Maia Freire Diniz e outro, com pedido de efeito suspen-
sivo da decisão (f. 183/184-TJ), que, nos autos da ação 
de rescisão contratual cumulada com reintegração de 
posse ajuizada por Wagner Ricardo Vieira Diniz, rejeitou 
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Em razões recursais, aduzem os agravantes que 
a promessa de compra e venda foi firmada pelo agra-
vado e seu ex-cônjuge, Andréia de Fátima Candelária 
Sacramento, que figurou como promitente vendedora 
do imóvel, razão pela qual sustentam haver litisconsórcio 
ativo necessário.

Arrematam pugnando pela reforma da decisão, 
para que o processo seja extinto sem resolução de mérito; 
alternativamente, requerem a intimação do autor para 
emendar a inicial, a fim de incluir a litisconsorte neces-
sária no polo ativo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido às 
f. 183-184-TJ.

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, às 
f. 197-201-TJ, pugnando, em suma, pelo improvimento 
do agravo.

É o relatório.
Passo a decidir.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Narram os autos que o autor, ora agravado, ajuizou 

ação de rescisão contratual cumulada com pedido de 
reintegração de posse em desfavor dos agravantes, em 
razão de contrato de promessa de compra e venda envol-
vendo dois imóveis.

Na contestação (f. 84-103-TJ), os réus suscitaram 
preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de o 
ex-cônjuge do autor ser também signatária do contrato, 
na qualidade de promitente vendedora, razão pela qual 

mais de uma pessoa no polo ativo - ou, ao menos, o 
consentimento das demais para que uma proponha a 
ação -, o legislador formulou exceções à regra, como a 
prevista no art. 10, § 2°, do CPC.

- Poder-se-ia cogitar a aplicação da extensão dos efeitos 
da coisa julgada a terceiro não participante da lide para 
hipóteses em que apenas um litisconsorte fosse parte na 
relação jurídica processual. Contudo, em regra, o orde-
namento pátrio inadmite tal solução, tendo em vista a 
consagração do princípio da res judicata inter partes, no 
art. 472 do CPC.

- Em razão da vedação da extensão dos efeitos da coisa 
julgada, de perquirir-se acerca da solução de situação 
em que, havendo mais de um titular de direito mate-
rial incindível, apenas um tiver o ânimo de propor a 
demanda, em outras palavras, como franquear meio a 
que o preceito judicial seja efetivo com relação a titu-
lares de direito material incindível, quando nem todos são 
parte da relação jurídica processual?

- Cabível, na específica hipótese em que há mais de um 
titular de direito material incindível, a exigência de litis-
consórcio ativo necessário. Do complexo sopesamento 
das forças opostas inerentes ao tema, a segurança jurí-
dica (art. 5°, XXXVI, da CR/88), consubstanciada na 
exigência de todos os litisconsortes necessários constarem 
da relação jurídica para sofrerem os efeitos do decisum, 
sobreleva com relação à inafastabilidade da jurisdição, 
cujos efeitos práticos seriam bastante questionáveis caso 
um litisconsorte não fosse parte no processo. Ora, se há 
direito material incindível e a sentença só afeta as partes 
da lide, incabível que o preceito judicial atinja a esfera de 
direitos daquele não constante da relação.

- Se considerado que a necessariedade do instituto 
decorre da incindibilidade do direito material (de forma 
que, no mais das vezes, haverá a prolação de sentença 
igual para todos os titulares, caracterizando a unitarie-
dade), bem como da repressão à existência de julgados 
conflitantes, não seria cabível considerar-se o litiscon-
sórcio passivo mais importante que o ativo para tal fina-
lidade, exigindo-se a formação daquele e tendo-se este 
por inexistente.

- O litisconsórcio necessário não se confunde com o litis-
consórcio unitário, a despeito do desalinho terminológico 
do art. 47 do CPC.

- Na hipótese de rescisão contratual de promessa de 
compra e venda de bem imóvel, sopesando o impera-
tivo da inafastabilidade da jurisdição, a voluntariedade 
do direito de ação e, por outro lado, a incindibilidade do 
direito material em questão e a necessidade premente de 
se evitar julgados conflitantes, mister que todos os signa-
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de sucessivos pronunciamentos de teor diverso sobre a eadem 
res nos casos de litisconsórcios voluntários, mesmo que não 
litiguem todos conjuntamente, deduzida a pretensão comum 
em juízo, por um só litigante, qualquer que seja o resultado 
da lide, estende-se a coisa julgada aos demais titulares do 
direito não participantes do processo [...] (g.n.)(LAMBAUER, 
Mathias. Litisconsórcio necessário. São Paulo: Saraiva, 1982, 
p. 109).

A extensão da coisa julgada, de uma vez, observaria 
a inafastabilidade da jurisdição e evitaria a existência 
de julgados conflitantes, tendo em vista sua efetividade 
perante litisconsortes não integrantes da lide (ressalve-se, 
aqui, que o texto se refere a litisconsórcio facultativo, uma 
vez que foge às raias da razão se cogitarem hipóteses 
genéricas de litisconsórcio necessário em um sistema que 
admite a extensão da coisa julgada).

Contudo, a sistemática do Código Buzaid não admi-
tiria tal hipótese, porque consagra como regra o princípio 
da res judicata inter partes em seu art. 472: 

A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 
não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas 
relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, 
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros (g.n.).

Por todo o exposto, a questão se delimita aos 
seguintes termos: como proceder quando, havendo mais 
de um titular de direito material incindível, apenas um 
tiver o ânimo de propor a demanda?

Em outras palavras, contrapõem-se os ditames cons-
titucionais acima explorados - a facultatividade do direito 
de ação e a inafastabilidade da jurisdição - à necessi-
dade de se franquear meio a que o preceito judicial seja 
efetivo com relação aos titulares do direito material incin-
dível (ainda que nem todos queiram ir a juízo). Ademais, 
de se considerar que, na hipótese de um titular do direito 
restar inerte e, posteriormente, demandar exatamente a 
mesma tutela jurisdicional, surgiria a possibilidade de 
julgados conflitantes.

Daí por que parte da doutrina - com a qual 
comungo, data maxima venia dos entendimentos diversos 
- tem por cabível a exigência de litisconsórcio ativo neces-
sário. Tenho que, do complexo sopesamento das forças 
conflitantes acima expostas, a segurança jurídica (art. 5°, 
XXXVI, da CR/88), consubstanciada na exigência de todos 
os litisconsortes necessários constarem da relação jurí-
dica para sofrerem os efeitos do decisum, sobreleva em 
importância com relação à inafastabilidade da jurisdição, 
cujos efeitos práticos seriam bastante questionáveis com 
relação ao litisconsorte que não foi parte no processo. 
Ora, se há direito material incindível e a sentença só 
afeta as partes do processo, incabível que o preceito judi-
cial atinja a esfera de direitos daquele não coligado no 
polo ativo - ou passivo, caso não queira demandar junto 
ao autor.

Ademais, se considerado que a necessariedade 
do instituto decorre da incindibilidade do direito mate-

deveria constar do polo ativo da demanda como litiscon-
sorte necessária.

Às f. 183-184-TJ, a MM. Magistrada a qua 
rejeitou a preliminar arguida, origem da irresignação 
dos agravantes.

Cinge-se a controvérsia recursal, então, a averi-
guar a possibilidade de litisconsórcio ativo necessário na 
hipótese de ação de rescisão contratual de promessa de 
compra e venda cumulada com reintegração de posse, 
em que os réus, promitentes compradores, supostamente 
descumpriram o avençado.

Como se sabe, a questão posta nestes autos é objeto 
hodierno de grandes análises doutrinárias. Contudo, a 
pacificação do tema é inversamente proporcional à quan-
tidade de páginas que lhe são destinadas, tendo em vista 
as mais variadas correntes e soluções formuladas por 
abalizados doutrinadores.

Não sem razão, a celeuma: de se relembrar que 
o ordenamento pátrio deve observância ao imperativo 
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, 
XXXV), razão pela qual é incondicionada a apreciação de 
demandas levadas ao conhecimento do Judiciário. Por 
sua vez, o direito de ação é caracterizado por sua volun-
tariedade, sendo incabível compelir alguém a demandar 
em juízo contra a sua vontade. Da conjugação de ambos, 
observa-se a seguinte e sumária conclusão: se o direito 
de ação é facultativo e a jurisdição é incondicionada, não 
seria possível compelir um terceiro a propor uma ação em 
conjunto com outro, que assim o deseja - daí o principal 
argumento a afastar o litisconsórcio ativo necessário.

Contudo, antecipando hipóteses em que necessa-
riamente deve haver duas pessoas no polo ativo - ou, ao 
menos, o consentimento de uma delas para a proposi-
tura da ação -, o legislador formulou exceções à regra da 
voluntariedade, como a prevista no art. 10, § 2°, do CPC:

Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento 
do outro para propor ações que versem sobre direitos 
reais imobiliários.
[...]
§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge 
do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de 
composse ou de ato por ambos praticados.

Da análise do aludido dispositivo, infere-se que, 
no caso de composse ou de atos praticados por ambos 
os cônjuges, quando invocados em ação possessória, o 
direito de ação de um deles está condicionado à partici-
pação “indispensável”, na lide, do outro. Em outras pala-
vras, condicionado ao litisconsórcio ativo necessário, 
quando o artigo se refere ao polo ativo.

Isto é: havendo expressa previsão legal, possível 
excetuar a aludida garantia constitucional.

Poder-se-ia cogitar, por certo, a solução das ZPOs 
alemã e austríaca, em que,

[...] mediante a necessidade litisconsorcial, admite-se evitar 
uma ‘sucessão de demandas’ e, consequentemente, o risco 
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Na espécie, o autor, ora agravado, celebrou 
contrato de promessa de compra e venda com os agra-
vantes, em que figurou como promitente vendedora 
também Andréia de Fátima Candelária Sacramento, sua 
ex-esposa (f. 30-31-TJ).

Em razão de suposto descumprimento da avença, 
o varão ajuizou a presente ação, pugnando tanto pela 
rescisão do contrato quanto pela reintegração na posse 
do imóvel negociado.

Embora desnecessária para a pretensão posses-
sória, observo, inicialmente, que não consta dos autos 
deste agravo qualquer informação acerca da partilha 
dos ex-cônjuges, inexistindo meios de se averiguar se 
a propriedade do imóvel pertence apenas a um deles. 
Outrossim, de se ressaltar que, embora o contrato e a lide 
versem sobre o “lote de n° 09, quadra nº 03, matrícula 
22.726, Livro 2-DK, registrado no Cartório de Imóveis 
de Lagoa Santa/MG” (f. 05 e 30-TJ), não se verifica a 
presença de título registral em nome do autor.

Sobre o tema, aliás, o agravado intenta comprovar 
ser proprietário do imóvel por meio de outro contrato de 
promessa de compra e venda de imóvel (f. 25-28-TJ), 
documento sabidamente inidôneo para tanto. Ademais, 
verifico que o autor, promitente comprador, era casado 
à época, conquanto o documento não especifique 
com quem.

A despeito da precariedade dos instrumentos acima 
descritos, bem como do fato de os promitentes vende-
dores serem divorciados à época do contrato objeto deste 
litígio, tenho que o negócio não pode ser desfeito apenas 
por um dos signatários. In casu, o litisconsórcio neces-
sário do polo ativo deriva também - e principalmente - da 
promessa de compra e venda, e não apenas da discussão 
acerca da posse do imóvel comum.

Isto é, seja em razão do art. 10, § 2° (cuja aplicação, 
ad argumentandum, poderia ser afastada por informa-
ções supervenientes acerca da partilha), seja em razão do 
próprio art. 47 do CPC, em que positivado o instituto do 
litisconsórcio necessário, deve o cônjuge-virago constar 
do polo ativo - ou, caso não queira, integrar o passivo, 
defendendo interesse que entenda ser-lhe de direito.

Ora, a eficácia da sentença que versa sobre a 
rescisão de contrato em que ambos figuram como parte, 
bem como sobre direitos reais (art. 95, CPC) - a rein-
tegração na posse de imóvel de que são supostamente 
proprietários - deve ser relativa a ambos, sob pena de 
possibilitar a existência de julgados conflitantes para a 
mesma situação fática. Ou, em último caso, de ineficácia 
(vale dizer, inutilidade) do julgado, que não poderia ser 
oposto à contratante que não compôs a lide.

Isso independentemente dos documentos de 
f. 205-206-TJ, de que constam recibos supostamente assi-
nados por Andréia de Fátima Candelária Sacramento, 
que informa ter recebido “de Wagner Ricardo Vieira Diniz 
[...] a quantia de R$10.000,00 [...], sendo uma parte que 

rial (de forma que, no mais das vezes, haverá a prolação 
de sentença igual para todos os titulares, caracterizando 
a unitariedade), bem como da repressão à existência de 
julgados conflitantes, não seria cabível considerar-se o 
litisconsórcio passivo mais importante que o ativo para tal 
finalidade, exigindo-se a formação daquele e tendo-se 
este por inexistente.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila, uma vez mais, 
o magistério de Lambauer:

De outra parte, salvo o princípio da conveniência apontado, 
inexiste qualquer razão plausível de ordem lógica ou jurídica 
que justifique, à vista da possibilidade do risco sempre aven-
tado [de conflito de julgados], a necessidade litisconsorcial 
exclusivamente em polo processual passivo.
Contrariamente, pensamos, o litisconsórcio pela mesma razão 
é ativa ou passivamente necessário (Litisconsórcio necessário. 
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 132).

Cremos que, também para este fim, o instituto da adcitatio dos 
demais condôminos potenciais litisconsortes é de suma valia.
[...]
‘Adcitado’ ou ‘adcitados’ os condôminos ou comunheiros, 
ou, ainda, os potenciais litisconsortes de um modo geral, na 
conformidade do parágrafo único do art. 47 em vigor, não 
estão estes obrigados a integrar, no sentido de participarem 
da demanda, mas a coisa julgada da sentença a ser proferida 
no processo os atinge irremediavelmente.
Se, eventualmente, discordantes da ação proposta, nada 
impende integrarem a demanda em polo processual oposto 
e deduzirem os seus interesses contrários à ação ajuizada, 
formando litisconsórcio ao lado do réu. (Litisconsórcio neces-
sário. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 121-122).

Cândido Rangel Dinarmaco, também ponderando 
as forças opostas da faculdade da ação e da incindibi-
lidade do direito material, admite, excepcionalmente e 
como um mal menor, o litisconsórcio ativo necessário:

Essa afirmação é feita em virtude de existirem, no plano do 
direito material, situações em que é de duas ou várias pessoas, 
em conjunto, e não isoladamente, a legitimidade para realizar 
certos atos que serão relevantes para todas elas. Sirvam como 
exemplo de litisconsórcio ativo realmente necessário:
[...]
d) dois comunheiros que celebraram com terceira pessoa 
um contrato de promessa de compra e venda: em caso de 
inadimplência do promissário-comprador, só pelo consenso 
dos promitentes-vendedores, admite-se o pedido de sentença 
que rescinda o contrato [...] (Litisconsórcio. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997, f. 233-235) (g.n.).

O doutrinador paulista, a seu turno, não entende 
ser possível a citação do autor, conquanto admita que 
não há solução lógica para hipótese tão específica no 
ordenamento pátrio. Caberia ao magistrado decidir o 
feito como entender mais harmonioso aos princípios e 
institutos contrapostos.

Nessa ordem de ideias e estabelecida a premissa 
teórica por que se pauta este Julgador, passo à análise 
do caso concreto.
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me cabe, referente a (sic) venda do lote em Lagoa Santa, 
adquirido quando éramos casos”.

Em que pese seu relevante conteúdo para deslinde 
da controvérsia - e mesmo para a definição do pleito 
recursal -, entendo tratar-se de documento demasiada-
mente precário à comprovação de compra e venda da 
quota-parte que lhe cabia. Além de não informar a que 
imóvel se refere exatamente, tratando-o genericamente 
como “lote em Lagoa Santa”, a simples declaração assi-
nada não tem o condão de comprovar o negócio jurídico. 
Mesma precariedade, aliás, que acomete a procuração 
de f. 207-TJ.

É sabido - repita-se - que as hipóteses de litiscon-
sórcio necessário devem ser sumariamente restringidas, 
em observância à facultatividade da ação, máxime em se 
tratando do polo ativo.

Contudo, sopesando o imperativo da inafastabili-
dade da jurisdição, a voluntariedade do direito de ação 
e, por outro lado, a incindibilidade do direito material 
em questão e a necessidade premente de evitar julgados 
conflitantes, mister que a signatária do contrato que se 
quer rescindir seja parte do feito.

E concluo: “o direito, tradicionalmente, é avesso a 
constranger alguém a demandar como autor” (CHIO-
VENDA, Giuseppe. Sul litisconsorzio necessario. In: Saggi 
di diritto processuale civile. Roma: Foro Italiano, 1931, 
v. II, p. 434); aversão que, sabidamente e ante a riqueza 
e diversidade de situações fáticas inimagináveis para o 
legislador, não se confunde com vedação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para 
que o autor seja intimado a emendar a inicial, sob pena 
de indeferimento.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FRANCISCO BATISTA DE ABREU e OTÁVIO 
DE ABREU PORTES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .

Retificação de registro civil - Casamento realizado 
em país estrangeiro - Tradução - Consulado-Geral 
do Brasil em Boston - Erro na data de nascimento - 

Traslado - Retificação no cartório do local do 
domicílio da requerente no Brasil - Possibilidade -

 Art. 110 da Lei 6.015/1973 - Resolução nº 
155/2012 do CNJ - Inteligência

Ementa: Apelação cível. Retificação de registro civil. 
Casamento realizado em país estrangeiro. Tradução. 
Consulado-Geral do Brasil em Boston. Erro na data de 
nascimento. Traslado. Retificação no cartório do local do 

domicílio da requerente no Brasil. Possibilidade. Art. 110 
da Lei nº 6.015/1973. Resolução nº 155, de 16 de julho 
de 2012, do CNJ. 

- Nos termos do art. 5º da Resolução nº 155/2012 
do CNJ, após a efetivação do traslado da certidão de 
casamento de brasileiros ocorrido em país estrangeiro, 
os erros que não exijam indagação para a constatação 
imediata de necessidade de sua correção, o oficial de 
registro deverá proceder à retificação conforme art. 110 
da Lei n° 6.015/1973. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0312.10.002449-5/001 - 
Comarca de Ipanema - Apelante: Jania Kennia de Moraes 
- 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2014. - Washington 
Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença, de 
f. 27-30, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara 
Única da Comarca de Ipanema, que, na ação de 
retificação de registro civil proposta por Jania Kennia 
de Moraes, julgou extinto o feito, sem resolução de 
mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, condenando 
a requerente no pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa 
a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida. 

Nas razões de f. 33-36, a apelante afirma que a 
data de seu nascimento é 15.07.1982. Narra que, nos 
Estados Unidos da América do Norte, casou-se com 
João Paulo Pereira de Moraes; e, na certidão original, 
constou corretamente a data de seu nascimento. Destaca 
que, na tradução da certidão feita no Consulado-Geral 
do Brasil em Boston, a data de seu nascimento foi 
grafada equivocadamente, restando assinalada a data de 
15.06.1982. Assevera que, de volta ao Brasil juntamente 
com seu marido, providenciou o assento de casamento 
feito no país estrangeiro perante o Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Naturais da Primeira Zona Judiciária 
na cidade de Vitória - ES. Informa que o erro na data 
de nascimento persiste, pretendendo, por isso, uma 
determinação judicial para que o cartório onde realizado 
o assento civil de casamento proceda à retificação da data 
de seu nascimento. Sustenta que, por duas vezes, tentou 
“corrigir tal erro” no consulado, obtendo a resposta de 
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que a retificação deve ser pleiteada no cartório da cidade 
de Vitória - ES. 

Pede a reforma da sentença e o julgamento 
procedente do pedido inicial. 

Comprovante de preparo à f. 37. 
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 

de f. 45-46, da lavra do Dr. Antônio César Mendes 
Martins, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por 

Jania Kennia de Moraes, pretendendo a reforma da 
sentença proferida nos presentes autos da ação de 
retificação de registro de nascimento, que julgou extinto 
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 
VI, do CPC.

Segundo a MM. Juíza sentenciante, o erro quanto 
ao mês de nascimento da autora originou-se no 
Consulado-Geral da República Federativa do Brasil, em 
Boston, e não no Cartório de Registro Civil de Vitória - ES, 
que, tão somente, transcreveu as informações contidas no 
documento que lhe fora apresentado. Nesse contexto, de 
acordo com a Magistrada sentenciante, a correção da 
certidão deve ser demandada no Consultado-Geral da 
República Federativa do Brasil, em Boston. 

Pois bem. 
De fato, da análise detida dos autos, observa-se 

que a requerente nasceu no dia 15.07.1982 (f. 05). 
No dia 13.02.2003, a requerente casou-se com 

João Paulo de Moraes, brasileiro, na cidade de Revere, 
no Estado norte-americano de Massachusetts, EUA. Na 
certidão de casamento original, consta corretamente 
a data de nascimento da requerente como sendo 
15.07.1982 (f. 07). 

Contudo, ao gravar a certidão de casamento 
perante o Consulado-Geral do Brasil, em Boston, a 
autoridade consular brasileira fez constar o erro na data 
de nascimento da requerente, anotando como sendo 
15.06.1982 (f. 08). 

No Brasil, o assento civil do casamento realizado 
no país estrangeiro foi realizado perante o Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de Vitória 
- ES, que reproduziu o erro contido na certidão original. 

Como se nota, a falha foi originada no 
Consulado-Geral da República Federativa do Brasil, em 
Boston, e não no Cartório de Registro Civil de Vitória - ES, 
que se limitou a transcrever os dados contidos no registro 
consular, sendo-lhe vedado o livre-arbítrio de alterar as 
informações existentes no referido documento que lhe 
fora apresentado. 

Com efeito, os assentos de casamento de brasileiros 
realizado em países estrangeiros são considerados 
autênticos nos termos do art. 32 da Lei 6.015/73, 
segundo o qual, verbis:

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de 
brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, 
nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as 
certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos 
termos do regulamento consular.
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, 
transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do 
registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de 
domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no 
País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules 
serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das 
Relações Exteriores.

Em comentários à Lei de Registros Públicos, Walter 
Ceneviva anota que: 

O assentamento tomado pelo próprio cônsul se subordina 
à legislação brasileira. O cônsul brasileiro tem funções de 
notário e de oficial do registro civil com a mesma fé pública 
que a estes se atribui, quando no exercício da função 
(Convenção de Viena, art. 5º, f, em vigor no Brasil desde o 
Decreto nº 61.078/67) (Lei dos Registros Públicos comentada. 
20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 146).

Desse modo, o registro de casamento emitido pelo 
consulado brasileiro no exterior é considerado autêntico. 

Entretanto, de acordo com a Resolução n° 155, de 
16 de julho de 2012, do CNJ, que dispõe sobre traslado 
de certidões de registro civil de pessoas naturais emitidas 
no exterior, havendo erros que não exijam qualquer 
indagação para a constatação imediata de necessidade 
de sua correção, o oficial de registro deverá proceder à 
retificação conforme art. 110 da Lei n° 6.015/1973. É o 
que estabelece o art. 5º da Resolução/CNJ nº 155/2012, 
verbis: 

Art. 5º O oficial de registro civil deverá efetuar o traslado 
das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito 
de brasileiros ocorridos em país estrangeiro, ainda que o 
requerente relate a eventual necessidade de retificação do 
seu conteúdo. Após a efetivação do traslado, para os erros 
que não exijam qualquer indagação para a constatação 
imediata de necessidade de sua correção, o oficial de registro 
deverá proceder à retificação conforme art. 110 da Lei n° 
6.015/1973.
Parágrafo único. Para os demais erros, aplica-se o disposto 
no art. 109 da referida Lei. 

Nesse contexto e volvendo à situação narrada nos 
autos, observa-se que o erro no assento de casamento 
da requerente emitido pela autoridade consular brasileira 
de Boston não exige extensas indagações para a sua 
constatação, bastando confrontar dito atestado com a 
certidão de nascimento, esta registrada no Brasil. 

Logo, o erro, como o apresentado nos autos, pode 
ser corrigido de ofício no cartório onde se encontra o 
assentamento, nos termos do art. 110 da Lei 6.015/73, 
segundo o qual: 

Art. 110. Os erros que não exijam qualquer indagação para 
a constatação imediata de necessidade de sua correção 
poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no 
próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante 
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Ato administrativo - Município - Revogação da 
doação - Inatividade do donatário - Decretação 
de falência - Reversão do imóvel ao patrimônio 
público - Notificação do donatário em mora - 

Ausência de processo administrativo ou judicial - 
Violação aos princípios da ampla defesa e devido 

processo legal - Nulidade

Ementa: Ação declaratória de nulidade. Doação de imóvel 
público com encargo. Reversão automática. Ausência de 
contraditório e ampla defesa. Impossibilidade. Ato decla-
rado nulo. Sentença confirmada.

- Tratando-se de doação de imóvel público, a inexecução 
do encargo imposto ao donatário deve ser devidamente 
comprovada mediante a instauração de processo admi-
nistrativo ou judicial, quando serão garantidos o contra-
ditório e a ampla defesa, sendo nula a reversão automá-
tica do bem.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0210.
12.002863-9/001 - Comarca de Pedro Leopoldo - 
Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e 
da Infância e Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo 
- Apelante: Município de Pedro Leopoldo - Apelada: 
Predil Premoldados Diniz Ltda. - 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 REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA, 
JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Duarte 
de Paula - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. DUARTE DE PAULA - Ajuizou Predil 
Premoldados Diniz Ltda., perante o Juízo de Direito da 
1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da 
Comarca de Pedro Leopoldo, ação declaratória de nuli-
dade em face do Município de Pedro Leopoldo, visando 
à anulação do ato de revogação da doação e reversão 
do imóvel ao patrimônio do município, por ofensa ao 
direito adquirido e por inconstitucionalidade, decorrente 
da inobservância dos princípios da ampla defesa e do 
devido processo legal.

Em sede de contestação, o requerido sustenta, preli-
minarmente, a carência de ação, por ilegitimidade ativa, 
uma vez que foi decretada a falência da autora, a qual 
ainda teve cancelado em 2008 seu CNPJ. No mérito, 
argumenta que as pretensões da Fazenda Pública são 
imprescritíveis; que os bens públicos não se sujeitam à 

petição assinada pelo interessado, representante legal ou 
procurador, independentemente de pagamento de selos e 
taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público. 
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 1º Recebido o requerimento instruído com os documentos 
que comprovem o erro, o oficial submetê-lo-á ao órgão 
do Ministério Público, que o despachará em 5 (cinco) dias. 
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 2º Quando a prova depender de dados existentes no 
próprio cartório, poderá o oficial certificá-lo nos autos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 3º Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido 
exige maior indagação, requererá ao juiz a distribuição dos 
autos a um dos cartórios da circunscrição, caso em que se 
processará a retificação, com assistência de advogado, 
observado o rito sumaríssimo. (Redação dada pela Lei 
nº 12.100, de 2009).
§ 4º Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à 
margem do registro, mencionando o número do protocolo e 
a data da sentença e seu trânsito em julgado, quando for o 
caso. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).

Com efeito, a requerente ingressou em juízo no 
dia 20 de outubro de 2010, pleiteando a retificação 
do registro civil de casamento em que constou, 
equivocadamente, a data de seu nascimento como 
sendo 15.06.1982. A Resolução/CNJ nº 155, em que 
estabelece o procedimento de retificação a ser adotado 
em caso de erros que não exijam indagações para a 
constatação imediata, entrou em vigor no dia 16 de julho 
de 2012. A sentença de f. 27-30 foi proferida em 16 de 
abril de 2013. 

Logo, privilegiando-se todo o trabalho desenvolvido 
até então, bem como o parecer favorável do Ministério 
Público, às f. 25-26, tal como determina o § 1º, art. 110, 
Lei 6.015/73, dou provimento ao recurso para reformar 
a sentença e determinar a retificação do registro civil de 
casamento da requerente. 

Por fim, quanto à competência de foro, assim 
pronuncia a Lei nº 6015/73, art. 109, § 5º, verbis:

Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado 
será remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver 
o cartório do Registro Civil e com o seu ‘cumpra-se’, 
executar-se-á”.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
reformar integralmente a sentença e determinar a 
expedição de mandado ao Juízo da Comarca de Vitória 
- ES para que execute a ordem de retificação da data de 
nascimento da requerente no livro E-0071, folhas 0261, 
sob o nº 017086 do Cartório de Ofício das Pessoas 
Naturais da 1ª Zona Judiciária da cidade de Vitória - ES, 
fazendo constar a data de 15 de julho de 1982. 

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES WANDER MAROTTA e BELIZÁRIO 
DE LACERDA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Quanto à decretação da falência, certo que a 
pessoa jurídica não deixa de existir, o que somente pode 
vir a ocorrer com a extinção das obrigações do falido e a 
já mencionada baixa na Junta Comercial.

Superadas essas questões, passo ao exame 
do mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que o Município 
de Pedro Leopoldo, em 06.08.1990, mediante a edição 
da Lei Municipal 1.677, doou à Predil Premoldados Diniz 
Ltda. um terreno de 7.000 m2, localizado na Rua Aimorés, 
448, Bairro Andiara.

Conforme legislação acostada às f. 138/139, a 
donatária fica obrigada aos encargos previstos no art. 2º 
da referida lei, cujo descumprimento ensejará a reversão 
do imóvel à municipalidade.

Em 08.11.2011, o município procedeu à fisca-
lização do local, mas não teve acesso ao interior do 
imóvel, uma vez que no momento nenhum funcionário 
se encontrava no local e o portão estava fechado com 
correntes (f. 128). Em seguida, constatou que a donatária 
estava com seu CNPJ baixado desde 2008 e que estes 
fatos acoplados autorizam a reversão automaticamente.

Constou do Termo de Reversão de Imóvel acostado 
à f. 129:

3.11 - O descumprimento, pela Permissionária, de quaisquer 
de suas obrigações previstas acima, bem como o disposto da 
Lei Municipal 2.315/97 e suas alterações, ensejará a extinção 
da presente permissão de uso, com consequente reversão do 
imóvel, independente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, 
ao Patrimônio Municipal (destaquei).

Daí se extrai que a reversão foi efetuada sem qual-
quer possibilidade de contraditório e/ou ampla defesa, 
já que o aludido Termo de Reversão de Imóvel foi elabo-
rado sem a prévia ciência dos fatos pela donatária, 
a qual recebeu no endereço do sócio Evandro o refe-
rido termo, tendo ainda havido duas publicações do ato, 
respectivamente, no jornal Minas Gerais e no jornal local 
(f. 133/134).

Ora, não há como realizar a reversão do bem 
imóvel para o patrimônio público somente por meio do 
Termo de Reversão, sendo imprescindível a notificação 
do donatário em mora, além da utilização do devido 
processo - administrativo ou judicial - para desconsti-
tuição do ato jurídico.

Nesse sentido:

Doação com encargo. Reversão ao patrimônio público. 
Expedição de decreto. Pedido de averbação no registro 
imobiliário. Impossibilidade. Necessidade de ação própria. - 
Tratando-se de doação com encargo, o descumprimento da 
obrigação, por parte do donatário, não opera a automática 
revogação, nem esta pode ser unilateralmente proclamada 
através de decreto. A reversão do bem ao patrimônio público 
requer a propositura de ação contenciosa desconstitutiva 
em que se prove o inadimplemento do encargo imposto ao 
donatário no ato de doação (destaquei) (TJSC - AC 8217, SC 
2001.000821-7, Rel. Juiz Newton Janke, j. em 16.12.2004).

prescrição aquisitiva; que o não cumprimento pela dona-
tária dos encargos previstos torna sem efeito a doação 
realizada sob condição. Ao final, acrescenta que o contra-
ditório e ampla defesa foram garantidos, pois o Termo de 
Reversão foi devidamente encaminhado para o endereço 
do sócio Evandro de Sousa Rodrigues, tendo sido rece-
bido por sua esposa, conforme consta do AR acostado 
à f. 132.

Por sentença de f. 159/165, o MM. Juiz singular 
julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de 
que não foi garantida à autora a sua ampla defesa, 
mediante a instauração de processo administrativo ou 
judicial, e que “não se pode acolher a alegação muni-
cipal no sentido de ter notificado a parte requerente e, 
com isso, respeitado o contraditório. A defesa deve ser 
exercida antes de o Município decidir a questão e não 
se pode admitir que a defesa seja oportunizada somente 
depois de o ente público ter tomado a decisão ora impug-
nada” (f. 163).

Processo submetido ao duplo grau de jurisdição.
Inconformado, insurge-se o réu, buscando reverter 

a decisão no recurso voluntário de f. 169/185.
Contrarrazões às f. 201/213.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço da remessa oficial e do recurso voluntário.
Cuida-se de reexame necessário e de recurso de 

apelação voluntário interposto pelo Município de Pedro 
Leopoldo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz 
da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude 
da Comarca de Pedro Leopoldo, que julgou procedente 
o pedido inicial formulado nos autos da presente ação 
declaratória de nulidade para declarar a nulidade do 
Termo de Reversão por violação ao devido processo legal 
e invalidar os atos posteriores a ele vinculados.

Em sede de recurso voluntário, o requerido, ora 
apelante, reproduz os argumentos apresentados em sede 
de contestação, dizendo da imprescritibilidade das preten-
sões da Fazenda Pública sobre imóveis; que foi observado 
o devido processo legal e, “a fim de garantir a ampla 
defesa e o contraditório, foi enviado à Permissionária o 
Termo de Reversão de Imóvel ao proprietário da Empresa 
Sr. Evandro de Souza Rodrigues [...]” (f. 178/179).

Inicialmente, no que tange às alegações de inati-
vidade da autora e ilegitimidade ativa diante da decre-
tação da falência e o cancelamento do CNPJ, sem razão 
o apelante.

Isso porque, como bem destacou o Magistrado 
de primeira instância, a baixa no CNPJ apenas denota 
irregularidade da sociedade empresária, não provando 
inexistência de personalidade jurídica, o que deveria ser 
provado mediante a baixa no registro efetuado na Junta 
Comercial, ônus do qual não se desincumbiu o requerido.
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Ação de cobrança de seguro - Proagro-Mais - 
Destruição de plantação de alface causada por 

geada - Fenômeno climático extraordinário - 
La Niña - Pagamento da indenização devido

Ementa: Apelação cível. Cobrança. Seguro Proagro. 
Fenômemo climático extraordinário. Indenização devida. 

- Deve ser indenizado o segurado rural diante de 
evento climático extraordinário “La Niña”, que abateu 
sobre empreendimento nos termos que continha seguro 
Proagro-Mais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0045.12.002952-0/001 - 
Comarca de Caeté - Apelante: Gilson Daniel de Sena 
- Apelado: Banco do Brasil S.A. - 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, 14 de fevereiro de 2014. - Paulo 
Roberto Pereira da Silva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - Trata-se 
de recurso de apelação, aviado por Gilson Daniel de 
Sena em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caeté, nos autos 
da ação de cobrança de seguro ajuizada contra o Banco 
do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais de f. 216/235, alega em 
síntese que firmou com o apelado um contrato de mútuo 
para custeio do plantio de lavoura de alface. Aduz que 
também fora contratado seguro obrigatório, denominado 
Proagro-mais. No entanto, nos dias 18 e 19 de agosto 
de 2010, atingiu a região o fenômeno climático geada e, 
em uma situação excepcional e imprevista, destruiu toda 
a plantação de alface. Ocorre que, no Regulamento do 
seguro Proagro item 5 - o evento climático “geada” está 
incluído nos eventos a serem indenizados. Afirma que as 
provas produzidas demonstram que o evento climático 
foi extraordinário, justificando a indenização pelos 
prejuízos sofridos.

Contrarrazões em óbvia infirmação.
Este, o breve relatório.
Passo a analisar as razões recursais.
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo.
Foram preenchidos todos os requisitos 

de admissibilidade.
A controvérsia se limita ao fato do evento climático 

que atingiu a lavoura de alface, se foi um evento 
extraordinário, a ensejar a indenização do seguro 

Apelação cível. Reintegração de imóvel doado a sindi-
cato pelo Município de Lages. Descumprimento de encargo. 
Autorização judicial inexistente. Impossibilidade de tal intento 
por meio de decreto de reversão. Preliminar de ilegitimidade 
de parte corretamente rechaçada. - A doação com encargo 
é um negócio misto que em parte é liberalidade e em parte 
negócio oneroso. E, uma vez descumprido, justificada está 
a revogação da doação. No entanto, deve ela derivar de 
pronunciamento judicial, colhido em ação ordinária, promo-
vida pelo doador. Assim, não poderia o Município de Lages, 
ao verificar a inexecução do encargo que impôs, simples-
mente reverter ao patrimônio público, por meio de Decreto 
(n. 4.264/95), o terreno que doou ao Sindicato. Deveria, 
antes, constituí-lo em mora, mediante ação própria, e não 
fazê-lo de forma unilateral. [...] (destaquei) (TJSC - AC 
54173 SC 2004.005417-3, Rel. Des. Volnei Carlin - j. em 
30.09.2004).

Na hipótese específica dos autos, a suposta parali-
sação das atividades da donatária diante do quadro fali-
mentar da empresa, cuja quebra veio a ser decretada, e 
a baixa do CNPJ no ano de 2008 levaram o Município 
a proceder à noticiada reversão do imóvel doado, ao 
fundamento de que o encargo da doação não vinha 
sendo cumprido.

Entretanto, a toda evidência, a pretensão da 
reversão do imóvel, após a revogação da doação, não 
poderia consumar-se mediante a expedição de um Termo 
de Reversão de Imóvel, pois, dessa forma, o Município 
réu subtraiu à donatária o devido processo legal, com 
garantia do contraditório e ampla defesa, inexistindo 
oportunidade de comprovar o efetivo cumprimento do 
encargo que lhe fora imposto quando da doação do 
imóvel objeto da lide.

Assim, tem-se que a revogação da doação, com 
consequente reversão do imóvel ao patrimônio público 
municipal, cujo fundamento é a inexecução de encargo, 
requer provas contundentes de que o referido encargo 
tenha sido realmente descumprido pelo donatário, o que 
somente ocorrerá mediante a instauração de processo 
administrativo ou judicial, revestido da indispensável 
contenciosidade e do contraditório.

À luz dessas considerações, em reexame neces-
sário, confirmo a sentença de primeiro grau por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Julgo prejudicado o 
recurso voluntário.

Custas, pelo réu, isento por força de lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e 
HELOÍSA COMBAT.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, 
CONFIRMARAM A SENTENÇA, JULGANDO 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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La Niña no final de julho e início de agosto de 2010. Os 
modelos dinâmicos de previsão climática apontam para a sua 
persistência pelo menos até o início do próximo ano. 
[...]
1 - Sistemas Meteorológicos e Ocorrências Significativas no 
Brasil em Julho de 2010
Em julho, destacou-se a diminuição das chuvas no 
nordeste da Região Nordeste e o aumento das chuvas no 
leste da Bahia, com destaque para o valor acumulado em 
Salvador-BA, no período de 01 a 04, que atingiu 216,1 mm e 
causou transtornos à população, sendo a climatologia igual a 
203,6 mm. A atuação de sistemas frontais também contribuiu 
para a ocorrência de chuvas acima da média e ventos mais 
intensos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com destaque 
para as rajadas registradas em Canela e Gramado, que 
atingiram 124 km/h. As chuvas também ocorreram acima 
da média no nordeste do Amazonas, noroeste e nordeste do 
Pará, em Roraima e no norte do Amapá. Por outro lado, a 
anomalia anticiclônica que predominou sobre o setor central 
e nordeste da América do Sul, desde a superfície até os níveis 
mais altos da atmosfera, contribuiu para os baixos valores 
de umidade relativa do ar, inferiores a 15%, registrados no 
interior do País. As temperaturas apresentaram-se acima 
da média na maior parte do Brasil, porém a incursão de 
um sistema frontal no final da primeira quinzena de julho 
declinou as temperaturas principalmente na Região Sul, no 
oeste da Região Centro-Oeste e no sul da Região Norte. No 
sul do Paraná, a temperatura mínima registrada em General 
Carneiro foi igual a -5ºC no dia 15, seguida por Cambará do 
Sul, no nordeste do Rio Grande do Sul, que registrou -4,9ºC.  
(http://infoclima1.cptec.inpe.br/~rinfo/infoclima/ago_2010.
shtml)

Com efeito, entendo que houve situação 
extraordinária climática a ensejar a indenização pelo 
seguro Proagro-mais conforme disposto no regulamento 
do Proagro.

Sobre o tema é a jurisprudência desta Corte:

Embargos do devedor - Crédito rural - Proagro - Encargos 
- Finalidade.  - ‘Tal situação ruinosa para o setor advinha 
das inevitáveis frustrações de lavouras, em decorrência 
dos fenômenos naturais que se abatiam sobre os 
empreendimentos, levando o mutuário a um absoluto e 
indesejado inadimplemento em face da perda da receita 
inicialmente estimada. Daí surgiu a necessidade de se 
criar um mecanismo que pudesse, ao menos, exonerar o 
financiado do cumprimento da obrigação financeira em 
face do perecimento de seus bens. Dentro dessa filosofia é 
que surgiu o Programa de Garantia da Atividade Agrícola 
(Proagro), de acordo com a Lei n° 5.969, de 11 de dezembro 
de 1973 [...]’ - Tendo o Proagro efetivado o pagamento do 
financiamento agrícola concedido pala instituição financeira, 
fica o produtor rural eximido da obrigação com ela contraída. 
- Dessa forma, não pode o banco financiador se eximir de 
sua responsabilidade - executando o produtor e pretendendo 
que este vá se ressarcir em ação indenizatória contra o Banco 
Central -, pois se sabe bem que o programa funciona por 
intermédio das instituições financeiras, que são seus agentes 
encarregados de todos os seus misteres junto aos mutuários, 
sob pena de se provocar um empobrecimento sem causa do 
produtor e contrariar aquela que deveria ser a finalidade legal 
do Proagro: a proteção da atividade agropecuária. (TJMG - 
AC 2.0000.00.409685-7/000 - Relator: Des. Gouvêia Rios.)

Proagro, ou um evento previsível, em razão da estação 
do ano em que se realizou o plantio.

O Proagro foi criado pela Lei n° 5.969/73, 
destinado a exonerar o produtor rural, na forma que 
for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 
obrigações financeiras relativas a operações de crédito, 
cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de 
fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, 
rebanhos e plantações.

Lutero Pereira de Paiva (Proagro - Programa de 
Garantia de Atividade Agropecuária - Juruá, 1991, p. 13) 
após enfocar os fenômenos naturais que desestabilizam 
as atividades rurais, arremata, verbis:

Tal situação ruinosa para o setor advinha das inevitáveis 
frustrações de lavouras, em decorrência dos fenômenos 
naturais que se abatiam sobre os empreendimentos, levando 
o mutuário a um absoluto e indesejado inadimplemento em 
face da perda da receita inicialmente estimada. Daí surgiu 
a necessidade de se criar um mecanismo que pudesse, ao 
menos, exonerar o financiado do cumprimento da obrigação 
financeira em face do perecimento de seus bens. Dentro dessa 
filosofia é que surgiu o Programa de Garantia da Atividade 
Agrícola (Proagro), de acordo com a Lei n° 5.969, de 11 de 
dezembro de 1973 [...]

O Proagro é realmente um programa de garantia 
criado para ser custeado por recursos do Tesouro e por 
percentuais sobre financiamentos rurais, com o obje-
tivo solteiro de proporcionar cobertura para os prejuízos 
decorrentes dos fenômenos naturais, pragas e doenças 
mencionadas na já citada Lei 5.969/73. 

O MM. Juiz a quo decidiu pela improcedência, com 
fundamento no art. 4º da Resolução do Bacen nº 4.142, 
que dispõe: 

Art. 4º Os itens 2, 3 e 5 da Seção 5 do Capítulo 16 do MCR 
passam a vigorar com a seguinte redação:
‘3 - Não são cobertas pelo Proagro as perdas:
a) decorrentes de:
[...]
X - em lavouras irrigadas, em todo o território nacional: seca, 
ainda que considerada “estiagem” ou ‘insuficiência hídrica’, 
independentemente da origem do evento; geada e chuva na 
fase da colheita, quando consideradas eventos ordinários 
segundo indicações da tradição, da pesquisa local, da 
experimentação ou da assistência técnica oficial;’ 

Assim, a questão a ser apurada limita-se à 
ocorrência ou não de fenômeno climático extraordinário 
a ensejar indenização securitária.

Em consulta ao INPE - Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais em seu sítio eletrônico, afirma-se que, 
em agosto de 2010, houve a ocorrência do fenômeno 
La Niña, que alterou substancialmente as condições 
climáticas no mundo inteiro, nos seguintes termos:

Fenômeno La Niña se configura no Pacífico Equatorial
O aumento das anomalias negativas de TSM na região do 
Pacífico Equatorial e a maior intensidade das chuvas na região 
da Indonésia já sinalizam o estabelecimento do fenômeno 
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Diante do exposto, dou provimento ao recurso 
aviado, para reformar a sentença da lavra do operoso 
Juiz Afrânio José Fonseca Nardy e julgar procedentes os 
pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento do 
seguro Proagro-mais, indenizando os prejuízos advindos 
pelo fenônemo climático “La Niña” em R$29.977,78 
(vinte e nove mil novecentos e setenta e sete reais e 
setenta e oito centavos), corrigidos desde o evento danoso 
(18 de agosto de 2010) e juros de mora de 1% a partir 
da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 
indenização, devidamente atualizado.

Custas recursais, pelo apelado.

DES. VEIGA DE OLIVEIRA (Presidente) - O julgamento 
deste feito foi adiado na sessão do dia 03.12.2013, a 
pedido do Revisor, Des. Cabral da Silva, após proferida 
a sustentação oral e o Relator Des. Pereira da Silva ter 
dado provimento.

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA (Revisor) - Sr. 
Presidente, examinei bem o voto do Des. Pereira da Silva 
e ao mesmo adiro.

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Ação inibitória cumulada com indenização -
 Concorrência desleal - Modelo de sandália 

idêntica à produzida por concorrente - Fabricação 
e venda - Exposição do produto na internet - 

Danos morais e materiais configurados - Artigos 
209 das Leis nº 9.276/96 e 927 do CC - Aplicação -

 Indenização devida

Ementa: Apelação cível. Concorrência desleal. 
Fabricação e exposição à venda de modelo de sandália 
que se revelou cópia idêntica à produzida por concor-
rente. Danos morais e materiais. Ocorrência.

- Resta configurada a concorrência desleal se uma 
empresa fabrica e expõe à venda modelo de sandália 
que se revela cópia idêntica de outra produzida por 
empresa concorrente.

- A reparação, em casos de concorrência desleal, não 
está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos 
de concorrência desleal e o consequente desvio de clien-
tela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0452.10.003427-4/001 - 
Comarca de Nova Serrana - Apelante: Di Verão Indústria 
de Calçados Ltda. - Apelada: Grendene S.A. - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Evandro 
Lopes da Costa Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - 
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Di Verão 
Indústria de Calçados Ltda. (Via Verão), nos autos da 
ação inibitória (abstenção de prática de ato ilícito) cumu-
lada com indenização que lhe move Grendene S.A., 
contra a sentença de f. 221/224, aclarada pela decisão 
de f. 227, que julgou procedentes os pedidos iniciais para 
condenar a parte ora apelante a se abster de fabricar, 
comercializar, expor à venda ou distribuir, por qualquer 
meio e modo, o produto descrito na inicial, denominado 
“Melissa Cute”, sob pena de multa de R$50.000,00, bem 
como a pagar o montante de R$10.000,00, a título de 
reparação por danos morais, com correção monetária 
pelos índices da CGJMG mais juros de mora de 1% ao 
mês, ambos contados da publicação da sentença. O Juiz 
sentenciante condenou, ainda, a parte ora apelante a 
pagar à parte autora indenização por danos materiais, a 
serem apurados em fase de liquidação de sentença, bem 
como as custas processuais e os honorários de advogado, 
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Diz a parte apelante que realmente mandou veicular 
matéria publicitária de uma sandália que tinha interesse 
de produzir, mas que foi posteriormente informada de que 
aquela sandália havia sido originalmente registrada junto 
ao INPI pela parte apelada; que, por isso, entendeu que 
não deveria industrializá-la; que soube, porém, que um 
pool de empresas havia entrado com um recurso pedindo 
a nulidade do referido registro; que nunca fabricou tal 
sandália; que não chegou a comercializar nenhum 
produto que contenha o desenho industrial em foco, pois, 
antes de dar início à venda, houve a busca e apreensão 
determinado pelo Juiz a quo; que, em razão da interpo-
sição do recurso de nulidade de registro junto ao INPI, foi 
suspenso o registro; que, em razão disso, não é justa a 
sua condenação; e que o Magistrado a quo não atendeu 
ao pedido de que fosse oficiado o INPI para informar 
sobre o andamento do processo de nulidade e de que 
fosse o presente feito suspenso até a decisão daquele 
órgão. Pede, assim, seja dado provimento ao presente 
apelo, a fim de que seja anulada a sentença apelada, 
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com a determinação de que seja suspenso o curso desta 
ação, até o julgamento final do INPI (f. 228/233).

A parte apelada ofereceu contrarrazões às 
f. 238/247, pedindo seja negado provimento ao recurso.

Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Preliminares.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Mérito.
Entende-se por concorrência desleal todo ato de 

concorrente que, valendo-se de força econômica de 
outrem, procura atrair indevidamente sua clientela.

Dentre outros atos, constitui ato de concorrência 
desleal aquele que cria confusão, por qualquer meio, 
com o estabelecimento, os produtos ou a atividade indus-
trial ou comercial de um concorrente.

Para a identificação da concorrência desleal em 
concreto, não se exige o dolo ou a fraude. Basta a culpa 
do agente.

Assim, responde o agente por simples negligência.
Ao exame dos autos, verifica-se que, na inicial, a 

parte ora apelada alegou que é a maior empresa calça-
dista do país em número de pares fabricados e a maior 
produtora mundial de sandálias plásticas; que as marcas 
e produtos Grendene gozam de reputação e sucesso nos 
principais países; que, dentre seus produtos, inclui-se a 
sandália “Melissa Cute”; que a ré, indevidamente, está 
fabricando e comercializando chinelos absolutamente 
idênticos àquela sandália; que tais chinelos estão expostos 
na internet; que é induvidosa a pretensão da parte ré de 
obter benefícios na esteira da fama dos produtos Melissa; 
que ao autor do desenho industrial é conferido o direito 
de obter a propriedade, o que se dá por meio do registro, 
nos termos da Lei nº 9.279/96; que tem o direito de 
exploração e uso com exclusividade do produto; que é 
vedada a fabricação e comercialização de produto que 
incorpore desenho industrial de terceiro; e que faz jus à 
reparação pelos prejuízos e danos, materiais e morais, 
causados pela parte ré.

Ora, segundo se vê dos autos, a sandália, cuja fabri-
cação e comércio são imputados à parte ré, ora apelante, 
é realmente idêntica àquela desenhada e fabricada pela 
parte autora, ora apelada (cf. f. 04, 71/74 e 77/79).

A par disso, verifica-se que a parte apelada possui 
o devido registro de desenho industrial da sandália 
em questão, depositado em 19.11.2009 junto ao INPI 
(f. 67/68).

De outro lado, a parte apelante diz que teria sido 
interposto recurso contra esse registro, mas disso não fez 
prova alguma.

Não bastasse isso, é sabido que a coibição de atos 
de concorrência desleal não dependem do registro do 
desenho industrial.

Cabe destacar que é diverso o conceito de violação 
da propriedade industrial do de concorrência desleal, 

sendo esta caracterizada pelo emprego de meio fraudu-
lento para desviar clientela, com prejuízo para o concor-
rente lesado.

Por isso mesmo, não se exige que a autora de uma 
ação de indenização por prática de concorrência desleal 
seja titular de um registro junto ao INPI.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.279/96 confere 
direito de propor ação indenizatória ao ‘prejudicado’, 
conceito bem mais amplo do que o de ‘titular do registro ou 
patente’. Confiram-se os dispositivos legais a respeito:
‘Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudi-
cado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis 
na forma do Código de Processo Civil.
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefí-
cios que o prejudicado teria auferido se a violação não 
tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver 
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por 
atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos 
de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes 
a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar 
confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos 
no comércio’. 
Nesse ponto, a Lei 9.279/96 está coerente com o princípio 
contido no art. 159 do CC/16, que não faz qualquer restrição 
ao direito de indenização pelo prejuízo causado por outrem.
Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpre-
tação ampliativa, quando é evidente a intenção do legislador 
de proteger qualquer prejudicado pelos atos ilícitos enume-
rados na Lei 9.279/96. É dizer, ‘onde a lei não distingue, 
não pode o intérprete distinguir’ ou, como explica Carlos 
Maximiliano, ‘Quando o texto dispõe de modo amplo, sem 
limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos 
os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese 
geral prevista explicitamente;’ (Hermenêutica e aplicação do 
direito”. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 247).
Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga 
demonstrar, através da narração do pedido e da causa de 
pedir, que foi realmente lesionado pela imitação ou contra-
fação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em 
juízo com o intuito de obter indenização pelos prejuízos 
sofridos com a prática ilícita.
No processo em exame, a recorrente foi efetivamente preju-
dicada com os atos ilícitos praticados pela recorrida, embora 
não detivesse o registro do desenho industrial do “cesto com 
tampa”. Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de 
clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica.
Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro 
do desenho industrial quem sofre com o ato do contrafator, 
mas isso não impede que aquele que se utiliza de forma lícita 
do desenho também seja prejudicado.
A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de 
ilegitimidade ativa para a causa.
Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se 
fundamenta na prática de concorrência desleal. Essa conduta 
ilícita é distinta dos atos de violação da propriedade indus-
trial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei 
9.279/96.
O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito 
de concorrência desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:
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‘[...]. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencia-
lidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, 
desviando-se clientela’ (REsp 70.015/SP; DJ de 18.08.1997; 
Rel. Min. Eduardo Ribeiro) ‘[...] III - A proteção da marca tem 
por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando 
evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire 
determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem 
como o locupletamento com esforço alheio’ (REsp 40.190/
RJ; DJ:29/09/1997; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 
Como se vê, a concorrência desleal visa a confundir os consu-
midores para captar a clientela do concorrente em locupleta-
mento ilícito e com prejuízo para este (que pode ser fabricante 
ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de ação inde-
nizatória. Nesse sentido:
‘Marca. Dano. Prova. Reconhecido o fato de que a ré indus-
trializava e comercializava produto “sabão da costa”, marca 
registrada da autora, que também fabricava e vendia o 
mesmo produto, deve-se admitir consequentemente a exis-
tência de dano, pois a concorrência desleal significou uma 
diminuição do mercado. [...]’ (REsp 101.059/RJ; DJ de 
07.04.1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos 
bastante diversificados e pode causar prejuízos a diversas 
pessoas, de muitas maneiras. A “concorrência desleal não 
se define e nem se especifica, visto que se apresenta sob os 
mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, 
o comerciante (entendido este em seu sentido mais gené-
rico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas 
que praticam atividades profissionais e aqueloutras presta-
doras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua 
clientela, causando ou não prejuízos’ (SOARES, José Carlos 
Tinoco. Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos. São Paulo: 
Jurídica Brasileira, 2000, p. 366). 
A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação 
de contrafação (ou de violação da propriedade industrial), 
pois esta é calcada na titularidade do registro da propriedade 
industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na 
existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/16), 
tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e 
danos (PAES, Tavares P. R. Propriedade Industrial. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 195). Dessa forma, nota-se que 
pode propor ação indenizatória por prática de concorrência 
desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado 
pela captação ilícita de clientela, não se conferindo legiti-
midade ativa somente ao titular do registro ou da patente 
(REsp 466360/SP; Recurso Especial 2002/0114317-9; 
Relatora Ministra Nancy Andrighi (1118), data do julgamento: 
26.08.2003; data da publicação/Fonte: DJ 20.10.2003, 
p. 270).

Assim, a configuração da concorrência desleal 
dispensa a existência de registro.

Ora, a parte apelante colocou em produção e 
expôs ao comércio, segundo a prova dos autos, sandá-
lias idênticas à sandália “Melissa Cute”, produzida pela 
parte recorrida.

Saliento que a parte apelante, ao contestar a ação, 
reconheceu que a parte apelada afirmou e comprovou 
ter tido deferido o registro da sandália em foco (f. 168).

No entanto, disse que foi interposto recurso de nuli-
dade de desenho industrial.

Ocorre que não fez prova disso (o documento de 
f. 183 a tanto não se presta, data venia, pois se trata de 

cópia de expediente cuja origem e destino nem sequer se 
pode verificar com segurança).

De outro lado, confessou que realmente iniciou a 
fabricação da sandália, sendo os modelos produzidos 
objeto da busca e apreensão determinada pelo Juiz 
da causa.

Entretanto, negou que tenha comercializado 
algum par.

Todavia, mais uma vez, não fez prova disso.
Vale lembrar que alegar e não provar é o mesmo 

que não alegar.
É digno de destaque que, ao se abrir vista às partes 

para especificação de provas, a parte apelada pediu a 
realização de perícia, caso se entendesse necessário. Já a 
parte apelante quedou-se inerte.

Por fim, concluiu a parte apelante que, se não 
vendeu, “não tem de pagar nada” (f. 170).

Data venia, a grave questão sob exame não se 
resolve de forma tão singela assim.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

[...] o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização 
por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença” 
(REsp 646911/SP Recurso Especial 2004/0027154-0; 
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (1108); 
Órgão Julgador T3 - Terceira Turma; data do julgamento: 
02.06.2005; data da publicação/fonte: DJ 22.08.2005, 
p. 266).

Quando desse julgamento, o eminente Relator 
assim sustentou:

A contrafação em si mesma, exibida a mercadoria falsificada, 
gera um prejuízo material, porque desqualifica a existência 
da marca, provocando a procura pela falsificação, mais 
barata, em detrimento da original. Portanto, a contrafação, 
pelo sistema legal vigente, justifica a indenização, apurado o 
quantum em liquidação.

Ora, é de conhecimento público que a Melissa, 
produto da Grendene, parte autora, ora apelada, 
é marca conhecida do público, sendo referência no 
mercado calçadista.

Portanto, é de uma clareza meridiana que a parte 
apelante procurou, sim, tirar proveito do nome conquis-
tado pela parte recorrida no mercado e que, com isso, 
causou-lhe prejuízo.

A propósito, assim sustentou o Juiz de 
Direito sentenciante:

Induvidosamente, a requerente demonstrou que é a titular dos 
direitos de uso e exploração do referido modelo, conforme 
se observa do Registro de Desenho Industrial de f. 63/74, 
sendo, portanto, insuficiente e despida de prova a alegação 
da requerida de recurso administrativo junto ao INPI acerca 
do aludido registro.
A requerida, por seu turno, não nega a fabricação do 
aludido calçado. Todavia, confirma que não vendeu “um 
par sequer”, sendo, portanto, base de sua tese de exclusão 
de responsabilidade.
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Processo licitatório - Modalidade pregão - 
Desclassificação - Proposta - Falta de indicação 
de dados bancários - Formalismo excessivo - 

Ofensa ao princípio da razoabilidade - Presença de 
direito líquido e certo

Ementa: Mandado de segurança. Processo licitatório. 
Desclassificação. Falta de indicação de dados bancá-
rios na proposta. Excesso de formalismo. Ofensa ao prin-

Contudo, as alegações da requerida são despidas de veros-
similhança, pois produziu e, conseqüentemente, anunciou o 
referido modelo na rede mundial de computadores - internet, 
sem a observância de perquirir acerca da existência de ante-
rior registro industrial junto ao INPI.
Ou seja, ao meu sentir, no mínimo, a conduta da reque-
rida fora negligente em não realizar a devida procura junto 
ao INPI e, consequentemente, imprudente, no sentido de 
produzir e anunciar um produto, o qual é idêntico ao regis-
trado pela autora.
Ainda, ao olho humano, verifico que a parte requerida 
copiou, descaradamente, o modelo registrado pela parte 
autora (os destaques são do original).

Volto a destacar que a similaridade da sandália 
produzida pela parte apelante com aquela da parte 
apelada é evidente, ao contrário do que se dá com as 
sandálias vistas às f. 175/179, que a parte recorrente 
invoca como sendo copiadas pela parte apelada e que 
são totalmente diferentes.

Destaco, também, que é significativo o número de 
sandálias apreendidas (3.000 pares).

Lado outro, diz a parte apelante que o lesado deve 
provar a causa da lesão e demonstrar a extensão do 
dano sofrido.

Ora, os artigos 209 e 210 da Lei nº 9.276/96 
preveem o ressarcimento por perdas e danos em razão 
de atos de violação de direitos de propriedade industrial 
e de atos de concorrência desleal, bem assim o ressarci-
mento por lucros cessantes.

Também o Código Civil brasileiro garante ao preju-
dicado o direito ao ressarcimento por prejuízos decor-
rentes de concorrência desleal de atos que maculem 
a reputação ou os negócios alheios, obedecendo aos 
postulados básicos da teoria do ato ilícito (art. 927).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já deixou 
assentado que a reparação, em casos como o dos autos, 
não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os 
atos de concorrência desleal e o consequente desvio de 
clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

O acórdão dessa decisão mereceu a 
seguinte ementa:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. 
Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos 
declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. 
Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos 
materiais. Comprovação. Presunção. - Ausentes os vícios do 
art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso 
especial. - Verificada a existência de causa de pedir, não há 
reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese. - O 
art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos 
materiais advindos de atos de concorrência desleal que 
importem desvio de clientela pela confusão causada aos 
consumidores. - A reparação não está condicionada à prova 
efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o 
consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda 
patrimonial à vítima. Recurso especial não provido (REsp 
978200/PR; Recurso Especial 2007/0200996-1; Relatora 
Ministra Nancy Andrighi (1118); Órgão Julgador T3 - Terceira 

Turma; Data do julgamento: 19.11.2009; Data da publi-
cação/fonte: DJe 02.12.2009; REVJUR vol. 387 p. 113).

Quando desse julgamento, a eminente Relatora 
assim afirmou:

Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem, ao condená-la 
ao pagamento de danos materiais, fundando-se na presunção 
da sua ocorrência, violou os arts. 186 e 927 do CC/02 e ao 
art. 333, I do CPC, que exigem a efetiva prova do prejuízo.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, em regra, os 
danos materiais são devidos quando efetivamente provados 
numa ação de conhecimento.
A discussão que se pretende aqui, porém, é peculiar, porque 
não se refere à prova dos danos materiais, mas à identifi-
cação dos elementos necessários à caracterização dos refe-
ridos danos, nas hipóteses de prática de atos de concorrência 
desleal e desvio de clientela. 
Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, 
isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei 
específica a respeito. O art. 209 da Lei nº 9.279/96 refere-se 
à reparação de danos nas situações de concorrência desleal 
e ostenta a seguinte redação: 
‘Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver 
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por 
atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos 
de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes 
a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar 
confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços’. 

Por fim, tendo em vista que a coibição de atos 
de concorrência desleal não dependem do registro do 
desenho industrial e que não há prova de interposição de 
recurso contra o registro industrial da sandália em foco 
pela parte apelada, sem razão a parte apelante quando 
fala em suspensão da ação para se aguardar a decisão 
do INPI no mencionado recurso.

Diante disso tudo, entendo que a sentença apelada 
não merece reparos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA e 
LUCIANO PINTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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realizado pela Prefeitura Municipal de Paracatu, conforme 
Ata do Pregão nº 000058/2012.

Não houve interposição de recurso voluntário.
Remetido o feito à d. Procuradoria-Geral de Justiça, 

o ilustre representante do Ministério Público, Dr. Roberto 
Cerqueira Carvalhães, apresentou parecer às f. 149/152, 
opinando pela confirmação da sentença.

Conheço da remessa oficial.
Nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

da República de 1988, temos que:

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público.

A respeito da tipificação do direito líquido e certo, 
destaque-se o seguinte:

[...] Cuida-se de conceito tipicamente processual, onde, na 
realidade, significa certeza e liquidez do fato, jamais do direito 
ou da lei. Portanto, é o fato que deve ser líquido e certo, ainda 
que complexo, isto é, fato documentalmente provado, sem 
necessidade de dilações probatórias. Consoante a jurispru-
dência, ‘direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, 
e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano, 
por documento inequívoco’. No mesmo sentido, a seguinte 
decisão: ‘o Direito líquido e certo nada tem, em si, com 
Direito subjetivo. Diz respeito única e exclusivamente à prova 
documental. Por mais complicadas sejam as questões jurí-
dicas, a solução do conflito de interesses pode ser alcançada 
através de mandado de segurança. Os fatos - esses, sim - é 
que não podem ser controversos e duvidosos’ (MARANHÃO, 
Clayton. Apontamentos sobre o mandado de segurança indi-
vidual e coletivo, Gênesis - Revista de Direito Processual Civil, 
Curitiba, p. 468, jul./set. 2001).

A meu juízo, após detida análise do caso sub judice, 
ratifico o meu entendimento, constante do julgamento do 
Agravo de Instrumento de nº 1.0470.12.004977-5/001, 
por constatar comprovada a existência de direito líquido e 
certo a ser protegido pela via do mandado de segurança 
(Art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009).

Compulsando os autos, afere-se que foi instaurado 
procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, regido pelo 
Edital nº 58/2012, com o objetivo de adquirir uniformes 
para atender às necessidades da Secretaria de Educação 
do Município de Paracatu.

Conquanto tenha apresentado sua proposta, a 
impetrante foi desclassificada do procedimento licitatório 
em comento, por suposto descumprimento aos itens 6.1, 
alínea j, e 6.5 do edital, os quais previam a desclassi-
ficação das propostas que não preenchessem os requi-
sitos editalícios, sob o argumento de que a proposta da 
empresa suplicante não continha seus dados bancários.

A empresa impetrante aviou recurso administrativo, 
solicitando a reconsideração da decisão que excluiu sua 

cípio da razoabilidade. Direito líquido e certo configu-
rado. Segurança concedida. Sentença confirmada no 
reexame necessário.

- 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.

- A falta de indicação dos dados bancários na proposta 
apresentada pela empresa impetrante não configura irre-
gularidade capaz de prejudicar sua análise, figurando, 
tão somente, como vício passível de ser sanado. Tal 
falha, além de não ter ocasionado qualquer vantagem 
à mencionada empresa, também não acarretou prejuízo 
concreto aos demais concorrentes, nem aos trabalhos da 
Comissão Licitatória.

- A forma do procedimento licitatório não deve preva-
lecer sobre sua finalidade, qual seja a obtenção da 
melhor proposta para a Administração Pública, mediante 
ampla participação dos interessados, finalidade esta que 
restou desprestigiada pelo rigorismo formal imposto à 
parte suplicante.

Segurança concedida. Sentença confirmada no 
reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0470.12.004977-
5/002 - Comarca de Paracatu - Remetente: Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível da Comarca de Paracatu - Autora: GM 
Barbosa Confecções EPP - Réu: Município de Paracatu 
- Autoridade coatora: Prefeito do Município de Paracatu - 
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, em CONFIRMAR 
A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Eduardo 
Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de reexame 
necessário da sentença de f. 123/128, proferida nos 
autos do mandado de segurança impetrado por GM 
Barbosa Confecções EPP contra ato tido por ilegal do 
Prefeito do Município de Paracatu/MG.

Adoto o relatório de origem, acrescentando-lhe que 
o ilustre Juiz a quo concedeu a segurança pleiteada, para 
declarar nulo o ato que desclassificou a proposta apre-
sentada pela empresa impetrante no procedimento lici-
tatório realizado na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por lote, regido pelo Edital nº 58/2012, 
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edital, mas que apresentou a proposta mais vantajosa para 
a Administração Pública, bem como patente a periclitação de 
danos irreversíveis ou de difícil reparação, pois outra empresa 
pode iniciar a execução dos serviços previstos no contrato, 
imprescindível a concessão da medida antecipatória reque-
rida, para suspender, até julgamento final da ação origi-
nária, a execução do contrato objeto do edital de concor-
rência (Agravo de Instrumento Cível nº 1.0079.11.056639-
9/001 - Rel. Des. Peixoto Henriques - 7ª Câmara Cível - Data 
do julgamento: 12.06.2012 - Data da publicação da súmula: 
22.06.2012).

Reforço que a desclassificação da suplicante, pelas 
razões já colocadas, consiste em formalismo exage-
rado, desnecessário e até mesmo lesivo aos interesses 
da Administração Pública, que deve conhecer o maior 
número de propostas possíveis, para, então, poder aferir 
aquela realmente mais vantajosa.

Há de se ter razoabilidade, portanto, na aplicação 
das normas previstas no edital, sob pena de o rigorismo 
prejudicar o interesse público, vislumbrado com a reali-
zação do certame.

Com tais considerações, confirmo a sentença no 
reexame necessário.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA 
VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO 
REEXAME NECESSÁRIO.

. . .

proposta, o que lhe foi negado, tendo o Prefeito Municipal 
ratificado tal entendimento.

Pois bem.
Embora cediço que o edital é a lei que rege o certame 

e conquanto o item 6.1, alínea j, do Edital nº 58/2012 
determinasse que os dados bancários da empresa lici-
tante devessem constar da proposta de preços, entendo 
que o rigorismo formal adotado no caso dos autos, acar-
retando a desclassificação da empresa impetrante do 
procedimento licitatório em comento, não se justifica.

Há que se ter em vista que o caso dos autos trata de 
licitação na modalidade pregão, cuja finalidade precípua 
é a aquisição de bens ou a contratação de serviços pelo 
menor preço, nos moldes do que dispõe o art. 4º, inciso 
X, da Lei nº 10.520/02.

E a ausência dos dados bancários na proposta apre-
sentada pela empresa GM Barbosa Confecções EPP não 
configura, a meu juízo, irregularidade capaz de prejudicar 
sua análise, figurando, tão somente, como vício passível 
de ser sanado. Tal falha, além de não ter ocasionado 
qualquer vantagem à mencionada empresa, também não 
acarretou prejuízo concreto aos demais concorrentes, 
nem aos trabalhos da Comissão Licitatória.

Penso que a forma do procedimento licitatório 
não deve prevalecer sobre sua finalidade, qual seja a 
obtenção da melhor proposta para a Administração 
Pública, mediante ampla participação dos interessados, 
finalidade esta que restou desprestigiada pelo rigorismo 
formal imposto à parte suplicante.

Por fim, destaco que, em casos desse jaez, este 
Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

Reexame necessário. Apelações cíveis. Preliminares. Mandado 
de segurança. Licitação. Pregão presencial. Ausência de 
declaração. Formalização na sessão. Inabilitação. Anulação 
do certame. Inocorrência. Vinculação ao edital - formalismo 
exacerbado. Ausência de prejuízo. Interesse da Administração. 
Sentença confirmada. 1. A Lei nº 12.016/09 conferiu ao ente 
a que esteja vinculada a autoridade coatora, a legitimidade 
precípua para recorrer da decisão concessiva da segurança 
e como tal não está sujeita ao preparo recursal. 2. O pregão 
instituído pela Lei nº 10.520/02 é despido de maiores forma-
lismos, podendo o pregoeiro considerar, com o fito de buscar 
a proposta mais vantajosa, a dimensão da falha identificada 
na documentação porventura alijada e a possibilidade de sua 
superação no processo licitatório, desde que não implique 
ofensa ao edital, à lei e aos princípios norteadores do proce-
dimento (Ap. Cível/Reex. Necessário 1.0518.11.018803-
5/003 - Rel.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto - 8ª 
Câmara Cível - Data do julgamento: 05.07.2012 - Data da 
publicação da súmula: 17.07.2012).

Agravo de instrumento. Administrativo. Concorrência. Menor 
preço. Tutela antecipada. Desclassificação de empresa por 
não atendimento de formalidades do edital. Preço final menor. 
Vinculação ao edital sem formalismo excessivo. Proposta mais 
vantajosa. Interesse da Administração Pública. Presença dos 
requisitos autorizadores da medida requerida. - Evidenciada 
a plausibilidade jurídica do direito de empresa participante 
de concorrência do tipo menor preço, que foi desclassifi-
cada por não atendimento de pequenas formalidades do 

Incidente de falsidade - Ação meramente 
declaratória - Falsidade material - Falsidade 

ideológica - Necessidade de ação constitutiva

Ementa: Ação declaratória. Falsidade ideológica. 
Documentos particulares. Via inadequada. Extinção 
do feito decretada por falta de interesse processual. 
Decisão mantida.

- Não se presta o incidente de falsidade ou a ação com 
mera função declaratória, e não constitutiva de um 
direito, para o reconhecimento de falsidade ideológica, 
conforme pretendem os autores, revelando-se, de fato, 
inadequada a via por eles escolhida, hipótese em que 
deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito por falta 
de interesse processual. 

- A melhor interpretação do inciso II do art. 4º do Código 
de Processo Civil é no sentido de que a propositura de 
ação declaratória autônoma, com o objetivo de decla-
ração da falsidade de um documento, limita-se ao mate-
rial, ou seja, ao vício incidente no documento em sua 
forma, e não no conteúdo.



102        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0344.10.006103-7/001 - 
Comarca de Iturama - Apelantes: David Alves Garcia, 
David Alves Garcia - ME (Microempresa) e outros - 
Apelado: Edimilson Aparecido dos Santos - Relator: DES. 
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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Francisco 
Batista de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Cuida-se 
de “ação anulatória para decretação de nulidade de 
documento particular c/c pedido de tutela antecipada, 
deferimento liminar e pedido de indenização por danos 
morais”, ajuizada por David Alves Garcia - ME e David 
Alves Garcia, em face de Edimilson Aparecido dos Santos, 
requerendo, inicialmente, a conversão do julgamento do 
processo nº 0344.08.042097-1 em diligência; o defe-
rimento de tutela antecipada para desbloquear os bens 
particulares do segundo requerente; e a intervenção do 
Ministério Público, tendo em vista a ocorrência de crime 
de falsidade ideológica quanto aos orçamentos apresen-
tados na ação ajuizada pelo ora réu, por serem todos 
falsos. Requereu o decreto de nulidade dos referidos 
documentos e pugnou pela condenação do réu ao paga-
mento de indenização por danos morais, considerando o 
estrago causado na sua vida com o bloqueio de todos os 
seus bens.

Determinada a conexão ao processo 
nº 0344.08.042097-1 (f. 196) e indeferido o pedido de 
justiça gratuita nas f. 197/201.

A sentença de f. 206/211, ao fundamento de que a 
presente ação não se mostra adequada para se alcançar 
a tutela jurisdicional pretendida, já que a ação declara-
tória de falsidade documental com previsão no art. 4º, II, 
do CPC se limita à falsidade material, e, ainda, que os 
mesmos argumentos foram lançados na ação de repa-
ração de danos em apenso, mostrando-se inadequada a 
via eleita, indeferiu o pedido e julgou extinto o feito sem 
resolução de mérito, nos termos do art. 295, III c/c 267, I, 
do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Recurso de apelação nas f. 216/220, pelos 
apelantes, argumentando, em síntese, que a ação decla-
ratória se presta para falso material, tendo ficado demons-
trado que correta a via eleita.

Sem contrarrazões, porque não citado o requerido. 
Conheço do recurso, porque presentes os pres-

supostos de admissibilidade, para, no entanto, 
negar-lhe provimento.

Inicialmente, ao reverso do que insistem os 
apelantes, sabe-se que a ação declaratória não é 
meio hábil para a apuração da falsidade ideológica de 
conteúdo dos documentos por eles apontados, no caso, 
três orçamentos emitidos por oficinas automobilísticas, 
juntados no feito em apenso como prova dos prejuízos 
suportados pelo autor daquele feito.

A melhor interpretação do inciso II do art. 4º do 
Código de Processo Civil é no sentido de que a proposi-
tura de ação declaratória autônoma, com o objetivo de 
declaração da falsidade de um documento, limita-se ao 
material, ou seja, ao vício incidente no documento em 
sua forma, e não no conteúdo. 

O reconhecimento de falsidade ideológica, 
conforme se pretende no presente feito, tendo em 
vista que afirmam os apelantes que forjados os valores 
lançados nos orçamentos apresentados pelo ora apelado 
nos autos da ação de reparação de danos em apenso, 
ou seja, falsificadas as informações nele contidas, enseja 
ação constitutiva. 

Cuida-se de hipótese na qual pretendem os autores 
a declaração de vício na manifestação de vontade 
contida nos referidos documentos - falsidade ideológica 
- o que, todavia, só poderia ser reconhecida através de 
ação própria, constitutiva de um direito, e não mera-
mente declaratória.

Essa é a lição de Humberto Theodoro Júnior, Curso 
de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2004, v. 1, p. 416, verbis:

Quando a declaração, consciente ou inconscientemente, 
revela um fato inverídico, ocorre o que se chama de falsidade 
ideológica, que corresponde ao fruto da simulação ou dos 
vícios de consentimento (erro, dolo ou coação).
Nas hipóteses em que o vício se manifestou na elaboração 
física do documento, e não na vontade declarada, o defeito 
chama-se falsidade material.
A falsidade ideológica enseja a anulação do ato jurídico, 
mas isto só pode ser pretendido em ação própria (principal 
ou reconvencional) em que se busque uma sentença cons-
titutiva. Para tanto, não se presta a simples impugnação em 
contestação, nem tampouco o incidente de falsidade, pois a 
primeira é simples resistência passiva do réu e o segundo é 
apenas o de função declaratória. Nem um nem outro tem a 
força desconstitutiva capaz de desfazer o ato jurídico viciado 
ideologicamente. 
Daí a opinião majoritária da doutrina brasileira de que 
apenas os vícios instrumentais (falsidade material) são objeto 
de incidente de falsidade.

Para tanto, não se presta o incidente de falsidade 
ou ação com mera função declaratória, e não constitutiva 
de um direito, para o reconhecimento de falsidade ideo-
lógica, conforme pretendem os apelantes, revelando-se, 
de fato, inadequada a via por eles escolhida. 

Não bastasse isso, tem-se que a sentença proferida 
naquele feito, para a fixação do valor da indenização 
em favor do autor, Edimilson Aparecido dos Santos, ora 
requerido, não utilizou de tais orçamentos. Além disso, 
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Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Trata-se de recurso de apelação 
interposto pela parte ré, Fundação São Francisco Xavier, 
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível da Comarca de Timóteo, Rodrigo Antunes 
Lage, que, nos autos da ação declaratória de nulidade 
de rescisão contratual movida por Antônio Raymundo 
Machado, julgou procedente o pedido e declarou a nuli-
dade da rescisão contratual unilateral do plano de saúde 
firmado entre as partes, determinando o restabelecimento 
do plano no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A parte 
ré foi condenada ainda ao pagamento das custas proces-
suais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa (f. 106/110).

Através das razões recursais (f. 113/119), a ré 
pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, 
que o plano de saúde celebrado com o apelado é ante-
rior à Lei 9.656/98, motivo pelo qual não se aplica o 
art. 13 do mesmo diploma legal, que determina a reali-
zação da notificação no prazo de 50 (cinquenta) dias 
da inadimplência. Aduz que ocorreu o cancelamento do 
plano de saúde, conforme a cláusula 8.2 do manual do 
usuário (f. 61), e que não há previsão de envio de comu-
nicado para os consumidores inadimplentes. Afirma que o 
autor teve até o mês de julho/2012 para pagar a mensa-
lidade vencida em fevereiro/2012, estando ciente da 
inadimplência, como afirmou na petição inicial, motivo 
pelo qual o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva 
do autor. Alega, ainda, que o plano de saúde foi cance-
lado em 17.07.2012 e até aquela data o autor figurava 
como beneficiário do plano, sendo devidas as prestações 
vencidas e pagas após fevereiro/2012. Ao final requer a 
reforma da sentença.

De acordo com a certidão da Secretaria do Juízo, o 
autor não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Conheço do recurso, porque regular e tempestivo. 

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admis-
sibilidade recursal.

Narram os autos que, em setembro/1993, as partes 
firmaram um contrato que tem por objeto assistência 
médico-hospitalar complementar e que inclui diárias 
hospitalares, honorários médicos, alimentação, taxas de 
serviços hospitalares, materiais e medicamentos, exames 
complementares e UTI (f. 09 e 57/58).

Em razão da mensalidade vencida, e não paga em 
fevereiro/2012, a apelante cancelou unilateralmente o 
contrato a partir de 17.07.2012, ao fundamento de que 
o apelado, embora cientificado de sua inadimplência, 
não realizou o pagamento, o que motivou a interposição 
da presente ação.

O apelado comprovou que quitou as mensalidades 
referentes aos meses de janeiro/2012, março/2012, 
abril/2012, maio/2012, junho/2012 e julho/2012 (f. 23, 
25, 28, 29, 31 e 33).

Plano de saúde - Inadimplência - Atraso no 
pagamento de mensalidade - Ausência de 

notificação do devedor - Quitação das parcelas 
seguintes - Rescisão unilateral do contrato -

 Inadmissibilidade

Ementa: Plano de saúde. Prova da quitação das mensa-
lidades após a inadimplência. Ausência de notificação 
válida. Impossibilidade de rescisão unilateral.

- Para a rescisão unilateral do contrato de prestação de 
serviços médicos, é necessária a notificação inequívoca 
da parte.

- Tendo o autor comprovado que quitou as parcelas após 
a inadimplência da parcela vencida em fevereiro/2012 
através de boletos bancários enviado pela ré, o contrato 
deve ser mantido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0687.12.006435-1/001 - 
Comarca de Timóteo - Apelante: Fundação São Francisco 
Xavier - Apelado: Antônio Raimundo Machado - 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 em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 11 de março de 2014. - Mota e 
Silva - Relator.

interposto recurso contra essa sentença, entendeu este 
Relator que a condenação à indenização pleiteada não 
pode ter como base qualquer dos orçamentos juntados, 
mas a diferença do valor obtido na venda do veículo de 
propriedade do ora apelado e aquele apontado pela 
tabela Fipe na mesma data.

Portanto, ainda que fosse o caso de se considerar 
como falso o conteúdo dos documentos de f. 32/34 37/39 
e 42/43 destes autos, tal fato seria irrelevante, diante da 
condenação que foi imposta à empresa apelante naquele 
feito de reparação de danos (em apenso), a qual nem 
sequer considerou os referidos orçamentos.

Com essas considerações, nego provimento ao 
recurso. 

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES OTÁVIO DE ABREU PORTES e 
WAGNER WILSON FERREIRA.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Usufrutuário - Doação do imóvel a terceiros - 
Falecimento - Extinção do usufruto - Art. 1.410, 
I, do CC - Companheira do de cujus - Ausência 

de direito real de habitação - Posse injusta - 
Nu-proprietário - Reivindicação - Desocupação 

determinada

Ementa: Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. 
Usufruto extinto pela morte. Tutela antecipada para deso-
cupação do imóvel.

- A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar 
e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem 
quer que injustamente os possua. 

- Havendo a extinção do usufruto e notificado extrajudi-
cialmente o possuidor, ao nu-proprietário assiste o direito 
de reivindicar a coisa imóvel que passa a ser injustamente 
detida. 

- Falecendo o companheiro que, em vida, doou o imóvel 
a terceiros, do qual era usufrutuário, a companheira 
passa a exercitar posse injusta, quando reivindicado pelos 
proprietários, sendo inaplicáveis as disposições relativas 
ao direito real de habitação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0384.
12.008258-9/001 - Comarca de Leopoldina - Agravan-
te: Almerina Costa - Agravados: Lorena Machado Lopes, 
Maria da Penha Montes 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, 21 de janeiro de 2014. - Luiz Artur 
Hilário - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - Trata-se de agravo de 
instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto 
por Almerina Costa, contra decisão proferida (f. 41/42-
TJ) nos autos da ação reivindicatória de propriedade c/c 
com pedido de imissão de posse, proposta por Maria da 
Penha Montes e outros, ora agravados, em que o ilustre 
Juiz a quo acolheu o pedido de tutela antecipada e deferiu 
o pedido de imissão na posse das autoras, determinando 
que a requerida desocupe o imóvel constante do registro 
de f. 33, no prazo de 30 dias.

Em suas razões, alega a agravante que residiu no 
imóvel juntamente com seu companheiro, usufrutuário do 
imóvel, desde o início da união estável (meados de 2005) 
até a data do óbito deste, encontrando-se em situação de 

Ora, se foi enviado o boleto bancário para quitação 
das mensalidades após 60 (sessenta) dias de atraso da 
mensalidade vencida em fevereiro/2012, à evidência, 
não há que se falar que o contrato estava cancelado ou 
rescindido, mesmo porque não há prova da comunicação 
da apelante nesse sentido.

Apesar de não ter sido paga a mensalidade refe-
rente ao mês de fevereiro/2012, a apelante continuou 
recebendo os valores das mensalidades vencidas poste-
riormente, sem qualquer objeção.

A impontualidade do pagamento da mensalidade, 
apesar de ser obrigação do titular do plano de saúde, 
não tem o condão de rescindir unilateralmente o pacto.

Como bem observou o Juiz sentenciante, os 
documentos juntados pela apelante nos autos não 
permitem concluir que o apelado foi inequivoca-
mente notificado.

Caso qualquer das partes desejasse extinguir o 
contrato firmado, imprescindível seria a notificação, o que 
não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

Ação ordinária. Plano de saúde. Contrato de confissão de 
dívida. Atraso no pagamento das mensalidades. Rescisão 
unilateral do contrato. Impossibilidade. Ofensa ao Código 
de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. - Cláusula 
que dispõe sobre a rescisão contratual unilateral e automá-
tica do contrato é considerada abusiva e nula pelo Código 
de Defesa do Consumidor, por ofender o princípio da boa-fé 
e da equidade. A operadora só poderá rescindir o contrato 
em caso de atraso de pagamento das mensalidades quando 
o atraso for superior a noventa dias, conforme previsto no 
contrato, mediante comunicação por escrito com trinta dias 
de antecedência (TJMG - Nona Câmara Cível - Apelação 
nº 1.0145.03.115082-7/001 - Relator: Desembargador 
Osmando Almeida - Data do acórdão: 07.11.2006 - Data 
da publicação: 18.11.2006).

Desse modo, o atraso com relação ao pagamento 
de apenas uma mensalidade é incapaz, por si só, de pôr 
fim ao contrato mantido por quase 19 (dezenove) anos. 
Isso porque, após o vencimento da mesma, a apelante 
continuou emitindo os boletos e recebendo os valores 
vencidos posteriormente, demonstrando ao apelado o 
seu interesse na continuidade do contrato.

A impontualidade do apelado com relação ao 
pagamento das parcelas implica somente a obrigação do 
devedor de pagar os juros legais sobre as prestações em 
atraso, não ensejando o seu cancelamento automático.

Com tais considerações, nego provimento ao apelo, 
mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

Custas recursais, pela parte apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CANCIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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que atestaria ser justa a posse exercida sobre o imóvel, 
por ser derivada do direito de habitação e moradia e, 
por conseguinte, tornariam ausentes os requisitos exigidos 
para o deferimento da liminar.

Todavia, não sendo o imóvel objeto da ação de 
propriedade do falecido companheiro da agravante, 
tendo este apenas o seu usufruto, não há falar em direito 
real de habitação.

Como se sabe, o usufruto é direito real de uso e habi-
tação em coisa alheia e se extingue com a morte, não se 
transmitindo a terceiros pelo seu caráter personalíssimo.

Por óbvio, o parágrafo único do art. 7º da Lei 
nº 9.278/961 concede direito real de habitação ao 
companheiro sobrevivente, mas sobre imóvel de proprie-
dade do falecido - não sobre bem de terceiros.

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência 
material prevista nesta Lei será prestada por um dos convi-
ventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. 
Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um 
dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, 
enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Referido direito é aquele que tem o cônjuge/compa-
nheiro sobrevivente de permanecer residindo no domi-
cílio do casal após o falecimento de seu cônjuge/compa-
nheiro, desde que aquele imóvel, que era usado para 
moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser 
inventariado. Como já dito, o imóvel em questão não foi 
nem poderia ser inventariado pelo usufrutuário, já que de 
propriedade das agravadas.

Nesse sentido:

Ementa: Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Usufruto 
extinto pela morte. Tutela antecipada para desocupação do 
imóvel. Outorga uxória. Nulidade relativa. - Nos autos da 
ação reivindicatória foi concedida, acertadamente, a anteci-
pação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação 
de imóvel pelos filhos da companheira do falecido usufru-
tuário. O usufruto é pessoal e não se transmite a terceiros 
com a morte. Assim, não podem os legítimos proprietários 
do imóvel ser privados do seu gozo. A ausência de outorga 
uxória no polo ativo da ação reivindicatória é nulidade 
relativa, devendo ser arguida pelo próprio cônjuge que se 
sentir prejudicado a qualquer momento (Agravo de Instru-
mento Cível 1.0702.05.214632-2/005, Relator: Des. Paulo 
Mendes Álvares, 15ª Câmara Cível, j. em 24.10.2013, p. em 
01.11.2013).

E, ainda que se argumente que o possuidor de boa-fé 
poderá exercer o direito de retenção da coisa, opondo-se 
à sua restituição até ser pago o valor das benfeitorias úteis 
e necessárias que fez, não há, até o presente momento, 
uma prova sequer de que a agravante realizou, às suas 
expensas, benfeitorias no imóvel reivindicado.

Pelo exposto, entendo por acertada a decisão do 
MM. Juiz a quo que concedeu a tutela antecipada para 
determinar a desocupação do imóvel em questão pela 

eminente risco de não ter para onde ir, já que não possui 
outro imóvel.

Alega, ainda, que a liminar foi deferida sem que 
estejam presentes os pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, já que, da 
leitura dos autos, conclui-se que a procuração de f. 25-TJ 
foi assinada, exclusivamente, pela menor, a qual não está 
devidamente assistida.

Deferida a formação e o processamento do agravo 
às f. 72-74-TJ, deferiu-se o vindicado efeito suspensivo.

Apresentada resposta às f. 81-88-TJ, rebatendo 
os fundamentos expostos no recurso e pugnando por 
seu desprovimento.

Prestadas informações à f. 99-TJ pelo Prolator da 
decisão agravada, manifestando-se por sua manutenção, 
ressaltando ter a recorrente cumprido determinação do 
art. 526 do CPC. 

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, às 
f. 101-106-TJ, pelo provimento do recurso.

Intimada a comprovar a regularização de sua repre-
sentação, a menor juntou aos autos a procuração de 
f. 113, na qual se encontra devidamente assistida por 
seus genitores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso aviado. 

Decido. 
Tratando-se de demanda reivindicatória, a imissão 

do autor na posse do imóvel no limiar do processo pres-
supõe prova do domínio e a demonstração da posse 
injusta exercida pelo réu.

Numa análise preliminar dos documentos juntados 
com a exordial, constata-se que os requisitos indispensá-
veis para a concessão da tutela antecipada pretendida 
se encontram presentes, porquanto restam devidamente 
comprovadas a propriedade do imóvel e a posse injusta 
da agravante.

Depreende-se da análise do até então processado 
que a agravante ocupa o imóvel em que residia com seu 
companheiro, o qual detinha somente sua posse como 
usufrutuário, tendo em vista que, em 05.03.2012, doou 
referido imóvel às agravadas, com reserva de usufruto 
vitalício sobre o mesmo (f. 33).

Como o usufrutuário veio a falecer, conforme faz 
certo a certidão de óbito de f. 31, o usufruto extinguiu-se, 
consolidando-se a propriedade plena das agravadas, nos 
termos do art. 1.410, I, do Código Civil, verbis:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro 
no Cartório de Registro de Imóveis:
I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

Inegável que o deferimento de medida liminar 
nas ações que buscam o restabelecimento da posse ou 
domínio poderá ser prejudicado quando reconhecido o 
direito real de habitação decorrente de união estável, o 
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recorrente, no prazo de 30 dias, diante da sua posse injusta 
e da prova da propriedade do imóvel pelas agravadas.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a decisão agravada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA e 
MOACYR LOBATO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Compra de televisão - Tecnologia 3D -
 Deficiência visual - Ambliopia - Restrição de uso - 

Ausência de informação do fornecedor - Dano 
moral - Não configuração - Mero aborrecimento - 

Rescisão do contrato - Cabimento - Devolução 
do produto - Restituição das parcelas pagas - 

Sucumbência recíproca - Compensação  

Ementa: Ação de obrigação de fazer cumulada com 
indenização por danos morais. Improcedência do pedido. 
Apelo. Compra de televisor. Teconologia 3D. Restrição 
de uso a portadores de ambliopia. Descumprimento do 
dever de informação. Reforma da sentença.  Rescisão 
do contrato. Dever de devolução dos valores pagos 
devidamente atualizados bem como de recebimento 
da mercadoria inservível à adquirente. Danos morais. 
Inexistência. Mero dissabor. 

- De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é 
ônus do fornecedor bem informar ao consumidor antes 
de formalizar qualquer avença, de maneira correta, 
clara, precisa e ostensiva, mormente aquelas cláusulas 
restritivas de direito. Ausente o cumprimento do dever 
de conduta, permite-se a rescisão do contrato a pedido 
do consumidor.

- Configura mero aborrecimento o desprazer gerado em 
virtude da compra de produto inservível à consumidora 
em razão da ausência de informações a respeito das 
restrições de uso do produto aos portadores de ambliopia. 

- Não há falar em indenização por danos morais 
decorrentes de rescisão contratual se a autora não 
demonstra que a frustração e decepção superaram aquilo 
que comumente ocorre ao homem na vida social e que 
tenha provocado uma relevante perturbação na sua 
tranquilidade e no seu espírito. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.13.009225-0/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Terezinha Moreira 
Garcia - Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 
- 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 DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. - Wanderley 
Paiva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDERLEY PAIVA - Tratam os autos de 
apelação interposta contra sentença de f. 64/66, de lavra 
da MM.ª Juíza Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 
da 3ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, que, nos 
autos da ação de obrigação de fazer cumulada com 
danos morais proposta por Terezinha Moreira Garcia 
em face de Carrefour Comércio e Indústria Ltda., julgou 
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre 
o valor da causa, suspensa a exigibilidade por estar a 
autora litigando sob o pálio da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, de f. 68/86, a apelante 
requer a reforma da sentença para que seu pedido inicial 
seja julgado totalmente procedente.

Alega: pleiteou a condenação da apelada no 
cancelamento do contrato de compra e venda de uma 
televisão, com restituição dos valores quitados até o 
decisum definitivo, bem como indenização por danos 
morais suportados em razão do descumprimento de 
preceito legal constante do CDC; adquiriu em 25.01.13 
uma TV 47’ Led 3D Cinema LG 47LM4600 da apelada, 
no valor de R$2.399,00, pagando, ainda, a título de 
garantia estendida, o valor de R$290,00; a referida 
aquisição foi feita em 10 parcelas de R$268,90; tão logo 
instalou a televisão em sua residência, percebeu que, ao 
assistir suas programações, as imagens lhe causavam 
tontura e mal-estar; somente constatou a recomendação 
de não uso dos conteúdos 3D para pessoas com alguma 
deficiência visual após a aquisição do produto; não 
foi advertida pelo vendedor da apelada das restrições 
de uso e possibilidade de mal-estar com o uso do 
televisor; tão logo tomou conhecimento do ocorrido, 
marcou consulta com oftalmologista, que declarou que 
a apelante é portadora de ambliopia, bem como que 
foi submetida à cirurgia em ambos os olhos; tentou 
solucionar o problema com a apelada e foi informada de 
que nada seria resolvido; a funcionária da apelada lhe 
disse que vendedor nenhum tem a obrigação de passar 
a informação relativa à restrição de uso do aparelho 
aos portadores de ambliopia; a sentença afronta por 
completo o Código de Defesa do Consumidor e vai de 
encontro à doutrina e jurisprudência; mesmo diante do 
vício de ausência de informação adequada, segura e 
clara, preferiu a Magistrada deduzir que a apelante, se 
fosse informada sobre os cuidados indicados no manual 
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do produto, não teria outra conduta senão adquirir assim 
mesmo o produto; a obrigação do fornecedor de serviços 
ou produtos é cumprir o disposto no CDC, tendo o dever 
de informar de forma clara, segura e eficiente sobre o 
produto e serviços que presta; não compete ao julgador 
deduzir o que o consumidor faria ou deixaria de fazer 
se devidamente informado sobre o produto e/ou serviço 
prestado; a apelante já era cliente da oftalmologista que 
firmou o relatório de f. 23 antes mesmo da aquisição do 
bem objeto da lide e já havia sido submetida a 2 (duas) 
cirurgias oculares e tinha ciência dos problemas de visão, 
somente não sabia que tal problema seria influenciado 
pela tecnologia “3D”, pois não fora devidamente 
informada pela apelada/fornecedora; não há como exigir 
da apelante que a mesma buscasse orientação médica 
se sequer lhe fora dado a faculdade de exercer o direito 
legal de informação ao adquirir o produto da apelada. 

Ausência de preparo em razão da gratuidade 
judiciária concedida em primeira instância.

Contrarrazões recursais, às f.
É o relatório.
Conheço do recurso por próprio, tempestivo 

e adequado.
Assiste parcial razão à apelante.
Nos termos do art. 333 do CPC, o ônus da prova 

cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, 
cabendo ao réu prova dos fatos impeditivos, modificativos 
ou extintivos do direito do autor.

Na inicial, a autora sustenta que não recebeu 
as devidas informações a respeito do televisor, com 
tecnologia 3D, adquirido da apelada e que somente 
tomou ciência de que o referido televisor era impróprio 
aos portadores de ambliopia após sentir tontura e náusea 
ao assistir à sua programação, quando o aparelho já 
estava instalado em sua residência, e, também, após 
consultar o manual do fabricante.

Como se vê, não se alegou defeito no produto, mas 
defeito na prestação dos serviços por parte do apelado, 
revendedor, consistente na ausência de informações 
claras e precisas à cliente que pretendia efetuar a 
compra de um aparelho televisor com tecnologia 3D em 
seu estabelecimento.

Nos termos do art. 6º do CDC, são direitos básicos 
do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos, incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
[...]

Portanto, cabia à autora provar que não fora 
suficientemente informada a respeito do produto que 
pretendia adquirir, impondo-se ao réu o dever de 
provar que efetuara a venda em atenção aos preceitos 
legais supracitados.

É fato incontroverso que a apelante tinha direito 
de receber do apelado as devidas informações, claras e 
objetivas, relativas às restrições ao uso do produto que 
lhe estava sendo vendido, antes mesmo da efetivação 
da venda.

O relatório médico de f. 23 relata que a autora 
apresenta ambliopia em olho esquerdo, já foi submetida 
à cirurgia de catarata em ambos os olhos nos anos de 
2010 e 2009 e que “a ambliopia está presente há vários 
anos, possivelmente desde a 1ª infância”. Assinalou a 
referida oftálmica que:

Com o quadro de ambliopia o uso de visão de profundidade 
fica prejudicada, podendo cursar c/ náusea, visão borrada, 
tonteira e cefaléia caso tente assistir programas com 
tecnologia em 3D (sic).

O pedido de inversão do ônus da prova formulado 
pela autora foi deferido às f. 25.

Em contestação, o apelado não sustentou que seus 
funcionários tenham prestado as devidas informações à 
autora e, além disso, quedou-se inerte no que tange à 
produção de provas, impondo-se, pois, ter como fato 
inequívoco que as informações a respeito do produto 
vendido à autora não foram devidamente prestadas 
pelos funcionários do apelado quando da realização do 
negócio jurídico.

O manual do fabricante do produto vendido pelo 
apelado à apelante consigna:

Fotossensibilidade e doenças crônicas
[...]
Conteúdos 3D não são recomendados para pessoas com 
alguma deficiência visual, os mesmos podem causar imagens 
fantasmas ou desconforto durante sua visualização.
Pessoas com estrabismo (vesgo), ambliopia (visão fraca) ou 
astigmatismo, podem experimentar falha na detecção da 
profundidade e consequente fadiga visual mais rapidamente 
se comparada à pessoas que não possuem estas deficiências.
[...]
Se você sentir qualquer um dos sintomas abaixo, pare 
de assistir o conteúdo 3D e consulte imediatamente um 
médico especializado:
Visão alterada; Atordoamento; Tontura; Movimentos 
involuntários, tais como contrações oculares ou musculares; 
Confusão; Náuseas ou enjoos; Perda de consciência; 
Convulsões; Câimbra ou espasmos; Desorientação.

Note-se, a autora, nascida em 08.08.43, contava 69 
(sessenta e nove) anos de idade à época da realização 
da compra; e, considerando que o relatório médico de 
f. 23 informa que a autora é portadora de ambliopia 
“possivelmente desde a 1ª infância” e que já havia se 
submetido a duas cirurgias oculares, impõe-se considerar 
que ela tinha pré-conhecimento dos problemas visuais 



108        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014

Reintegração de posse - Casamento anterior -
 Mera detenção - Posse que não se convalida - 

Notificação - Esbulho - Benfeitorias - Ausência de 
prova - Defensor dativo - Honorários

Ementa: Apelação cível. Reintegração de posse. 
Casamento anterior. Mera detenção. Posse que não se 

e que, se tivesse sido devidamente informada a respeito 
das restrições ao uso do aparelho televisor que pretendia 
adquirir por ocasião da negociação, poderia sim ter 
desistido da compra.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença 
para que se julgue procedente o pedido de rescisão 
do contrato, impondo-se à autora o dever de devolver 
o aparelho adquirido bem como para que o apelado 
seja condenado a devolver à autora as quantias pagas, 
devidamente atualizadas. 

No entanto, o pedido indenizatório por danos 
morais não pode ser julgado procedente visto que os 
fatos narrados nos autos demonstram meros dissabores 
da vida quotidiana, inservíveis a caracterizar dano 
moral indenizável.

Para que alguém seja condenado a indenizar 
a outrem por danos morais, impõe-se que se tenha 
configurado conduta ilícita do agente bem como que a 
vítima demonstre que a frustração e decepção superaram 
aquilo que comumente ocorre ao homem na vida 
social e que o dissabor tenha provocado uma relevante 
perturbação em sua tranquilidade ou em seu espírito.

Ao decidir questões análogas, este e. Tribunal assim 
já se posicionou:

Ementa: Apelação cível - Ação redibitória - Compra e venda 
- Veículo batido - Vício - Violação ao dever de informação - 
Rescisão contratual - Possibilidade - Retorno ao status quo 
ante - Restituição de valores pagos - Dano moral - Não 
configuração - Ausência de ofensa ou lesão à honra - Mero 
dissabor - Indenização indevida. I - É dever da empresa 
vendedora de veículos usados informar sobre o histórico do 
bem, sobretudo quanto ao fato de que fora batido, tendo sido, 
inclusive, objeto de leilão, sendo direito do consumidor, no 
caso de descumprimento, pleitear a rescisão contratual, pela 
omissão quanto ao vício do produto. II - Ao dever de reparar 
impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de 
modo que ausente demonstração de um destes requisitos não 
há que se falar em condenação. III - A omissão da ré quanto 
ao histórico do veículo vendido, que já tinha sido batido, ainda 
que indevida, por si só, não dá azo à reparação por danos 
morais, pois tal fato não acarreta ofensa à honra, imagem ou 
dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. 
IV - Não demonstrado pelo autor tenha o vício do produto 
desencadeado consequências que vão além das situações 
cotidianas, gerando abalo psicológico ou lesões de ordem 
imaterial, descabida a pretensão de receber indenização por 
danos morais (Proc. 1.0701.09.281534-2/003, Rel. Des. 
João Cancio, j. em 11.06.13 e publ. em 17.06.13). 

Ementa: Ação de rescisão contratual - Relação de consumo 
- Informação - Dever do prestador de serviço - Honorários 
advocatícios. - Nos termos do disposto no inc. III do 
art. 6º do CDC, o consumidor tem direito à informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem. A teor do disposto no art. 20, § 3º, do 
CPC, na fixação da verba honorária sucumbencial, há que 
ser considerado o grau de zelo profissional, o lugar da 
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, 
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 
o seu serviço e a diminuição do percentual fixado somente 
se justifica, havendo fundadas razões para tanto (Proc. 

1.0024.07.386590-9/002, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 
em 29.07.09 e p. em 10.08.09). 

Como se vê, tendo o apelado descumprido seu dever 
de lealdade e informação para com a apelante quando 
da efetivação do contrato de compra e venda do televisor 
com tecnologia 3D, impõe-se a procedência do pedido 
de rescisão do contrato, devendo as partes voltar ao 
status quo ante, impondo-se à autora devolver o aparelho 
televisor adquirido bem como ao réu devolver-lhe os 
valores pagos, devidamente corrigidos. Porém, não tem a 
autora direito a indenização por danos morais.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao 
apelo e, nos termos dos art. 93, IX, da Constituição da 
República c/c arts. 131 e 269 do CPC, julgo a resolução 
do mérito para reconhecer a parcial procedência 
dos pedidos e declarar rescindido o contrato de f. 18, 
impondo-se à apelante o dever de devolver ao apelado o 
televisor descrito no contrato, isso no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado deste, 
e, por via de consequência, impondo ao apelado o 
dever de restituir à apelante, em igual prazo, os valores 
pagos devidamente atualizados a partir do desembolso 
e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês a partir da citação, de acordo com o art. 406 
do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN, rejeitando, 
conduto, o pedido de indenização por danos morais 
formulado pela apelante.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte 
deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 
em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, 
do CPC, autorizada a compensação, nos termos da 
Súmula 306 do STJ. Contudo, suspensa a exigibilidade 
de tais verbas em face da apelante, que litiga sob o pálio 
da gratuidade judiciária.

Custas recursais, na mesma proporção, 
observando-se o art. 12 da Lei 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE SANTIAGO e  MARIZA DE 
MELO PORTO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Em contrarrazões, pugna o apelado pela manu-
tenção da sentença hostilizada.

Dispensado o preparo recursal, por estar a apelante 
sob o pálio da gratuidade de justiça.

É o relatório.
Encontram-se presentes os requisitos de admissi-

bilidade do recurso. Inexistindo questões prejudiciais a 
analisar, passa-se diretamente à questão de fundo.

Pretende a apelante a reforma da sentença que 
julgou procedente em parte o pedido de reintegração de 
posse manejado em seu desfavor pelos apelados.

Em que pese o esforço da recorrente, não vislumbro 
razões para reformar a bem-lançada sentença guerreada.

Conforme a dicção do art. 1.210 do Código Civil, 
verbis: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse, 
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segu-
rado de violência iminente, se tiver justo receio de ser 
molestado”.

No caso dos autos, sustenta o apelado, em sua 
peça inicial, que está sendo vítima de esbulho por parte 
da ré/apelante. Assevera que, após o final do relaciona-
mento do apelado com a apelante, esta continuou resi-
dindo no imóvel de propriedade da família do apelante, 
por mera liberalidade, a título de comodato, que perdu-
raria até quando o autor ou algum dos demais proprietá-
rios viesse a reivindicar a devolução do imóvel, conforme 
ajustado verbalmente e na própria ação de separação.

Diz que, mesmo notificada, a apelante continuou 
a residir no imóvel, configurando o esbulho possessório.

Sobre a reintegração de posse, vale transcrever o 
lúcido magistério dos professores Cristiano Chaves de 
Farias e Nelson Rosenvald:

É o remédio processual adequado à restituição da posse 
àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo 
privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na 
ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à 
situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando 
o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. 
Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que 
a agressão provoque a perda da possibilidade de controle 
e atuação material no bem antes possuído. Na dicção do 
art. 926 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito 
de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado 
no de esbulho.
[...]
Frise-se que o esbulho não é apenas consequente a um ato 
de força ou ameaça contra a pessoa do possuidor ou de seus 
detentores. Seu espectro é mais amplo e abarca as situações 
em que a posse é subtraída por qualquer dos vícios obje-
tivos, enumerados no art. 1.200 do Código Civil. Vale dizer: 
violência, precariedade e clandestinidade.
Portanto, há esbulho no ato daquele que, aproveitando-se da 
ausência do vizinho, arreda as divisas do imóvel, de modo a 
alterar-lhe os limites (clandestinidade). Também se vislumbra 
o esbulho na conduta de quem se recusa a restituir o imóvel 
após o término da relação contratual que conferiu a posse 
direta (precariedade). [...] (grifo nosso) (Direitos reais. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 122/123).

convalida. Notificação. Esbulho. Benfeitorias. Ausência 
de prova. Defensor dativo. Honorários.

- Advindo a posse sobre o bem de mera permissão do real 
possuidor e proprietário, que mantinha com a apelante 
relação matrimonial anteriormente, não é legítima a 
negativa de restituição da coisa, mormente não havendo 
direito a meação sobre o bem. 

- Configurada a posse precária e o esbulho, haja vista o 
desatendimento à notificação para desocupação volun-
tária, encontram-se presentes os requisitos do art. 927 do 
CPC, sendo de direito a procedência do pedido de rein-
tegração de posse. 

- Ausente a prova de que, após a separação, a recorrente 
levantou benfeitorias no imóvel, descabida a retenção do 
bem a tal título. 

- O defensor dativo, nomeado para a defesa em juízo de 
pessoa pobre, faz jus à fixação de honorários advocatí-
cios, a serem custeados pelo Estado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0245.10.009424-3/002 - 
Comarca de Santa Luzia - Apelante: Zeferina Ribeiro da 
Silva - Apelado: José Guilherme Soares - 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 DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Estevão 
Lucchesi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - Cuida-se de recurso de 
apelação, interposto por Zeferina Ribeiro da Silva, quali-
ficada nos autos, contra sentença que julgou procedente 
em parte o pedido inicial da ação de reintegração de 
posse, manejada por José Guilherme Soares.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a 
reforma da sentença, aduzindo que não resta provada 
a sua posse como injusta. Afirma ter sido casada com o 
apelado entre 1989 e 2007, sendo que, após a sepa-
ração, permaneceu no imóvel juntamente com seus filhos. 
Argumenta que, durante sua permanência no imóvel, 
realizou diversas benfeitorias para a sua manutenção. 
Afirma que, durante o tempo em que foram casados, o 
autor/apelado alegava que o imóvel estava no nome de 
seus irmãos, mas a situação seria regularizada. Pugna, 
ainda, pela fixação de honorários, em razão da nomeação 
de defensor dativo para sua defesa em juízo, providência 
não observada pelo Juiz de primeiro grau.
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Permanecendo a apelante na posse precária do imóvel, 
mesmo após instada a desocupá-lo, é nítida a configu-
ração do esbulho possessório.

A respeito do vício de precariedade da 
posse, transcrevo:

Ínsito ao conceito de precariedade está o abuso de confiança 
daquele que detém (ou possui) a coisa para devolução poste-
rior, mas não o faz oportunamente, conservando-a consigo 
de maneira indevida. Verifica-se, desse modo, que a posse 
precária tem origem no descumprimento de obrigação de 
restituir, seja a cargo de detentor ou possuidor. Daí em diante, 
caracteriza-se o possuidor em nome próprio e segundo seu 
exclusivo alvedrio, a título de precário. Basta lembrar as hipó-
teses em que o depositário, o locatário ou o comodatário 
se recusam a devolver a coisa depositada, com o desdo-
bramento da posse (San Tiago Dantas, Programa, p. 62; 
Tito Fulgêncio, Da posse, p. 39). [...] (TEPEDINO, Gustavo; 
BARBOZA, Heloisa Helena; MOARES, Maria Celina Bodin 
de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da 
República. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, v. 3, p. 453/454). 

Dos já citados Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald, colhe-se:

[...] comuns são os episódios em que, por relações de paren-
tesco ou de vizinhança, o possuidor coloca a coisa à dispo-
sição de um usuário, sem que, entre ambos, forme-se um 
negócio jurídico.
Em comum na permissão e tolerância, formam-se relações 
jurídicas em que uma das partes exerce um poder sobre a 
situação jurídica outra, ensejando o chamado direito potes-
tativo. A parte que se encontra em estado de submissão não 
poderá evitar que a outra, unilateralmente, desconstitua sua 
situação fática sobre a coisa. Assim, o usuário encontra-se 
em situação de poder transitório e efêmero sobre a coisa, 
inibindo eventual caracterização de posse. A situação de 
sujeição não se compatibiliza com a constituição de qualquer 
direito subjetivo, em face do objeto apreendido.
Assim, o espectador, ao assistir ao filme, jamais poderá ser 
chamado de possuidor da poltrona que ocupa. Sua quali-
dade de detentor é fruto do estado de transitoriedade na 
sujeição sobre a coisa, inexistindo o elemento de ingerência 
socioeconômica que caracteriza as situações possessórias.
Enquanto a permissão nasce da autorização expressa do 
verdadeiro possuidor para que terceiro utilize a coisa, a tole-
rância resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracte-
rizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de 
supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, 
sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o 
disposto no art. 1.208 do Código Civil.

Consistindo a permissão apenas em atos jurídicos stricto 
sensu mandamentais, e não em negócios jurídicos, a qual-
quer tempo, o concedente poderá impor um procedimento 
pela outra parte, no sentido de desconstituir a detenção. 
Há um verdadeiro estado de sujeição, em que o permitente 
pode denunciar a situação jurídica do usuário [...] (ob. cit, 
p. 68/69).

Outro não é o entendimento do colendo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Hipótese de 
comodato verbal. Notificação. Desocupação voluntária não 

É de se ver, portanto, que, no esbulho, não basta a 
simples ameaça ou perturbação ao exercício da posse, é 
necessário que o possuidor perca, efetivamente, o poder 
físico sobre a coisa.

Não obstante a tese sustentada pela apelante, 
tenho que a solução adotada pelo Magistrado a quo foi 
acertada. É fato incontroverso nos autos que a posse da 
autora/recorrente sobre o imóvel objeto da lide é oriunda 
de comodato verbal. Nas lições de Caio Mário da Silva 
Pereira: 

Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis 
(Código Civil, artigo 1.248) (atual artigo 579), isto é, aquele 
contrato pelo qual uma pessoa entrega a outra, gratuita-
mente, coisa não fungível, para que a utilize e depois restitua. 
Daí lhe advém o nome de empréstimo de uso, com que, 
desde o Direito Romano, se distingue do mútuo, chamado 
empréstimo de consumo (Instituições de direito civil. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, v. 3, p. 213).

Na hipótese ventilada, verifica-se, de forma cris-
talina, que a apelante passou a residir no imóvel de 
propriedade do apelado e seus irmãos, em razão do rela-
cionamento afetivo mantido com o recorrido, lá perma-
necendo, após o fim da relação, por mera liberalidade 
dos proprietários.

Com efeito, conforme se depreende da própria 
narrativa exposta pela recorrente em suas razões recur-
sais, a apelante, durante e depois de finda a relação 
matrimonial, sempre teve total conhecimento acerca do 
fato de que o imóvel não era de propriedade exclusiva de 
seu marido, ora apelado, mas sim em condomínio com 
seus irmãos, conforme se depreende do registro imobi-
liário de f. 20.

Doutro norte, a autorização para permanência 
da autora no imóvel, a título de comodato, constou do 
processo de separação do casal, conforme se constata da 
inicial reproduzida à f. 23 e do termo de homologação do 
acordo de separação (f. 26).

Assim, após o término da relação, a permanência 
da autora/apelante no imóvel se deu por uma exclusiva 
liberalidade do apelado, em função da união matrimonial 
anteriormente existente entre a recorrente e o recorrido. 
Dessa forma, é nítida a precariedade da posse mantida, 
uma vez que a situação fática nutrida em relação ao bem 
estava sujeita ao direito potestativo dos proprietários e 
reais possuidores.

Como cediço, a teor do disposto no art. 1.208 do 
Código Civil, os atos de mera liberalidade ou tolerância, 
bem como aqueles advindos de violência ou clandestini-
dade, enquanto essas não cessarem, são incapazes de 
induzir a posse.

Tratando-se de mera liberalidade, como já deli-
neado, não pode o detentor se opor à desconstituição 
da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor. 
No caso em comento, a intenção do apelado de ver resti-
tuída a posse efetiva sobre o bem foi manejada, de forma 
clara e direta, através da notificação judicial de f. 13-32. 
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para a avaliação do imóvel, a parte junta ao feito avaliação 
particular constando valor a menor, este último é que deve 
prevalecer (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.05.581619-
3/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. em 11.09.2008).

Dessa sorte, restando configurada a posse precária 
sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho, haja vista a 
permanência da apelante mesmo após notificada a 
desocupá-lo, foi de inteiro acerto a sentença de primeiro 
grau, ao restituir ao apelado a posse direta do bem.

No que concerne às alegadas benfeitorias, em 
que pese o direito de retenção, como meio de defesa 
do possuidor de boa-fé, para o recebimento da indeni-
zação que lhe seria devida, nada há nos autos a corro-
borar, com segurança, a tese de que a recorrida real-
mente levantou benfeitorias no bem após o término de 
seu casamento com o recorrente.

Nessa quadra, não se pode olvidar ser daquele que 
alega o ônus de comprovar suas afirmações. Lecionando 
acerca do tema, Nelson Nery Júnior nos esclarece que:

A palavra vem do latim, onus, que significa carga, farda, 
peso, gravame. 
Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada 
por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem 
nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa 
demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele 
descrito na inicial como ensejar de seu direito (NERY JÚNIOR, 
Nelson. Código de Processo Civil comentado, p. 635/636).

Ressalte-se, ainda, inexistir obrigação de produzir 
provas, motivo pelo qual o supracitado jurista nos ensina 
ser o ônus da prova um encargo ao qual corresponde 
uma posição de desvantagem, e não uma obrigação, 
senão vejamos:

Não existe obrigação que corresponda ao descum-
primento do ônus. O não atendimento do ônus de provar 
coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção 
do ganho de causa (obra citada, p. 636).

E o escólio do renomado jurista Fredie Didier Jr. não 
discrepa, razão pela qual o fato não comprovado deve 
ser tido como inexistente:

Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. 
[...]
A expressão ‘ônus da prova’ sintetiza o problema de se saber 
quem responderá pela ausência de prova de determinado 
fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas proces-
suais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na 
hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem 
que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento 
e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se 
não houver prova do fato probando, que se reputa como não 
ocorrido (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2007, v. 2, p. 55) (grifamos).

Nesse caminhar de ideias, deve a lide ser decidida 
em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar 
suas assertivas, entretanto não o fez:

consumada. Configuração do esbulho. Requisitos compro-
vados. Procedência do pedido. - Os autores, na condição 
de comodantes, detêm a posse indireta do imóvel, a qual 
lhes permite agir contra a possuidora direta, ora apelante. 
Extinto o comodato através de notificação, a permanência 
no imóvel caracteriza esbulho, impondo-se a reintegração 
da posse em favor dos comodantes (TJMG - Apelação Cível 
n° 1.0145.09.552060-0/002, Rel.ª Des.ª Hilda Teixeira da 
Costa, j. em 03.02.2011).

Ação de reintegração de posse. Pedido julgado procedente. 
Recurso que apenas ataca o cabimento da tutela possessória. 
Carência de ação, por ser o caso de ação petitória. Alegação 
afastada. Recurso parcialmente provido, apenas para 
conceder a gratuidade de justiça. - Se a tutela pleiteada pelo 
autor se funda na posse que tinha sobre o bem e no esbulho 
praticado pela requerida, cabível se mostra o ajuizamento de 
ação de reintegração de posse, sendo certo que eventual falta 
de prova da posse apenas poderia acarretar a improcedência 
do pedido, e nunca a extinção do processo, sem resolução do 
mérito. Cessada a convivência do casal, já restando reconhe-
cido, em ação própria, que a ex-companheira não tem direito 
à meação do imóvel, nem à retenção pelo valor de eventuais 
benfeitorias (o que sequer foi pedido) e comprovada a reali-
zação de notificação prévia pelo ex-companheiro, colocando 
a ré em mora, evidenciado está o esbulho, não havendo 
falar em carência de ação. [...] (TJMG - Apelação Cível n° 
1.0696.08.034721-9/002 em conexão com Apelação Cível 
nº 1.0696.08.035604-6/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 
em 12.04.2011.)

Possessória. Mera tolerância. Direito à reintegração na 
posse. - Cessada a convivência do casal e não reconhecida 
a propriedade ou a meação do imóvel em favor do apelante, 
a sua permanência no imóvel o é por mera tolerância. Assim, 
após notificação, têm direito os usufrutuários e os proprietá-
rios à reintegração na posse do bem. (TJMG - Apelação Cível 
n° 1.0701.06.162635-7/001 em conexão com Apelação 
Cível nº 1.0701.06.164397-2/001, Relator para o acórdão 
Des. Tiago Pinto, j. em 11.11.2010.)

Assim já decidiu esta douta Câmara:

Reintegração de posse. Mera detenção. Não se convalida a 
posse. Dever de devolução do imóvel. Procedência da reinte-
gratória. - Merece ser indeferido o rol de testemunhas depo-
sitado fora do prazo. A proprietária de imóvel em comodato 
ostenta legitimidade para demandar a reintegração de posse. 
Quando a parte exerce a posse, ciente de que se trata de mero 
ato de tolerância, não pode se negar a devolver o imóvel 
quando o proprietário o requerer. Presentes os pressupostos 
do art. 927 do CPC, impõe-se a procedência da reintegração 
de posse (TJMG. Apelação Cível n° 1.0024.03.970514-
0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. em 23.11.2006).

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Comodato. 
Notificação. Esbulho. Configuração. Usucapião como matéria 
de defesa. Impossibilidade. Indenização. - Comprovados 
os requisitos previstos pelo art. 927 do Código de Processo 
Civil, a proteção possessória deve ser reconhecida. A nega-
tiva do comodatário em desocupar o imóvel emprestado, 
após ter sido notificado da extinção do comodato, caracte-
riza esbulho, credenciando o comodante a ser reintegrado na 
posse do bem. A posse do comodatário é inválida para gerar 
direito à prescrição aquisitiva, pois, tratando-se de como-
dato, não há falar em usucapião, por completa ausência 
de animus domini. Se, após a produção da prova pericial 
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cargo da apelante, observado o disposto no art. 12 da 
Lei 1.060/50.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARCO AURÉLIO FERENZINI e VALDEZ 
LEITE MACHADO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, 
cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir 
julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele 
não se desincumbiu (NERY JÚNIOR, Nelson. Obra citada, 
p. 635).

Por derradeiro, razão assiste à apelante, na questão 
atinente aos honorários de seu defensor dativo.

Com efeito, não se pode deixar de fixar os hono-
rários devidos ao advogado dativo que representou a 
apelante desde a primeira audiência designada no feito 
(f. 38). Nesse ponto, dispõe o art. 1º da Lei nº 13.166 de 
20.01.99 que:

Art. 1º O advogado que não for Defensor Público, quando 
nomeado para defender réu pobre em processo civil ou 
criminal, terá os honorários pagos pelo Estado, na forma 
estabelecida nesta Lei.
§ 1º Os honorários a que se refere este artigo serão fixados 
pelo Juiz na sentença, de acordo com tabela elaborada pelo 
Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de 
Minas Gerais - OAB-MG.

Nessa quadra, sabe-se que a tabela da OAB não 
vincula o julgador, servindo tão somente como parâ-
metro. Nesse sentido, é a orientação deste Tribunal de 
Justiça mineiro:

Apelação. Busca e apreensão. Bem em péssimo estado 
de conservação. Conversão em depósito. Possibilidade. 
Nomeação de advogado dativo. Honorários. Tabela 
da OAB-MG. Não vinculativa. Parâmetros processuais. 
Observância. [...] - O direito à remuneração do advo-
gado dativo que atuou na defesa de pessoa carente, em 
razão de impossibilidade da Defensoria Pública, encontra 
previsão legal no art. 272 da Constituição Mineira e Lei 
Estadual nº 13.166/99, bem como no art. 22, § 1º, do 
Estatuto do Advogado, e, ainda, no art. 5º, LXXIV, da CR/88. 
- Para a fixação dos honorários advocatícios do advo-
gado dativo, o magistrado não está obrigado a observar a 
Tabela da OAB, devendo levar em consideração os parâ-
metros estabelecidos no art. 20 do CPC (TJMG. Apelação 
Cível 1.0694.09.055689-5/001. Des. Marcos Lincoln, j. em 
16.11.2011).

Dessarte, devem os honorários ser fixados de forma 
equitativa no presente feito, em atenção ao trabalho 
desempenhado pelo defensor dativo. A nosso aviso, a 
quantia de R$1.000,00 (mil reais), mostra-se suficiente 
para remunerar o trabalho desempenhado, estando 
condizente com os valores preconizados na Tabela 
de Honorários de Advogados Dativos instituída pela 
Resolução-Conjunta TJMG/AGE/OAB 001/2013.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
única e exclusivamente, para fixar em R$1.000,00 (mil 
reais) os honorários em favor do defensor dativo nomeado 
para defesa da apelante nos autos, a serem custeados 
pelo Estado, na forma da lei. No restante, mantenho inal-
terada a sentença guerreada.

Considerando não ter o autor/apelado decaído de 
sua pretensão, as custas recursais ficam inteiramente a 

Alvará judicial - Autorização para lavratura da 
escritura de compra e venda de imóvel e registro 
posterior - Área inferior a 125m2 - Parcelamento 

do solo - Impossibilidade - Art. 4º, inciso ll, da Lei 
6.766/79 - Exceções previstas na lei - Inexistência -

 Improcedência do pedido

Ementa: Procedimento de jurisdição voluntária. Alvará 
judicial. Pretensão de alienação de bem imóvel. Auto-
rização da lavratura da escritura definitiva de compra 
e venda. Posterior registro no cartório de registro de 
imóveis. Área inferior a 125m². Art. 4º, II, da Lei Federal 
nº 6.766/1979. Enquadramento nas exceções previstas. 
Legislação municipal que excepciona tal exigência. 
Ausência de comprovação. Improcedência do pedido.

- Como a área do imóvel é inferior ao limite previsto 
no art. 4º, inciso II, da Lei Federal nº 6.766/1979, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e nem 
sequer há alegação, e muito menos prova, de que se 
enquadra nas exceções previstas na lei, não há como 
atender à pretensão inicial consubstanciada na expe-
dição de alvarás para a venda, lavratura da escritura defi-
nitiva de compra e venda e, posteriormente, registro no 
Cartório do Registro Imobiliário competente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0016.12.009751-0/001 - Co-
marca de Alfenas - Apelantes: José Reinaldo Divino dos 
Santos e sua mulher, Maria Aparecida Santos, - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Elias 
Camilo Sobrinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por José Reinaldo Divino 
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dos Santos e Maria Aparecida Santos contra a sentença 
de f. 32-33, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Alfenas, que julgou improcedente 
o pedido inicial.

Insurgem-se os apelantes nas razões recursais de 
f. 35-41, sustentando, em suma, o equívoco em que 
incorreu o Juiz singular, porquanto 

[...] toda a documentação necessária à análise do pedido 
inicial se encontra nos autos, nas fls. 10/17, com todo o 
histórico dos documentos do imóvel, inclusive, às fls. 17 
prova que o imóvel, em 1976, anteriormente à Lei 6.766/79, 
contava com 147 m². Às fls. 28, conforme requerido pelo 
juízo, foi juntada certidão de inteiro teor do imóvel, atua-
lizada, onde consta que o imóvel fora desdobrado em 02 
imóveis distintos no ano de 1976, conforme registro AV/02, 
AV 03 e R 04. Portanto, inadmissível a sentença quando diz 
que não há documentação nos autos; pelo contrário, há sim, 
e farta documentação que permitiria uma análise detalhada e 
uma sentença bem fundamentada, [...] (sic - f. 37).

Ressaltam que a restrição referente à área mínima 
prevista no art. 4º, II, da Lei Federal nº 6.766/1979 não 
se aplica ao imóvel já matriculado, que se encontrava 
dentro da mais estrita legalidade, até porque não há falar, 
no caso vertente, em parcelamento do solo.

Em destaque para julgado deste egrégio Tribunal e 
de dispositivos legais que entendem aplicáveis ao caso 
vertente, pugnam pelo provimento do recurso para, refor-
mando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, 
consubstanciado na autorização para registro da transfe-
rência do bem imóvel em questão.

O recurso foi recebido em seus efeitos legais (f. 42).
Manifestação do Ministério Público de primeiro 

grau à f. 43.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, 

opinando pelo provimento do recurso (f. 50-52).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Passo à decisão.
Infere-se dos autos que José Reinaldo Divino dos 

Santos e Maria Aparecida Santos ajuizaram procedi-
mento de expedição de alvará, afirmando na exor-
dial que são “senhores e legítimos proprietários”, desde 
14.12.1981, de um imóvel com as seguintes descrições 
e características:

Uma casa residencial e seu respectivo terreno com a área 
remanescente de 73,50 m², situado nesta cidade de Alfenas, 
à Rua Raimundo Correa, nº 22, esquina com a Rua Coelho 
Neto, correspondente a parte do lote 10 da quadra 91, no 
loteamento do Jardim São Carlos, confrontando com: referidas 
vias públicas, Mauro Silva Marques e com quem de direito, 
havido por escritura de compra e venda de 14/12/1998 do 
tabelião do 1º ofício local e escritura pública de compra e 
venda (restante do lote) lavrada aos 04/08/1998 do tabelião 
do 1º Ofício local, devidamente registrado no Serviço Regis-
tral Imobiliário sob a matrícula nº 324, Livro 2-B (sic - f. 02).

Ressaltam que o imóvel se encontra matriculado no 
SRI local, desde 07.04.1976, mas que não foi possível 
proceder à transferência da propriedade junto ao CRI, em 
razão de a Lei Federal nº 6.766/1979 impedir o registro 
com área inferior a 125 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados).

Asseveram que o imóvel

[...] foi objeto de desmembramento no ano de 1981, divi-
dindo-se o lote em dois lotes de 73,50 m², permanecendo 
o lote dos requerentes com a matrícula antiga, foi escritu-
rado e registrado legalmente, sendo pela última vez em 
30/07/2003, sem nenhuma objeção dos órgãos compe-
tentes. A matrícula originária é anterior a Lei de parcelamento 
do solo citada (sic - f. 03).

Pugnam, ao final, pela procedência do pedido para 
que se determine a “expedição de Alvará para que os 
requerentes possam efetivar a venda do imóvel descrito 
acima, de sua propriedade, matrícula nº 324 do Livro 
2-B do SRI local, autorizando a lavratura da escritura defi-
nitiva de compra e venda”, bem como a “expedição de 
alvará para que, após a lavratura da escritura definitiva 
de compra e venda, seja autorizado o registro desta junto 
ao SRI local” (sic - f. 06).

A pretensão inicial foi julgada improcedente, sob o 
fundamento de que “os documentos juntados aos autos 
não atendem à exceção prevista pelo art. 4º, II, da norma 
supra referida, [...]” (sic - f. 32).

Incensurável, data venia, o decisum, porquanto 
como a área do imóvel é inferior ao limite previsto no 
art. 4º, II, da Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo urbano, e nem sequer há 
alegação, e muito menos prova, de que se enquadra 
nas exceções previstas na lei, não haveria mesmo como 
atender à pretensão consistente na expedição de alvarás 
para a venda, lavratura da escritura definitiva de compra 
e venda e posterior registro junto ao CRI.

Apenas a título de registro, descabe falar que o 
caso vertente se enquadra no entendimento firmado 
pela eminente Des.ª Albergaria Costa, na Apelação 
nº 1.0016.12.006333-0/001, julgada em 09.05.2013, 
com acórdão publicado em 22.05.2013, oportunidade 
em que votei, inclusive, como Revisor, no sentido do 
provimento do recurso para 

[...] julgar procedente o pedido inicial determinando, via de 
consequência, a expedição de alvará com autorização para 
que o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Alfenas 
registre o contrato de compra e venda em apreço (sic).

No caso vertente, o imóvel tem área inferior a 
125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), e sua 
matrícula ocorreu em 04.08.1998, conforme se verifica 
do documento acostado à f. 10, ou seja, quando já se 
encontrava em vigor a lei federal que estabelece o refe-
rido limite mínimo de área.

Se a área do imóvel está abaixo do limite legal, isso 
significa que seu desmembramento foi irregular e que a 
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se pode presumir que a presença de crianças em esta-
belecimentos prisionais importará em prejuízo à inte-
gridade física e psicológica delas, mormente quando 
o objetivo é a convivência familiar” (TJMG, Apelação 
Cível 1.0521.13.001275-5/001, Relator Des. Edilson 
Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 16.07.2013, 
publicação da súmula em 26.07.2013). 

- Inexistindo no caso sub examine fatos concretos que 
sinalizem fundado risco à segurança e à integridade 
física do menor, deve a este ser outorgado alvará judi-
cial para visita ao genitor recolhido em estabelecimento 
prisional, autorização que se concede sopesando, sobre-
tudo, o princípio do melhor interesse da criança e a 
necessidade de preservação da entidade familiar por 
meio do afeto e da garantia de convivência, ainda que 
no ambiente carcerário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.13.013067-7/001 - 
Comarca de Muriaé - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: G.S.L. representado 
pela mãe L.S.C. - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. - Belizário 
de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto contra a r. sentença de f. 16/17, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado da Infância 
e da Juventude da Comarca de Muriaé, que, nos autos 
do presente pedido de alvará judicial aforado por G.S.L. 
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, deferiu o pedido inicial e autorizou a entrada da 
autora para visita social na unidade prisional onde se 
encontra encarcerado D.B.L., desde que acompanhada 
por sua progenitora materna, nos horários de visitação 
fixados pela direção da unidade prisional, tomando todas 
as cautelas necessárias a fim de preservar a integridade 
física e psíquica da mesma. 

Em razões recursais de f. 21/24, o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais suplica pelo conhe-
cimento e provimento do recurso a fim de que seja refor-
mada a sentença e indeferida a autorização judicial 
que visa permitir a entrada da criança G.S.L. para visita 
social no presídio do município. Afirma que o ingresso de 
menores em estabelecimento prisional afronta as disposi-
ções protetivas consagradas nos arts. 18 e 70 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, haja vista que o presídio 
envolve um ambiente repleto de gravíssimos problemas, 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Pedido 
de autorização judicial para menor visitar pai 

recolhido em estabelecimento prisional - Art. 41, 
X, Lei nº 7.210/84 - Arts. 18 e 70 do ECA - 

Aparente conflito de interesses - Ponderação -
 Ausência de elementos nos autos que 

desaconselhem a visitação - Direito à convivência 
familiar - Melhor interesse da criança

Ementa: Apelação cível. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Pedido de autorização judicial para menor 
visitar pai recolhido em estabelecimento prisional. Art. 41, 
X, Lei nº 7.210/84. Arts. 18 e 70, ECA. Aparente conflito 
de interesses. Ponderação. Ausência de elementos nos 
autos que desaconselhem a visitação. Direito à convi-
vência familiar. Melhor interesse da criança. Recurso não 
provido in specie.

- “Embora o ambiente carcerário não seja o meio dese-
jável para a convivência entre pai e filho, haja vista as 
notórias deficiências do sistema prisional brasileiro, não 

matrícula é nula de pleno direito, o que impede o seu 
registro no Cartório de Registro de Imóveis em caso de 
eventual alienação.

A propósito, no meu modesto entendimento, foi 
exatamente para corrigir desmembramentos abusivos que 
a lei foi editada. Dessa forma, o fato de o oficial respon-
sável pelo Cartório de Registro de Imóveis haver reali-
zado o registro nos idos de 1998, tal fato não torna a 
matrícula regular. Na verdade, com respeitosa vênia, 
admitir o registro pretendido pelos apelantes é perpetuar 
o erro e tornar letra morta o texto e a finalidade da lei.

Ouso referendar o precedente deste egrégio 
Tribunal trazido pelo Juiz singular, quando da prolação da 
sentença, acrescentando que, em caso análogo, prove-
niente da Comarca de Alfenas, o Des. Moreira Diniz, rela-
tando a Apelação Cível nº 1.0016.11.012476-1/001, 
em acórdão publicado em 03.07.2012, pronunciou-se 
nesse mesmo sentido.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada por 
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes, suspensa, 
contudo, a exigibilidade pelo interstício previsto no art. 12 
da Lei Federal nº 1.060/1950, por litigar sob o pálio da 
assistência judiciária gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JUDIMAR BIBER e JAIR VARÃO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        115

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Nesse raciocínio, a mera indicação da existência 
de riscos, por si só, não caracteriza motivo relevante ou 
mesmo razoável suficiente a fundamentar a imposição de 
restrição do direito de visitas ao genitor, como forma de 
manter as relações afetivas e a convivência familiar.

Demais disso, a visitação comum dos detentos pode 
ser vigiada, bem assim o ingresso dos menores no local 
será regularmente cercado das cautelas e procedimentos 
legais, devendo atender à exigência de cadastramento e 
de acompanhamento da representante legal ou pessoa 
maior de idade por ela autorizada.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

Habeas corpus. 2. Direito do paciente, preso há quase 10 
anos, de receber a visita de seus dois filhos e três enteados. 
3. Cognoscibilidade. Possibilidade. Liberdade de loco-
moção entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer 
medida de autoridade que possa em tese acarretar cons-
trangimento da liberdade de ir e vir. Ordem concedida. 1. 
Cognoscibilidade do writ. - A jurisprudência prevalente neste 
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não terá segui-
mento habeas corpus que não afete diretamente a liber-
dade de locomoção do paciente. Alargamento do campo 
de abrangência do remédio heróico. Não raro, esta Corte 
depara-se com a impetração de habeas corpus contra instau-
ração de inquérito criminal para tomada de depoimento; indi-
ciamento de determinada pessoa em inquérito policial; rece-
bimento da denúncia; sentença de pronúncia no âmbito do 
processo do júri; sentença condenatória etc. Liberdade de 
locomoção entendida de forma ampla, afetando toda e qual-
quer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar 
constrangimento para a liberdade de ir e vir. Direito de visitas 
como desdobramento do direito de liberdade. Só há falar em 
direito de visitas porque a liberdade do apenado encontra-se 
tolhida. Decisão do juízo das execuções que, ao indeferir o 
pedido de visitas formulado, repercute na esfera de liberdade, 
porquanto agrava, ainda mais, o grau de restrição da liber-
dade do paciente. Eventuais erros por parte do Estado ao 
promover a execução da pena podem e devem ser sanados 
via habeas corpus, sob pena de, ao fim do cumprimento da 
pena, não restar alcançado o objetivo de reinserção eficaz 
do apenado em seu seio familiar e social. Habeas corpus 
conhecido. 2. Ressocialização do apenado. - A Constituição 
Federal de 1988 tem como um de seus princípios norteadores 
o da humanidade, sendo vedadas as penas de morte, salvo 
em caso de guerra declarada (nos termos do art. 84, XIX), 
de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e 
cruéis (CF, art. 5º, XLVII). Prevê, ainda, ser assegurado aos 
presos o respeito à integridade física e moral (CF, art. 5º, 
XLIX). É fato que a pena assume o caráter de prevenção e 
retribuição ao mal causado. Por outro lado, não se pode 
olvidar seu necessário caráter ressocializador, devendo o 
Estado preocupar-se, portanto, em recuperar o apenado. 
Assim, é que dispõe o art. 10 da Lei de Execução Penal ser 
dever do Estado a assistência ao preso e ao internado, obje-
tivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 
em sociedade. Aliás, o direito do preso de receber visitas do 
cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos está asse-
gurado expressamente pela própria Lei (art. 41, X), sobretudo 
com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reedu-
cação do apenado, que, cedo ou tarde, retornará ao convívio 
familiar e social. Nem se diga que o paciente não faz jus 
à visita dos filhos por se tratar de local impróprio, podendo 
trazer prejuízos à formação psíquica dos menores. De fato, 

como a violência, a angústia, a tensão emocional, perver-
sões e até mesmo o risco de motim, que podem compro-
meter a saúde física e psicológica de qualquer pessoa, 
quanto mais a de um ser humano em desenvolvimento; 
aduz que, na ponderação de valores e princípios constitu-
cionais, a necessidade de proteção integral dessa criança 
é preponderante em detrimento do direito de seu genitor, 
recluso, de receber visitas. 

Foram apresentadas contrarrazões de f. 28/34.
Concitada a se manifestar no feito, a douta 

Procuradoria Geral de Justiça emitiu o judicioso parecer 
de f. 43/44 por meio do qual opinou pela manutenção 
da decisão guerreada.

Conheço do recurso, satisfeitos os seus pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Após compulsar detidamente o caderno proces-
sual, tenho que o recurso de apelação em exame não 
comporta provimento. 

Como é sabido, insere-se entre os direitos do preso 
o recebimento de visitas dos filhos, em dias determinados, 
consoante estatui o art. 41, X, da Lei nº 7.210/84, impor-
tante instrumento cuja finalidade precípua é garantir, por 
meio da manutenção dos vínculos familiares e de relacio-
namento, o pleno desenvolvimento do processo de resso-
cialização do custodiado, em atendimento ao princípio 
da reeducação social.

Com efeito, a possibilidade de restrição do referido 
direito de visita, por ato do diretor do estabelecimento 
prisional (art. 41, parágrafo único, LEP), deve ser enten-
dida como medida excepcional, a ser utilizada nos casos 
em que eventual conduta do preso ou do visitante deflagre 
a necessidade de imposição de óbice para garantia da 
ordem e segurança locais.

É dizer, não faculta o permissivo legal o impedimento 
em abstrato à realização de visitas, mormente quando 
não evidenciado qualquer liame entre a ordem restritiva e 
o motivo que lhe serve de fundamento, razão pela qual a 
suspensão de direito consagrado na legislação pressupõe 
aferimento segundo as particularidades casuísticas.

No caso dos autos, o Ministério Público requer a 
reforma da sentença sob o fundamento de risco à integri-
dade física, moral e psicológica dos menores, por ser o 
ambiente prisional perigoso.

Não se ignora que o ambiente carcerário é menos 
saudável, prazeroso e seguro para a convivência familiar 
e que, para deferimento da autorização judicial de vistas 
ao pai recolhido, deve-se levar em conta o princípio cons-
titucional do melhor interesse da criança, que decorre do 
princípio da dignidade humana, centro do nosso ordena-
mento jurídico atual.

Contudo, não evidenciado, em concreto, motivo 
suficiente a caracterizar risco à segurança e à integridade 
física dos menores, a autorização para os filhos visitarem 
seu genitor no estabelecimento prisional deve ser conce-
dida, em razão da proteção constitucional da entidade 
familiar por meio do afeto e da garantia de convivência.
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desaconselhem a visitação. Direito à convivência familiar. 
Melhor interesse da criança. Recurso não provido. - O conflito 
existente, em princípio, entre o direito do preso à visitação 
do filho menor e o direito deste de ter preservada a sua inte-
gridade física e psicológica deve, certamente, ser analisado, 
tendo em vista o melhor interesse da criança, sendo impres-
cindível, portanto, considerar que o menor também tem o 
direito de conviver com o pai. - Embora o ambiente carcerário 
não seja o meio desejável para a convivência entre pai e filho, 
haja vista as notórias deficiências do sistema prisional brasi-
leiro, não se pode presumir que a presença de crianças em 
estabelecimentos prisionais importará em prejuízo à integri-
dade física e psicológica delas, mormente quando o objetivo 
é a convivência familiar. Na espécie, o deferimento do pedido 
de visitação do menor ao seu genitor, que se encontra reco-
lhido em estabelecimento prisional, está em perfeita sintonia 
com as disposições do art. 227 da Constituição da República, 
que estabelece ser dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança não somente o direito à digni-
dade, mas também o direito à convivência familiar (TJMG, 
Apelação Cível 1.0521.13.001275-5/001, Rel. Des. Edilson 
Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. em 16.07.2013, publicação 
da súmula em 26.07.2013). 

Por todas essas razões, uma vez não evidenciado 
fundamento concreto suficiente a demonstrar o risco à 
segurança e a integridade física, moral e emocional dos 
menores, impõe-se a manutenção da sentença.

Em resumo, inexistindo no caso sub examine fatos 
concretos que sinalizem fundado risco à segurança e à 
integridade física do menor, deve a este ser outorgado 
alvará judicial para visita ao genitor recolhido em esta-
belecimento prisional, autorização que se concede sope-
sando, sobretudo, o princípio do melhor interesse da 
criança e a necessidade de preservação da entidade 
familiar por meio do afeto e da garantia de convivência, 
ainda que no ambiente carcerário.

Ex positis, nego provimento ao recurso. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEIXOTO HENRIQUES e OLIVEIRA FIRMO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

é público e notório o total desajuste do sistema carcerário 
brasileiro à programação prevista pela Lei de Execução Penal. 
Todavia, levando-se em conta a almejada ressocialização e 
partindo-se da premissa de que o convício familiar é salutar 
para a perseguição desse fim, cabe ao Poder Público propi-
ciar meios para que o apenado possa receber visitas, inclu-
sive dos filhos e enteados, em ambiente minimamente acei-
tável, preparado para tanto e que não coloque em risco a 
integridade física e psíquica dos visitantes. 3. Ordem conce-
dida (STF, HC 107701, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 
13.09.2011).

Ainda neste sentido veneráveis precedentes deste 
eg. TJMG:

Autorização judicial para menor visitar pai recolhido em 
estabelecimento prisional. Direito de visita como forma de 
garantir a convivência familiar e a ressocialização do preso. 
Aplicação do artigo 41, X, da Lei nº 7.210/84. Princípio do 
melhor interesse da criança. Ausência de elementos capazes 
de caracterizar o alegado risco à segurança e à integridade 
física dos menores. Manutenção da decisão. 1 - O direito 
de visitas previsto no art. 41, X, da Lei nº 7.210/84 confi-
gura importante instrumento para garantir a convivência fami-
liar e o processo de ressocialização do reeducando, somente 
podendo ser restringido em hipóteses excepcionais, devida-
mente fundamentadas em fatos capazes de indicar a incon-
veniência do exercício da faculdade legal e que evidenciem 
riscos à integridade física e moral do visitante. 2 - Para defe-
rimento da autorização judicial para os filhos menores visitar 
o pai recolhido em estabelecimento prisional deve-se levar 
em conta o princípio constitucional do melhor interesse da 
criança, que decorre do princípio da dignidade humana, 
centro do nosso ordenamento jurídico atual. 3 - Não eviden-
ciado, em concreto, motivo suficiente a caracterizar risco 
à segurança e à integridade física dos menores, a autori-
zação para os filhos visitarem seu genitor no estabelecimento 
prisional deve ser concedida, em razão da proteção consti-
tucional da entidade familiar através do afeto e da garantia 
de convivência, ainda que no ambiente carcerário (TJMG, 
Apelação Cível 1.0521.13.003654-9/001, Rel.ª Des.ª 
Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. em 17.09.2013, publi-
cação da súmula em 27.09.2013).

Criança e adolescente. Direito de visita. Pai preso. Medidas 
de proteção destinada a resguardar o menor. Direito à convi-
vência familiar. Doutrina da proteção integral. - O princípio 
da proteção integral impõe que o Estado, a família e a socie-
dade assegurem a efetivação plena e unitária de todos os 
direitos fundamentais da criança e do adolescente, dentre 
os quais além do direito de ser resguardado de situações 
com potencial para impingir violência psicofísica ao menor, 
também resta abarcado o direito à convivência familiar. Num 
primeiro momento não se mostra em descompasso com o 
princípio da proteção integral a simples autorização de 
visita ao pai que está cumprindo pena em estabelecimento 
prisional, mormente quando condicionada ao acompanha-
mento do representante legal e ao monitoramente do serviço 
social respectivo (TJMG, Apelação Cível 1.0439.13.000865-
9/001, Rel.ª Des.ª Selma Marques , 6ª Câmara Cível, j. em 
30.04.2013, publicação da súmula em 17.05.2013).

Apelação cível. Pedido de autorização. Visita do filho menor 
ao pai recolhido em estabelecimento prisional. Art. 41, X, Lei 
nº 7.210/84. Arts. 18 e 70, ECA. Aparente conflito de inte-
resses. Ponderação. Ausência de elementos nos autos que 

Colação de bens - Separação judicial - Promessa 
de doação - Homologação - Sentença transitada 
em julgado - Eficácia perante terceiros - Princípio 

da boa-fé objetiva - Litigância de má-fé - 
Não configuração

Ementa: Apelação cível. Chamamento de bem imóvel à 
colação. Separação judicial. Acordo homologado judi-
cialmente. Promessa de doação. Eficácia perante terceiros. 
Litigância de má-fé. Não configuração. Pedido autoral 
julgado improcedente. Recurso provido parcialmente.

- A promessa de doação, realizada no bojo dos autos 
da ação de separação judicial, homologada por 
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sentença já transitada em julgado, constitui ato perfeito 
e acabado, de modo que os efeitos da escritura pública 
da liberalidade devem retroagir à data do ajuste judicial-
mente chancelado.

- O princípio fundamental do direito contratual da 
boa-fé objetiva impõe aos promitentes o cumprimento da 
doação acordada.

- A condenação em litigância de má-fé pressupõe o 
preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte 
se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente 
no art. 17 do CPC; que lhe tenha sido oferecida a oportu-
nidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que a conduta resulte 
em prejuízo processual à parte contrária.

Improcedência do pedido autoral mantida. Litigância de 
má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.12.017313-6/002 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: M.G.A. - Apelados: 
E.I.S.A., V.S.A. e outro - 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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Corrêa 
Junior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA JUNIOR - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por M.G.A. contra a sentença de 
f. 189/191, que, nos autos da ação de chamamento de 
bem imóvel à colação, julgou improcedente o pedido 
inicial, condenando o autor ao pagamento de multa de 
1% (um por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista 
a litigância de má-fé, bem como das custas processuais 
e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, f. 196/202, sustenta, em suma: que 
o bem imóvel objeto do litígio teria sido ocultado pela 
inventariante, Valéria Salge Assunção, que não o incluiu 
no acervo de bens do inventário; que o acordo realizado 
pela genitora do apelante na ação ordinária de meação 
patrimonial por dissolução de concubinato apenas reco-
nheceu que a doação fora promovida antes de sua 
concepção; que não houve, por parte de sua genitora, 
renúncia ao direito sobre o bem doado aos irmãos unila-
terais, porquanto já havia nascido quando da doação; 
que não se mostra possível a invocação do acordo; que 
houve desídia por parte da inventariante, que não efetuou 
o pagamento do ITCD, permitindo a paralisação da ação 
de inventário desde maio de 1993; que não restou confi-
gurada a litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso, para que seja 
julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões às f. 205/208.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Do cotejo dos autos da ação de chamamento de 

bem imóvel à colação, depreende-se que o falecido 
M.B.A., pai do requerente, promoveu, no bojo de ação de 
separação judicial ajuizada, em 1985, juntamente com 
E.I.S.A., promessa de doação do imóvel situado na Rua 
X, em benefício dos filhos havidos na constância do casa-
mento, com usufruto em favor do cônjuge-virago. Ficou 
determinado que, tão logo fosse homologada a sepa-
ração do casal, os cônjuges assinariam a referida escri-
tura de doação. 

Dessa feita, em 15 de outubro de 1986, foi lavrada 
escritura de doação de bem imóvel perante o Cartório do 
2º Ofício, por meio da qual V.S.A.S. e R.G.S.A. obtiveram 
a nua- propriedade do imóvel objeto do litígio.

Com o óbito de M.B.A., foi aberto inventário - 
autos em apenso -, o qual resultou na partilha dos bens 
deixados pelo falecido, nos termos do auto de partilha de 
f. 178/188.

De acordo com o autor, filho advindo da segunda 
convivência conjugal do falecido com M.A.G.A., o imóvel 
doado a V.S.A. e R.S.A. não foi colacionado na ação de 
inventário, pelo que restou preterido em seu direito no 
referido bem.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a verificar-se a possibili-

dade de colação do bem imóvel situado na Rua X, seja 
em virtude da promessa de doação realizada no bojo da 
ação de separação judicial consensual, seja em virtude 
da data de lavratura da escritura pública.

Insiste o apelante em que, na época da doação, se 
encontrava na condição de nascituro, pelo que deve o 
imóvel doado ser submetido à colação, a fim de igualar 
as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente.

Nesse sentido, imputa às requeridas o não cumpri-
mento do dever de conferir o valor do bem relativo à 
doação à época do inventário, a teor do art. 2.002 do 
Código Civil:

Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do 
ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, 
a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, 
sob pena de sonegação.
Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos 
bens conferidos será computado na parte indisponível, sem 
aumentar a disponível.

Em que pesem os argumentos do apelante, entendo 
que a promessa de doação, realizada no bojo dos autos 
da separação judicial (f. 145/147), homologada por 
sentença já transitada em julgado (f. 159), constitui ato 
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perfeito e acabado, de modo que os efeitos da escritura 
pública devem retroagir à data da promessa de doação.

Sobre o tema, lecionam os doutrinadores Cristiano 
Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

No que tange à sua eficácia, deve-se partir da premissa de 
que o contrato preliminar caracteriza uma obrigação de fazer. 
Assim, considerada a possibilidade de inadimplemento da 
promessa, será caso de execução específica da obrigação de 
fazer assumida quando da promessa - celebração do contrato 
definitivo de doação, sob pena de adjudicação compulsória 
determinada pelo Juiz ou, caso prefira o interessado, perdas 
e danos. [...]
Aliás, mostra-se bastante comum no cotidiano jurispruden-
cial o pactum de donando nas dissoluções de casamento e 
união estável. Quando da ruptura afetiva, não é raro que os 
cônjuges ou companheiros, em especial quando a dissolução 
é amigável, estipulem uma promessa de doar bens comuns 
para os filhos. Fazem, então, constar do acordo de divórcio 
ou de dissolução de união estável uma cláusula de contrato 
preliminar de doação para a prole. [...]

Para além desses argumentos, entendo que se deve 
levar em conta o princípio fundamental do direito contra-
tual da boa-fé objetiva. Por isso, comprometendo-se os 
promitentes M.B.A. e E.I.S.A., em 1985 (f. 145/147 e 
f. 159), a realizar a doação, impõe-se o cumprimento da 
avença, sob pena de sobrarem acobertadas expectativas 
desleais dos filhos do casal.

Ademais, o Código Civil prestigiou o contrato preli-
minar, obstando o arrependimento do promitente e reco-
nhecendo o direito de exigir a concretização da vontade 
anunciada, consoante se afere do disposto no art. 463 
do codex.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do 
“Tribunal da Cidadania” e deste Sodalício:

Agravo regimental no recurso especial. Embargos à execução. 
Acordo celebrado em separação consensual. Homologação 
judicial. Doação. Única filha. Ausência de vícios de validade. 
Exigibilidade da obrigação. Precedentes. - 1. A jurisprudência 
desta eg. Corte já se manifestou no sentido de considerar 
que não se caracteriza como ato de mera liberalidade ou 
simples promessa de doação, passível de revogação poste-
rior, a doação feita pelos genitores aos seus filhos estabele-
cida como condição para a obtenção de acordo em sepa-
ração judicial. 2. Agravo regimental a que se nega provi-
mento. (AgRg no REsp 883.232/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 
Quarta Turma, j. em 19.02.2013, DJe de 26.02.2013.)

Direito civil. Separação consensual. Partilha de bens. Doação 
pura e simples de bem imóvel ao filho. Homologação. 
Sentença com eficácia de escritura pública. Admissibilidade. - 
Doado o imóvel ao filho do casal, por ocasião do acordo reali-
zado em autos de separação consensual, a sentença homo-
logatória tem a mesma eficácia da escritura pública, pouco 
importando que o bem esteja gravado por hipoteca. Recurso 
especial não conhecido, com ressalvas do Relator quanto à 
terminologia (REsp 32.895/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira 
Turma, j. em 23.04.2002, DJ de 1º.07.2002, p. 335) (desta-
quei).

Agravo de instrumento - Família - Execução - Penhora - 
Promessa de doação contida no acordo de separação judi-

cial homologado por sentença. - 1 - A promessa de doação 
contida no acordo de separação judicial homologado por 
sentença constitui ato perfeito e acabado, irretratável e irrevo-
gável, tem eficácia de escritura pública, por isso o credor do 
promitente doador não pode penhorar ditos bens. 2 - Recurso 
não provido. (Agravo de Instrumento 1.0180.05.024632-
1/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 8ª Câmara Cível, 
j. em 29.04.2010, publicação da súmula em 15.06.2010.) 

Direito civil - Separação judicial consensual - Partilha dos 
bens com doação do único imóvel aos filhos do casal 
- Homologação - Ato perfeito e acabado caracterizado 
não caracterizando simples promessa - Falecimento do 
ex-cônjuge-varão - Desnecessidade de figurar o imóvel em 
seu acervo hereditário - Inteligência do art. 82 do Código 
Civil de 1916 e art. 104 do CC vigente. - Se o casal desa-
vindo insere cláusula em separação judicial consensual de 
doação de imóvel a seus filhos e tendo ocorrido sua homo-
logação, com trânsito em julgado, não se pode acolher o 
entendimento do digno julgador primevo, no sentido de que 
o ato se refere apenas a uma promessa de doação, com a 
adesão deles, através de manifestação de vontade livre de 
qualquer eiva, restou o referido ato como perfeito e acabado, 
e como irretratável e irrevogável. A sentença homologatória 
presta-se para averbação no álbum imobiliário, uma vez 
que tem eficácia de escritura pública (TJMG, Apelação Cível 
nº 1.0024.89.591769-8/001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Dorival Guimarães Pereira, j. em 07.04.2005) (destaquei).

Ademais, da acurada análise dos autos, infere-se 
que, em audiência realizada no dia 18 de setembro de 
1992, nos autos da ação ordinária de meação patrimo-
nial por dissolução de concubinato, a genitora do reque-
rente, M.A.G.A., reconheceu que a doação do imóvel 
objeto desta demanda se deu antes da concepção do seu 
filho mais velho, ora apelante, in verbis:

A requerente M.A.G.A. reconhece que o imóvel doado aos 
filhos do primeiro casamento de M.B.A. fora efetuado por 
ocasião da petição inicial de separação do mesmo com a 
ex-esposa, antes da concepção do filho mais velho desta 
(f. 151). 

Pontua-se que, naquela oportunidade, o requerente 
já contava com seis anos de idade (f. 75/76) e era parte 
na demanda, representado por curador especial.

Dessa forma, a pretensão do apelante não alcança 
o imóvel doado antes da sua concepção, de modo que a 
improcedência do pedido é medida que se impõe.

No que tange à litigância de má-fé, não se verifica 
nos autos a configuração dos pressupostos necessários à 
imputação a M.G.A. da correspondente penalidade.

Para a aplicação da pena por litigância de má-fé, 
há de ser evidente a deslealdade processual, verificável 
de plano, o que não se apresenta provado na espécie. 

O art. 14 do Código de Processo Civil limita, taxa-
tivamente, as condutas que não só as partes, mas igual-
mente os seus procuradores devem adotar durante o 
curso processual. Lealdade e boa-fé devem ser os vetores 
a orientar o proceder daqueles que litigam em juízo. 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
CONFIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2014. - Edilson 
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de reexame 
necessário e recurso voluntário interposto contra a r. 
sentença de f. 72/76, proferida nos autos do mandado 
de segurança impetrado por Célia Antonieta da Silva 
contra ato do Diretor Central de Contagem de Tempo 
e Aposentadoria da Seplag, que concedeu a segurança 
para confirmar a liminar anteriormente deferida e deter-
minar o cancelamento da aposentadoria da impetrante 
no cargo de Professor de Educação Básica, assim como 
seja expedida certidão de tempo de serviço relativa ao 
período utilizado para a jubilação.

Em suas razões, o apelante sustenta que, para a 
consolidação do ato de aposentadoria, houve uma 
necessária e essencial manifestação de vontade do Poder 
Público, o que demonstra a sua bilateralidade, não 
podendo ser desfeito da forma como pretendido pela 
apelada, visto tratar-se de ato jurídico perfeito. Diz que a 
inatividade não desfaz o vínculo jurídico entre o servidor 
e o Estado. Afirma que está sujeito ao princípio da lega-
lidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o legis-
lador ordinário em afronta ao princípio da separação 
dos Poderes. Destaca serem irrenunciáveis os direitos em 
que o interesse público é preponderante, daí que a desa-
posentação visando aproveitar tempo de serviço a favor 
da apelada para utilizá-lo exclusivamente na percepção 
de uma aposentadoria maior seria colocar o interesse 
pessoal acima do interesse público. Requer a reforma do 
julgado de primeiro grau (f. 79/85).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do reexame necessário e do recurso voluntário 
do Poder Público.

A controvérsia a ser apreciada pela Instância 
Revisora consiste em saber se a servidora pública esta-
dual aposentada voluntariamente no cargo de Professor 
de Educação Básica tem direito de renunciar à respec-
tiva inatividade, a fim de que seja expedida a competente 
certidão de tempo de serviço prestado à Administração 
Pública, de modo a averbá-la em outro órgão público, 
considerando a sua aprovação em novo concurso público 
para integrar o quadro funcional da Universidade Federal 
do Estado de Minas Gerais.

A relação jurídica estabelecida entre a impe-
trante (servidora pública) e a Administração Estadual, 
ao contrário do que ocorre com o particular, não possui 
natureza contratual, e sim institucional, disciplinada pelas 

Aposentadoria - Renúncia - Admissibilidade - 
Negativa pela Administração - Abuso de poder

Ementa: Administrativo e constitucional. Servidor 
público estadual inativo. Renúncia à aposentadoria. 
Admissibilidade. Direito líquido e certo configurado. 
Sentença confirmada. 

- Se a aposentadoria consiste em direito patrimonial 
disponível, não há fundamento jurídico para o indeferi-
mento do pedido de sua renúncia, uma vez que se trata 
de liberalidade do aposentado. 

- Havendo manifestação de vontade de desfazimento do 
ato de aposentadoria pelo titular do benefício, visando 
dar validade a uma nova e mais benéfica jubilação, tal 
fato impõe à Administração a sua concessão, sob pena 
de configurar abuso de poder. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.13.
024003-9/002 - Comarca de Belo Horizonte - Remetente: 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belo 
Horizonte - Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelada: 
Célia Antonieta da Silva - Autoridade coatora: Diretor 
Central de Contagem de Tempo para Aposentadoria - 
Relator: DES. EDILSON FERNANDES

Dessa feita, para a condenação em litigância de 
má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: 
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipó-
teses elencadas taxativamente no art. 17 do CPC; que 
lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, 
art. 5º, LV); e que a conduta resulte em prejuízo proces-
sual à parte contrária. 

In casu, ausentes os requisitos acima estabelecidos, 
não se constata a configuração de litigância de má-fé ou 
de ato atentatório à dignidade da Justiça, pelo que deve 
ser dado provimento ao recurso nesse particular.

Com base em tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso, tão somente para afastar a conde-
nação do autor em litigância de má-fé.

Em virtude da diminuta alteração do decisum 
primevo nesta instância, mantenho os ônus processuais 
distribuídos com maestria pelo culto Sentenciante.

Custas recursais, pelo recorrente, nos termos do 
art. 21, parágrafo único, do CPC, com a suspensão da 
exigibilidade do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDILSON FERNANDES e 
ANTÔNIO SÉRVULO.

Súmula - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

. . .
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Logo, havendo manifestação de vontade de desfa-
zimento do ato de jubilação pelo titular do benefício, tal 
fato impõe ao Poder Publico a sua concessão, sob pena 
de configurar abuso de poder.

Ademais, verifico que o que pretende a impetrante, 
no pedido, não é o retorno da situação anterior à inativi-
dade, mas apenas dar validade a uma nova e mais bené-
fica jubilação.

A negativa da Administração Estadual contra 
esse direito de renúncia da impetrante como servidora 
aposentada não guarda sintonia com nenhum dos prin-
cípios fundamentais da República inseridos no art. 1º da 
Constituição, a exemplo da dignidade da pessoa humana 
e dos valores sociais do trabalho.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem 
reiteradamente se firmado no sentido de que “é plena-
mente possível a renúncia de benefício previdenciário, 
no caso a aposentadoria, por ser este um direito patri-
monial disponível” (RMS nº 14.624/RS, Rel. Min. Hélio 
Quaglia Barbosa, j. em 30.06.2005 - RSTJ 196/605), 
sendo que referido ato “tem ao benefício tem efeitos 
ex nunc e não envolve a obrigação de devolução das 
parcelas recebidas, pois, enquanto aposentado, o segu-
rado fez jus aos proventos” (REsp 557.231/RS, Rel. Min. 
Paulo Gallotti, DJe de 16.06.2008), valendo anotar que 
referida matéria foi apreciada pelo mencionado Tribunal 
Superior ao apreciar o Recurso Especial nº 1.334.488/
SC, sob o rito do art. 543-C, cujo resultado de julga-
mento restou assim ementado:

Recurso especial. Matéria repetitiva. Art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ 8/2008. Recurso representativo de contro-
vérsia. Desaposentação e reaposentação. Renúncia a 
aposentadoria. Concessão de novo e posterior jubilamento. 
Devolução de valores. Desnecessidade. 1. Trata-se de 
Recursos Especiais com intuito, por parte do INSS, de declarar 
impossibilidade de renúncia a aposentadoria e, por parte do 
segurado, de dispensa de devolução de valores recebidos 
de aposentadoria a que pretende abdicar. 2. A pretensão 
do segurado consiste em renunciar à aposentadoria conce-
dida para computar período contributivo utilizado, conjun-
tamente com os salários de contribuição da atividade em 
que permaneceu trabalhando, para a concessão de poste-
rior e nova aposentação. 3. Os benefícios previdenciários 
são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis 
de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devo-
lução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segu-
rado deseja preterir para a concessão de novo e posterior 
jubilamento. Precedentes do STJ. 4. Ressalva do entendi-
mento pessoal do Relator quanto à necessidade de devolução 
dos valores para a reaposentação, conforme votos vencidos 
proferidos no REsp 1.298.391/RS; nos Agravos Regimentais 
nos REsp 1.321.667/PR, 1.305.351/RS, 1.321.667/PR, 
1.323.464/RS, 1.324.193/PR, 1.324.603/RS, 1.325.300/
SC, 1.305.738/RS; e no AgRg no AREsp 103.509/PE. 5. No 
caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito à 
desaposentação, mas condicionou posterior aposentadoria 
ao ressarcimento dos valores recebidos do benefício ante-
rior, razão por que deve ser afastada a imposição de devo-
lução. 6. Recurso Especial do INSS não provido, e Recurso 
Especial do segurado provido. Acórdão submetido ao regime 

normas ditas estatutárias, que possuem regras distintas do 
regime celetista, devendo o Poder Público agir, por meio 
de seus agentes, apenas quando determinada conduta 
esteja prevista em lei.

A aposentadoria é a garantia de inatividade remu-
nerada reconhecida aos servidores que já prestaram 
longos anos de serviço ou se tornaram incapacitados 
para suas funções.

Com a aposentadoria ocorre o rompimento do 
liame profissional de prestação de serviços, subsistindo, 
porém, um vínculo jurídico distinto daquele verificado 
entre o servidor e o Estado.

No presente caso, a acumulação de aposentadorias 
à conta do mesmo regime próprio da previdência social 
relativas a servidores públicos titulares de cargo efetivo é 
vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

A propósito, o art. 40, § 6º, da Constituição da 
República dispõe que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previ-
dência de caráter contributivo e solidário, mediante contri-
buição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime 
de previdência previsto neste artigo.

Desse modo, encontrando-se a impetrante aposen-
tada do cargo de Professor de Educação Básica desde 
27.08.1994, não pode, por isso, perceber os proventos 
da inatividade referente ao cargo ocupado na UFMG, 
decorrente de sua aprovação em novo concurso público, 
visto que referida cumulação consiste em proibição cons-
titucional, mesmo em se tratando de órgãos públicos de 
esferas distintas.

Se a aposentadoria - benefício previdenciário de 
prestação continuada - consiste em direito patrimonial 
disponível, não há fundamento jurídico para o indeferi-
mento do pedido de sua renúncia, uma vez que se trata 
de liberalidade do aposentado, sendo admissível, inclu-
sive, a contagem do respectivo tempo de serviço para a 
obtenção de nova aposentadoria.

Com efeito, não há na norma de regência qualquer 
vedação legal que impossibilite a impetrante de pleitear a 
sua “desaposentação”, assim como inexiste incompatibi-
lidade entre um ato que visa a aposentadoria e outro que 
objetiva o seu desfazimento, ou seja, a “desaposentação” 
do titular do benefício.

O ato administrativo que concede a renúncia 
à aposentadoria consubstancia em desobrigar a 
Administração Pública de continuar no custeio de um 
benefício previdenciário, ou seja, libera o Estado de um 
compromisso pecuniário.
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do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (REsp 
nº 1.334.488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
14.05.2013).

Não obstante a renúncia a benefício de aposenta-
doria seja objeto de repercussão geral, reconhecida nos 
autos do RE nº 661.256/DF (DJe de 25.04.2012), ainda 
pendente de julgamento, nada impede que se examine a 
lide consoante os fundamentos acima expendidos, tendo 
por base orientação jurisprudencial já externada por 
outro Tribunal Superior.

Confirmo a sentença no reexame necessário. Julgo 
prejudicado o recurso voluntário.

Isento de custas, nos termos da Lei estadual 
nº 14.939/2003.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES ANTÔNIO SÉRVULO e SANDRA 
FONSECA.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO 
REEXAME NECESSÁRIO E JULGARAM PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

Execução - Bem penhorado - Sucateamento -
 Depositário - Oposição maliciosa à execução - 
Ato atentatório à dignidade da Justiça - Multa

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Bem penho-
rado. Depósito. Sucateamento. Ato atentatório à digni-
dade da Justiça. Multa.

- Incorre em fraude e oposição maliciosa à execução o 
executado que, na condição de depositário, deixa o bem 
penhorado ser sucateado, diminuindo substancialmente 
o seu valor.

- Incide a multa prevista no art. 601 do Código de 
Processo Civil diante da caracterização de ato atentatório 
à dignidade da Justiça (art. 600, incisos I e II).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.99.
026034-2/004 - Comarca de Uberlândia - Agravante: 
CCO Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Agravada: 
Casa do Tubo Comércio de Material Hidráulico Ltda. - 
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, em REJEITAR A 
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 
E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Luiz 
Carlos Gomes da Mata - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o 
presente processado sobre recurso de agravo de instru-
mento interposto por CCO Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito 
da 9ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Dra. Maria 
das Graças Rocha Santos, que a penalizou em 15% 
(quinze por cento) do valor atualizado da dívida, por 
entender estar ela “empregando ardis e meios artificiosos 
para se opor à execução, culminando por deixar sucatear 
o bem oferecido à penhora”.

A agravante afirma inexistir prova de que “o bem 
estaria estragado ao ponto de se tornar inútil aos seus 
fins”; diz já ter indicado outro bem para substituição; 
garante não estar agindo com deslealdade e que está 
apenas “exercendo seus direitos constitucionais de ampla 
defesa”; pede a reforma da decisão.

Preparo comprovado (f. 156).
Contraminuta às f. 168/172, com preliminar de 

não conhecimento por descumprimento do art. 526 do 
Código de Processo Civil; no mérito, pela manutenção 
da decisão agravada.

É o relatório. Decido.
Examino a preliminar de não conhecimento do 

recurso, que está fundada na alegação de descumpri-
mento do art. 526 do Código de Processo Civil, diante 
da ausência de indicação dos documentos que formaram 
o instrumento.

A agravada não faz prova do alegado, pois se 
limitou a juntar cópia da peça de comunicação da inter-
posição (f. 173-TJ), da qual consta requerimento de 
juntada aos autos “da anexa cópia do recurso”, que tanto 
tem serventia para a comprovação de sua interposição 
como para a indicação da relação de documentos que o 
instruíram. Da peça recursal, verifico expressa indicação 
de que, “para a formação do instrumento, observando-se 
a disposição do § 1º do art. 544 do Código de Processo 
Civil, a agravante junta cópia integral do processo” 
(f. 09/10-TJ).

Rejeito a preliminar e conheço do recurso, presentes 
que estão todas as condições de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.
A decisão agravada tem o seguinte teor, verbis:

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste ao peti-
cionário de fls. retro, haja vista que a ação tramita desde 
1999 e a executada vem, reiteradamente, empregando ardis 
e meios artificiosos para se opor à execução, culminando por 
deixar sucatear o bem oferecido à penhora.
Assim, com fulcro no art. 601 do CPC, aplico à executada 
multa de 15% do valor atualizado da dívida, em proveito 
do credor.
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Indenização por danos morais e materiais -
 Violação de bagagem - Companhia aérea - 
Omissão na fiscalização - Responsabilidade 

objetiva - Código de Defesa do Consumidor - Nexo 
causal - Ônus da prova - Dever de indenizar - Valor -

 Critério de fixação - Sucumbência recíproca

Ementa: Processual civil. Apelação cível. Ação de inde-
nização por danos materiais e morais. Violação de 
bagagem. Responsabilidade da companhia aérea. 
Configuração. Existência do dever de indenizar. Fixação 
da indenização.

- A responsabilidade civil decorrente da prestação do 
serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respon-
dendo o transportador aéreo pelos danos causados 
ao consumidor.

- Compete à companhia aérea contratada responder por 
danos morais causados ao passageiro, assim como pelos 
danos materiais comprovados. 

Recurso provido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0672.11.028858-2/002 - 
Comarca de Sete Lagoas - Apelante: Patrícia Mascarenhas 
Bachur Soares - Apelada: VRG Linhas Aéreas S.A. - 
Relator: DES. ANACLETO RODRIGUES (JUIZ DE DIREITO 
CONVOCADO)

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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de março de 2014. - Anacleto 
Rodrigues (Juiz de Direito convocado) - Relator.

A discussão a propósito da existência de outros atos 
atentatórios à dignidade da Justiça é desnecessária, pois, 
embora mencione o emprego de ardis e meios maliciosos 
anteriormente praticados, a decisão não os indica, de 
forma que o seu único fundamento é o sucateamento do 
bem penhorado, que estava depositado em mãos da ora 
agravante. Apenas com relação a tal ato (omissivo) atri-
buído à ora agravante, a aplicação da multa prevista no 
art. 601 do Código de Processo Civil é de ser mantida 
ou revogada.

A agravante afirma inexistir prova de que “o bem 
estaria estragado ao ponto de se tornar inútil aos seus 
fins”. Diz que apenas através de uma perícia técnica se 
poderia fazer tal prova.

Sem razão a agravante, pois basta o confronto 
do auto de avaliação de f. 220 (145-TJ) com aquele de 
f. 127 (f. 53-TJ), para se ter como comprovado que, entre 
a data da primeira avaliação (07.05.2003) e a segunda 
(24.05.2013), o trator foi abandonado e sucateado 
a ponto de reduzir o seu valor de entre R$12.000,00 
e R$15.000,00 para insignificantes R$3.000,00. Há 
indicativo, ainda, de que houve retirada de peças do 
trator penhorado.

Como havia assumido a obrigação de manter o bem 
em depósito, conservando-o, tal negligência é causa sufi-
ciente para a caracterização de uma oposição maliciosa 
à execução, fazendo incidir na hipótese de ato atentatório 
à dignidade da Justiça, conforme previsão do art. 600, 
inciso II, do Código de Processo Civil. E a subtração de 
peças do trator incorre em fraude à execução (inciso I do 
supracitado dispositivo legal).

De longa data a jurisprudência mineira vem reco-
nhecendo que o desleixo da obrigação assumida como 
depositário caracteriza ato atentatório à dignidade da 
Justiça, conforme informa o seguinte precedente do 
extinto Tribunal de Alçada, verbis:

Agravo de instrumento. Remoção dos bens penhorados pelo 
exequente. Prisão do depositário infiel. Possibilidade. - A 
execução judicial deve ser menos gravosa para o executado, 
mas é feita para garantir o interesse do exequente. Desse 
norte, parte-se para o convencimento de que a remoção 
do bem penhorado é mero corolário do direito exequendo, 
podendo ser requerida e deferida pelo Juízo, sem oitiva da 
parte contrária, não incorrendo em transtornos ao direito do 
executado, não havendo necessidade específica de justifica-
tiva. - É ato atentatório contra a dignidade da Justiça e do 
Poder Judiciário o não cumprimento do encargo assumido 
como depositário do bem penhorado, do qual não pode 
dispor, resultando na possibilidade de pena de prisão, inde-
pendente de qualquer avaliação do bem, visto que se reprime 
apenas a quebra do instituto que é garantia da execução 
(TAMG - Agravo de Instrumento nº 475.634-5 - Rel. Juiz 
Afrânio Vilela - DJ de 05.02.2005).

A agravante afirma já ter indicado outro bem para 
substituição, mas nem mesmo há neste instrumento qual-
quer comprovação de que tal substituição ocorreu. Consta 
dos autos apenas a indicação para que a executada indi-

casse bens à penhora (f. 230-TJ), cujo atendimento é obri-
gação imposta à executada, não significando qualquer 
remição do ato anteriormente praticado.

Feitas tais considerações, rejeito a preliminar de não 
conhecimento e nego provimento ao recurso, mantendo 
intacta a decisão agravada.

Custas deste recurso, pela agravante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA e 
NEWTON TEIXEIRA CARVALHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .
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porte aéreo prestados pela apelada, assim como a 
subtração de determinados bens de sua bagagem.

Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor que o fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos rela-
tivos à prestação de serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a responsabilidade civil do forne-
cedor de serviços de transporte aéreo é de natureza obje-
tiva, razão pela qual não é necessária a comprovação de 
culpa ou dolo quando caracterizados o dano e o nexo 
de causalidade.

Sobre o tema, conceitua Maria Helena Diniz:

Na responsabilidade objetiva, a atividade que gerou o dano 
é lícita, mas causou perigo a outrem, de modo que aquele 
que a exerce, por ter a obrigação de velar para que dele não 
resulte prejuízo, terá o dever ressarcitório, pelo simples imple-
mento do nexo causal. A vítima deverá pura e simplesmente 
demonstrar o nexo da causalidade entre o dano e a ação que 
o produziu (Curso de direito civil brasileiro. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003, v. 7, p. 53).

Ora, a responsabilidade da empresa transpor-
tadora encerra-se tão somente quando da entrega do 
passageiro e de seus bens no destino contratado, respon-
dendo, assim, pelos fatos que ocorrerem nesse interregno 
de tempo.

Sendo assim, o ônus de comprovar a existência 
de causa eficiente para eximir a responsabilidade é do 
transportador, o que não foi feito na espécie, visto que a 
apelada não demonstrou a efetiva entrega dos pertences 
à apelante ou, ainda, que mencionados bens não se 
encontravam em sua bagagem. 

Registra-se, outrossim, que a não exigência por 
parte do transportador da declaração de bens implica  
assumir o risco da atividade que, no caso, cuida-se do 
risco de um possível extravio da bagagem.

Certo é que, não exigindo a companhia aérea a 
declaração em relação a cada bagagem, não se pode 
impor o ônus ao passageiro, mas sim ao próprio trans-
portador, que não a exige.

Não há que se falar em violação das regras de 
transporte, como pretende a apelada, sob o argumento 
de que os pertences elencados pela apelante deveriam 
ser conduzidos como bagagem de mão.

Ora, cabe à apelada, na qualidade de prestadora 
de serviços, esclarecer, identificar e fiscalizar para que 
os seus passageiros não embarquem com esses tipos de 
bens na bagagem despachada.

Desse modo, se culpa houve, foi por parte dos 
prepostos da apelada, que não envidaram esforços para 
impedir o embarque de peças no porão do avião que 
deveriam seguir como bagagem de mão.

Nesse sentido:

Notas taquigráficas

DES. ANACLETO RODRIGUES (JD CONVOCADO) 
- Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrícia 
Mascarenhas Bachur Soares em face da sentença de 
f. 147/149-v., proferida pelo Dr. Roberto das Graças 
Silva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Sete Lagoas, que, nos autos da ação de indenização 
por danos materiais e morais, julgou improcedentes os 
pedidos, sob o fundamento de que se trata de culpa 
exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, 
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, em suas razões de f. 152/163, plei-
teou a reforma da decisão, esclarecendo que a apelada 
não negou, em sede de contestação, a ocorrência do 
extravio dos bens noticiados, o que faz presumir a veraci-
dade dos fatos alegados na inicial. 

Acrescenta não ter transgredido as normas estabe-
lecidas pela apelada, assim como pela Anac, visto que os 
pertences subtraídos se encontravam na bagagem despa-
chada, devendo, assim, a empresa aérea responder pela 
reparação dos danos causados à consumidora, decor-
rentes dos defeitos da prestação de seus serviços.

Afirma, por fim, fazer jus a uma indenização pelos 
danos materiais, no valor de R$2.794,00, assim como 
pelos danos morais, a serem arbitrados por esta Câmara, 
acrescidos de juros de 1% (um por cento), a partir da 
citação da apelada, devidamente corrigidos.

Em suas contrarrazões (f. 167/174), a apelada plei-
teou pela manutenção da decisão de primeira instância, 
sob o fundamento de que a consumidora não declarou, 
no momento do embarque, os objetos constantes em 
sua bagagem, assim como que os objetos de valor, tais 
como jóias e perfumes, devem ser acondicionados em 
bagagem de mão, sem qualquer responsabilidade da 
empresa aérea.

Registra que a apelante não efetuou a recla-
mação no momento do recebimento de sua bagagem, 
assim como que não realizou a notificação formal da 
companhia aérea por meio do documento Relatório de 
Irregularidades com Bagagem (RIB). 

Recurso recebido à f. 164, sem preparo, visto 
que a parte autora está litigando sob o pálio da assis-
tência judiciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conhece-se do recurso.

Sustenta a apelante que, em 18.08.2011, realizou 
viagem com destino a Belo Horizonte, por meio do 
vôo 1854 (São Paulo/SP-Belo Horizonte/MG), tendo, 
contudo, em sua residência, verificado o extravio, em sua 
bagagem, de semijóias e de um perfume denominado 
Coco Mademoiselle Channel.

Cumpre destacar que é fato incontroverso na lide, 
na forma do art. 334, inciso III, do Código de Processo 
Civil, a utilização, pela apelante, dos serviços de trans-
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moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofen-
dido. O Código Civil consigna um capítulo sobre a liqui-
dação do dano, ou seja, sobre o modo de se apurarem os 
prejuízos e a indenização cabível. A inexistência de dano 
é óbice à pretensão de uma reparação, aliás, sem objeto. 
(Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 33).

Certo é que os documentos de f. 15 comprovam a 
aquisição de parte dos bens pela apelante, nos valores 
de R$371,00 e R$180,00, que somados importam no 
montante de R$551,00.

Inexiste nos autos comprovação de aquisição de 
outros bens por parte da apelante, considerando que 
nem sequer foi juntada aos autos a relação das semi-
jóias no valor de R$1.800,00, bem como comprovante 
de suas aquisições, juntamente com o frasco de perfume 
que a apelante alega ter adquirido e que estava em 
sua bagagem.

Acrescenta-se que, consoante análise dos cupons 
fiscais de f. 15, verifica-se que a apelante efetuou a 
compra de algumas semijóias durante o período em que 
esteve na cidade de São Paulo, sendo de se presumir 
que mencionados pertences, de fato, encontravam-se em 
sua bagagem.

Nesse sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Preliminar. Nulidade 
da citação. Rejeição. Mérito. Indenização por danos morais 
e materiais. Extravio de bagagem. Dano moral caracteri-
zado. Danos materiais. Revelia. Presunção relativa de vera-
cidade dos fatos alegados. Rol de bens transportados na 
bagagem. Plausibilidade. Preliminar rejeitada, apelo despro-
vido e recurso adesivo provido em parte (Apelação Cível 
nº 70028606952, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, julgado 
em 14.04.2011).

Por outro lado, trata-se de relação consumerista, 
na qual o transportador tem o dever de reparar o dano 
causado, uma vez que não comprovou o fato impedi-
tivo, modificativo ou extintivo do direito desta, ônus que 
lhe impunha e do qual não se desincumbiu, em face da 
inversão do ônus da prova e do disposto no art. 333, II, 
do CPC.

Sendo assim, a apelada deverá ressarcir à apelante 
somente os prejuízos materiais sofridos e comprovados 
à f. 15 dos autos, no valor de R$551,00, por inexistir 
comprovação da aquisição dos outros pertences e que 
referidos pertences se encontravam em sua bagagem.

Quanto ao pedido de indenização a título de dano 
moral, tem-se que o dano moral é a reação psicológica 
à agressão à dignidade da pessoa humana, não lesando 
o seu patrimônio, mas sua personalidade, honra, digni-
dade, intimidade, bom nome, e acarreta ao lesado dor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação, pelo que 
dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da 
personalidade do ofendido.

Transporte aéreo. Danos materiais. Danos morais. Lacre 
e violação de bagagem. Multa. [...] - Em que pese não se 
desconheça que os equipamentos eletrônicos e valores em 
espécie devem ser transportados na bagagem de mão, não 
pode a companhia aérea ser isentada da responsabilidade 
nos casos em que a bagagem despachada contendo esses 
objetos é violada ou extraviada, mormente quando não 
comprovado que o passageiro tenha recebido orientação 
específica nesse sentido ou, então, que lhe foi solicitado que 
realizasse ‘Declaração de Bens e Valores’, de modo a elencar 
os bens que estava carregando, ônus que lhe incumbia, 
sendo inviável presumir que tais fatos tenham ocorrido. [...] 
à unanimidade, apelação parcialmente provida. Por maioria, 
recurso adesivo parcialmente provido (Apelação Cível 
nº 70039494422, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 
julgado em 23.11.2011).

Desse modo, a apelada não pode se utilizar de 
sua omissão na fiscalização do embarque ou mesmo na 
ausência de necessários esclarecimentos aos passageiros 
para se eximir de responsabilidade, notadamente quando 
evidenciado que os bens apontados pela apelante 
guardam consonância com a viagem realizada, obser-
vada a regra de experiência, assim como os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.

A apelante pretende o recebimento da importância 
de R$2.794,00 (dois mil setecentos e noventa e quatro 
reais) a título de danos materiais.

Ora, os danos materiais, em princípio, devem ser 
devidamente comprovados, tanto no que se refere à sua 
existência, assim como quanto à sua extensão. Na hipó-
tese dos autos, na impossibilidade de se ter um juízo 
preciso e objetivo de quais eram os objetos presentes na 
bagagem e de seus respectivos valores, hão de ser obser-
vados todos os indícios que foram disponibilizados a este 
juízo e, ainda, sobre a distribuição do ônus probatório.

Pablo Stolze Gagliano ensina que:

[...] no que tange especificamente ao dano patrimonial ou 
material, convém o analisarmos sob dois aspectos:
a) o dano emergente - correspondente ao efetivo prejuízo 
experimentado pela vítima, ou seja, ‘o que ela perdeu’; 
b) os lucros cessantes - correspondente àquilo que a vítima 
deixou razoavelmente de lucrar por força do dano, ou seja, ‘o 
que ela não ganhou’.
[...]
Claro está que o dano emergente e os lucros cessantes devem 
ser devidamente comprovados na ação indenizatória ajuizada 
contra o agente causador do dano, sendo de bom alvitre 
exortar os magistrados a impedirem que vítimas menos escru-
pulosas, incentivadoras da famigerada ‘indústria da inde-
nização’, tenham êxito em pleitos absurdos, sem base real, 
formulados com o nítido propósito, não de buscar ressarci-
mento, mas de obter lucro abusivo e escorchante (Novo curso 
de direito civil. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 
2003, v. 3, p. 45/47).

Registram-se, outrossim, as lições de Carlos 
Roberto Gonçalves:

Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabili-
zado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente 
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Com tais considerações, dou parcial provimento à 
apelação interposta pela apelante Patrícia Mascarenhas 
Bachur Soares, para acolher parcialmente os pedidos 
iniciais e condenar a apelada VRG Linhas Aéreas S.A. a 
pagar à apelante a importância de R$551,00 (quinhentos 
e cinquenta e um reais), a título de indenização por danos 
materiais, devidamente corrigida pelos índices publicados 
pela Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data do 
desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 
a partir da citação, além da importância de R$6.780,00 
(seis mil setecentos e oitenta reais), a título de indeni-
zação por danos morais, corrigida monetariamente, pelos 
mesmos índices, que leva em conta a variação do INPC 
do IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 
ambos desde a data da publicação deste acórdão, por se 
tratar de valor atual (Súmula nº 362 do STJ) e de quando 
a obrigação se tornou líquida.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as 
partes ao pagamento das custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o 
valor da condenação, ficando esses ônus divididos na 
proporção de 30% para a apelante e 70% para a apelada, 
considerando o disposto no art. 20, § 3º, do CPC, para 
em seguida suspender o pagamento em relação à 
apelante, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Autorizo a compensação dos honorários advocatí-
cios, nos termos da Súmula nº 306 do STJ. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MOTA E SILVA e ARNALDO MACIEL.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Não há dúvida do dano moral experimentado pela 
apelante, já que teve sua bagagem violada, o que certa-
mente lhe causou grandes transtornos, constrangimentos, 
angústias, aborrecimentos, frustração e inconvenientes 
diante da situação vivenciada.

Ademais, nas lições de Rui Stoco: 

Até 1988 não se cogitava de indenização por dano moral 
no transporte aéreo, por absoluta falta de previsão na legis-
lação de regência.
O entendimento pretoriano então existente era tímido 
e incipiente.
Mas foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que a 
aceitação plena da reparação por dano moral se consagrou.
E fê-lo de forma irrestrita e abrangente.
Fez mais. Alçou esse direito à categoria de garantia funda-
mental (CF/88, art.5º, incisos V e X), considerada como 
cláusula pétrea e, portanto, imutável, nos estritos termos do 
art. 60, § 4º, da Carta Magna.
[...]
Portanto, ainda que a Convenção de Varsóvia ou o Código 
Brasileiro de Aeronáutica não tenham previsto e assegurado 
a indenização por dano moral, tal não significa que não se 
possa concedê-la nas relações contratuais ou extracontratuais 
malsucedidas entre o transportador aéreo e o contratante ou 
passageiro. Ou, nas palavras do Ministro Marco Aurélio, 
do Supremo Tribunal Federal, ‘O fato de a Convenção de 
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por 
danos materiais não exclui a relativa aos danos morais, confi-
gurados esses pelo sentimento de desconforto, de constran-
gimento, aborrecimento e humilhação (RT 740/205) (Tratado 
de responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 269).

Portanto, é de se presumir a dor ou sofrimento que 
interferiram no comportamento psicológico da apelante, 
causando-lhes aflição e angústia, dispensando a prova 
em concreto, pelo que a apelada deve indenizá-la pelo 
dano moral sofrido.

Certo é que, se a apelada tivesse adotado os 
cuidados objetivos necessários, não teria ocorrido o dano 
sofrido pela apelante, decorrendo dessa conduta o nexo 
de causalidade.

Logo, com a devida vênia do douto Juízo monocrá-
tico, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima.

Não havendo parâmetro legal para a sua quan-
tificação, o dano moral fica adstrito ao arbítrio do juiz 
que deve agir com moderação, prudência e razoabili-
dade, uma vez que o valor deve produzir no fornecedor 
o impacto suficiente para dissuadi-lo da prática de novos 
atos ofensivos, mas que, por outro lado, não venha cons-
tituir causa de enriquecimento indevido ao ofendido.

Portanto, considerando o poderio econômico da 
apelada e as peculiaridades do caso, evitando-se, no 
entanto, o enriquecimento ilícito da parte lesada, entendo 
razoável a indenização no valor de R$6.780,00 (seis mil 
setecentos e oitenta reais), o que, ao meu aviso, atenderá 
à dupla finalidade do instituto, que é servir de lenitivo à 
dor moral sofrida e ao mesmo tempo de intimidação ao 
ofensor, para que fatos como estes não mais aconteçam.

Liberdade de expressão - Privacidade - Vídeo 
ofensivo no YouTube - Direito à imagem - 

Honra objetiva

Ementa: Agravo de instrumento. Postagem de vídeo no 
YouTube. Caráter ofensivo. Exclusão. 

- É notória a velocidade, quase viral, com que as informa-
ções se espalham por meio das redes sociais. Em poucos 
minutos, centenas de pessoas passam a ter acesso a um 
determinado conteúdo que, como se sabe, não é objeto 
de controle prévio. 

- É por essa razão que a oitiva da agravada se mostra 
desnecessária para que se decida pela antecipação (ou 
não) dos efeitos da tutela. 

- Ademais, a retirada do ar de vídeo com conteúdo difa-
matório não ofende os princípios constitucionais da liber-
dade de expressão e pensamento. Não há conflito entre 
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liberdade de expressão e privacidade, sendo ambos 
direitos constitucionalmente protegidos, aos quais deve 
ser conferida máxima eficácia, sem derrotabilidade. 

- Assim, a liberdade de expressão atinge a sua máxima 
eficácia quando não ofende a imagem e a honra obje-
tiva. Caso isso aconteça, deve ser objeto de imediata 
censura pelo Poder Judiciário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0105.13.
033061-3/001 - Comarca de Governador Valadares - 
Agravante: A.L.C.M. - Agravado: Google Brasil Internet 
Ltda. - Relator: DES. EDISON FEITAL LEITE

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 DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Edison 
Feital Leite - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDISON FEITAL LEITE - Cuida-se de agravo de 
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto 
por A.L.C.M. contra a r. decisão de f. 62/63-TJ, proferida 
pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Gover-
nador Valadares/MG, nos autos da ação inibitória com 
pedido de antecipação de tutela movida em face da agra-
vada Google Brasil Internet Ltda.

Verifica-se, in casu, que o MM. Juiz de primeiro grau 
indeferiu o pedido de antecipação de tutela por entender 
que não se encontram presentes os requisitos para a 
concessão da medida, notadamente o perigo da demora 
capaz de justificar a superação do contraditório. Afirmou, 
ainda, que o vídeo objeto da demanda está na internet 
desde o ano de 2012, podendo aguardar, pelo menos, a 
manifestação da parte agravada.

Irresignado, busca o agravante a reforma da 
decisão, argumentando, em síntese, que, ao contrário do 
que fora afirmado pelo Magistrado a quo, estão presentes 
todos os requisitos necessários para a concessão da tutela 
antecipada, notadamente a verossimilhança das alega-
ções e a prova inequívoca dos fatos. 

Por essas razões, pediu o processamento do presente 
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo 
ativo e, ao final, o provimento do recurso. 

O preparo foi devidamente recolhido (f. 06-TJ).
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo 

(f. 68-TJ). 
As informações foram prestadas pelo Magistrado a 

quo, à f. 73-TJ, tendo este mantido a decisão recorrida 
pelos seus próprios fundamentos.

Não há contraminuta, pois a relação processual 
não se completou. 

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do agravo de instrumento. 
Trata-se de ação inibitória ajuizada em face da agra-

vada visando à exclusão do vídeo cujo título é: “Bomba!! 
Conheça o verdadeiro A.M.”, do sítio eletrônico Youtube.

O Juízo a quo considerou não estarem presentes os 
requisitos para deferimento da tutela antecipada, tendo 
baseado a sua decisão no fato de o vídeo em questão estar 
no ar desde 2012. Tal fato afastaria o fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação, requisito essencial 
à concessão do provimento antecipatório, tendo a decisão 
recorrida determinado a oitiva da agravada. 

A decisão, salvo melhor juízo, merece reforma.
A concessão dos efeitos da tutela, seja ela total ou 

parcial, exige que se verifique a presença dos requisitos 
previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais 
sejam: (i) prova inequívoca que convença o juízo acerca 
da verossimilhança das alegações trazidas pela parte; 
e (ii) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu.

No presente caso, a prova inequívoca é pressuposta, 
dada a proteção conferida pela Constituição Federal à 
imagem e à honra objetiva de qualquer cidadão. O vídeo 
em questão possui conteúdo claramente difamatório e 
ofensivo a esses direitos objeto de proteção constitucional.

Em seus mais de 4 minutos de duração, o vídeo 
imputa ao agravante a conduta de crimes diversos, 
chegando a afirmar ser o agravante membro de uma 
“família de assassinos” e de “milícia de fazendeiros”. 
Assim, o vídeo extrapola o que se poderia classificar 
como conteúdo meramente informativo e que se caracte-
rizaria pela veiculação de notícias de jornais, reportagens 
de televisão ou fatos e documentos que pertencem ao 
domínio público, tais como informações processuais etc.

O risco de dano irreparável e de difícil reparação é 
ainda mais evidente. É notória a velocidade, quase viral, 
com que as informações se espalham por meio das redes 
sociais. Em poucos minutos, centenas de pessoas passam 
a ter acesso a um determinado conteúdo que, como se 
sabe, não é objeto de controle prévio. É por essa razão 
que a oitiva da agravada se mostra desnecessária para que 
se decida pela antecipação (ou não) dos efeitos da tutela. 

Ademais, a retirada do ar de vídeo com conteúdo 
difamatório não ofende os princípios constitucionais da 
liberdade de expressão e pensamento. Não há conflito 
entre liberdade de expressão e privacidade, sendo ambos 
direitos constitucionalmente protegidos, aos quais deve 
ser conferida máxima eficácia, sem derrotabilidade. 
Assim, a liberdade de expressão atinge a sua máxima 
eficácia quando não ofende a imagem e a honra obje-
tiva. Caso isso aconteça, deve ser objeto de imediata 
censura pelo Poder Judiciário.

Não se nega o fato de ser impraticável imputar à 
agravada o dever de verificar, previamente, o conteúdo 
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Indenização - Locação - Infiltração - Abandono do 
imóvel - Danos materiais - Nexo de causalidade - 
Prova - Danos morais - Configuração - Proprietário -
 Dever de indenizar - Critério de fixação - Correção 

monetária - Juros de mora - Incidência

Ementa: Ação indenizatória. Contrato de locação. Vício 
oculto do imóvel. Infiltração. Afastamento dos locatá-
rios. Responsabilidade do proprietário. Dano moral. In 
re ipsa. O próprio fato configura dano. Valor da inde-
nização. Majoração. Danos materiais. Nexo de causali-
dade. Sentença confirmada. 

- Para que o autor faça jus à reparação por danos mate-
riais, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo 
de causalidade. 

- Se o abandono do imóvel pelos locatários decorreu 
das infiltrações existentes no apartamento, pertencente à 
parte ré, deverá esta arcar com as despesas de mudança 
e demais danos materiais comprovados. 

- A quantificação do dano moral obedece ao critério 
do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, 
levando-se em conta o caráter compensatório para a 
vítima e o punitivo para o ofensor. 

- A correção monetária da indenização por danos morais 
incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora 
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do 
Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.034514-2/001 - Co-
marca de Juiz de Fora - Apelantes: 1º) Isis Barroso Pe-
reira - 2º) Maristela Alves Costa, Carlos Alberto da Mata 
Anaissi e outro, Andreia Guarnieri de Paula - Apelados: 
Isis Barroso Pereira, Maristela Alves Costa, Carlos Alberto 
da Mata Anaissi e outro, Andreia Guarnieri de Paula - Re-
lator: 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO SEGUNDO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014. - Marcos 
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCOS LINCOLN - Trata-se de recursos de 
apelação, o primeiro interposto por Isis Barroso Pereira e 
o segundo por Carlos Alberto da Mata Anaissi, Maristela 
Alves Costa e Andreia Guarnieri de Paula, da sentença 

postado por seus usuários, o que, por certo, inviabili-
zaria a prestação do seu serviço. Por outro lado, tendo 
sido a empresa alertada acerca da divulgação de vídeos 
com conteúdo impróprio, deve ela tomar as providências 
necessárias para que o seu sítio não se torne ambiente 
propício à prática de ilícitos de qualquer natureza.

Quer-se dizer com isso que a ausência de obri-
gação de seleção prévia do conteúdo a ser divulgado 
não a torna imune a uma verificação posterior, ainda 
que mediante provocação do ofendido ou de qualquer 
usuário que identifique a divulgação de vídeos com 
conteúdo passível de gerar dano à imagem ou à honra 
objetiva de uma determinada pessoa.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal segue enten-
dimento semelhante:

Ação de indenização por danos morais c/c obrigação 
de fazer. Antecipação de tutela. Postagem de vídeo no 
YouTube. Caráter ofensivo. Remoção. Requisitos presentes. 
Necessidade. - Comprovado que foi postado vídeo ofen-
sivo na internet, tem o ofendido o direito de buscar a sua 
remoção, sob pena de sofrer maiores prejuízos, diante da 
grande repercussão de sites dessa natureza. (TJMG, Agravo 
de Instrumento nº 1.0329.12.001087-4/001, 13ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. em 14.03.2013, p. em 
22.03.2013.)

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Preliminares. 
Não conhecimento do recurso, por violação ao art. 524 do 
CPC. Tese recursal que somente combate a decisão agra-
vada. Rejeição. Não conhecimento do recurso, na moda-
lidade de instrumento. Decisão que traz potencial perigo 
de causar lesão grave e de difícil reparação à agravante. 
Rejeição. Antecipação de tutela. Exclusão de vídeo do 
YouTube de conteúdo pejorativo e difamatório, sob pena de 
multa diária. Presença dos requisitos do art. 273 do CPC. 
Deferimento. Recurso desprovido. (TJMG, Agravo de Instru-
mento nº 1.0024.10.205531-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em 25.11.2010, p. em 
15.12.2010.)

Ademais, importante destacar que a medida ora 
concedida poderá ser revista pelo douto Magistrado a 
quo quando da formação do contraditório, esclarecendo, 
assim não se tratar de provimento irreversível porque 
provisório e perfeitamente revogável. 

Com tais considerações, dou provimento ao 
recurso para reformar a decisão atacada, determinando 
a exclusão do vídeo cujo título é: “Bomba!! Conheça o 
verdadeiro A.M.”, do sítio eletrônico YouTube, no prazo 
de 24 horas, sob pena de multa diária de R$500,00 
(quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil 
reais).

Custas recursais, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MAURÍLIO GABRIEL e TIAGO PINTO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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tornaram inabitável o imóvel, razão pela qual ajuizaram 
esta ação indenizatória.

Validamente citada, a ré primeira apelante apre-
sentou a contestação de f. 67/78, argumentando que 

[...] a proprietária do apartamento nº 204 foi a responsável 
pelo pagamento dos reparos no apartamento de propriedade 
da ré e locado aos autores, eis que o vazamento eram prove-
nientes de sua unidade” (sic, f. 69).

Instruído o feito, foi proferida a sentença recorrida 
que, conforme relatado, julgou parcialmente procedentes 
os pedidos da inicial.

Esses são os fatos.
Cinge-se a controvérsia a analisar se os danos 

físicos observados no imóvel locado pelos autores 
segundos apelantes seriam de responsabilidade da ré 
primeira apelante.

Assim, faz-se necessário analisar o laudo de vistoria 
apresentado pelos autores segundos apelantes e não 
impugnado pela ré primeira apelante.

Pois bem. 
Extrai-se do laudo de vistoria do imóvel, f. 27/30, 

que o apartamento de propriedade da ré primeira 
apelante, alugado pelos autores segundos apelantes, foi 
construído há muito tempo e necessita de sérios reparos 
na tubulação elétrica e hidráulica, in verbis: 

Ao adentrar no imóvel, dirigi-me ao banheiro social onde cons-
tatei uma grande infiltração no teto, azulejos todos mofados e 
molhados. Tal infiltração invadiu a sala e o quarto onde tem 
um closet com muitos pertences pessoais e roupas. Verifiquei 
também que todas as roupas estão molhadas, manchadas e 
com muito cheiro de mofo e esgoto, que as araras e exposi-
tores de roupas estão caídos. Devido a umidade da parede 
não conseguiram sustentação (sic, f. 27).

Mais adiante, o bombeiro que confeccionou o 
citado laudo afirma que o imóvel se encontra inadequado 
para habitação e que não há possibilidade de conserto 
com a presença dos moradores.

Não bastasse isso, verifica-se que o boletim de ocor-
rência de f. 47/47-v., assim como as fotos que instruem 
a inicial (f. 48/53) confirmam a versão dos fatos apresen-
tada pelos autores-segundos apelantes.

Diante disso, embora os danos existentes no imóvel 
não tenham sido causados por culpa da ré primeira 
apelante, a responsabilidade desta, na condição 
de proprietária locadora é inquestionável, devendo 
responder pelos vícios e defeitos ocultos apresentados 
durante o contrato de locação.

Desse modo, diante do fato de que incumbe a cada 
uma das partes comprovar suas alegações, tem-se que os 
autores segundos apelantes se desincumbiram do ônus 
da prova do fato constitutivo do seu direito, ao passo que 
a ré primeira apelante, por sua vez, não comprovou a 
ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 
direito dos autores.

Segundo Barbosa Moreira:

de f. 142/147, proferida nos autos da ação de inde-
nização por danos morais e materiais, ajuizada pelos 
segundos apelantes em desfavor da primeira, que julgou 
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conde-
nando a ré a pagar aos autores multa rescisória no valor 
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$1.849,00 (mil 
oitocentos e quarenta e nove reais) a título de danos mate-
riais e danos morais arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) 
para cada autor, corrigidos pela tabela da CGTJMG, a 
partir da publicação e com juros de mora de 1% (um por 
cento) desde o trânsito em julgado.

Nas razões da primeira apelação (f. 148/154), 
a ré alegou, em síntese, que a rescisão do contrato de 
locação teria ocorrido em razão da inadimplência dos 
locatários, de modo que a multa rescisória seria indevida; 
que os danos materiais e morais não teriam sido compro-
vados; que não teria dado causa aos danos sofridos pelos 
autores, ora apelados. Ao final, pugnou pela improce-
dência do pedido inicial.

Já os autores, nas razões de f. 157/166, pugnaram 
pela majoração dos danos materiais e morais, ao funda-
mento de que teriam abandonado o imóvel desde 
dezembro de 2009, por falta de condições mínimas de 
habitação; que as despesas com pintura do bem deve-
riam ser ressarcidas; que a correção monetária incidiria 
desde a data do pagamento, por se tratar de obrigação 
decorrente de ato ilícito, e os juros de mora desde o 
evento danoso.

Contrarrazões às f. 168/173 e174/178. 
É o relatório.
Passo a decidir.
Tendo em vista a natureza das questões controver-

tidas, os dois recursos serão apreciados em conjunto.
Extrai-se da inicial que os autores, ora segundos 

apelantes, em 16.03.2009, celebraram com a ré, ora 
primeira apelante, contrato de locação referente ao 
imóvel situado na Rua Halfeld, 790/104, Bairro Centro, 
Juiz de Fora - MG, pelo prazo de 30 meses e aluguel 
mensal de R$500,00 (quinhentos reais) (f. 21/24).

Alegam, contudo, que, 

[...] em meados de agosto de 2009 começaram a surgir 
mofos e infiltrações nas paredes do imóvel, o que antes 
nunca havia acontecido desde a sua ocupação, motivo pelo 
qual, os requerentes contactaram imediatamente a proprie-
tária através da imobiliária responsável pela administração 
do apartamento e representante do contrato- Segurança 
Negócios Imobiliários Ltda., recorrendo ainda a síndica do 
condomínio, e vizinha de cima- Sra Geny- de onde parecia vir 
o vazamento, para que fosse tomada alguma providência a 
respeito, uma vez que a presença de mofo e umidade prove-
niente das diversas infiltrações passou a incomodar sobrema-
neira os autores, tornando impossível a regular fruição do 
bem locado. Contudo, nada foi feito, bem como nenhuma 
providência foi tomada, não obstante terem sido múltiplos os 
pedidos que foram ignorados (sic, f. 03).

Informam os autores segundos apelantes que 
os inúmeros vazamentos danificaram diversos bens e 
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o quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau 
(R$1.000,00 para cada autor).

A quantificação do dano moral permanece a cargo 
da doutrina e da jurisprudência, predominando no Direito 
Brasileiro o critério do arbitramento judicial (art. 944, 
CC), tendo-se em conta que a reparação do dano moral 
tem duplo caráter: compensatório para a vítima e puni-
tivo para o ofensor.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Caio 
Mário da Silva Pereira:

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 dolores, porém uma ensancha de 
reparação da afronta [...] (Instituições de direito civil. 16. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1998, v. II, p. 242).

A fixação deve dar-se com prudente arbítrio, para 
que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento 
alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

As decisões de nossos tribunais têm assentado o 
entendimento de que:

A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estima-
tiva 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 (RT 706/67).

A indenização haverá de ser suficientemente expressiva para 
compensar a vítima pelo sofrimento, tristeza ou vexame 
sofrido e penalizar o causador do dano, levando em conta 
ainda a intensidade da culpa e a capacidade econômica dos 
ofensores (COAD, Bol. 31/94, n. 66.291, p. 490).

Para a fixação do dano moral, o julgador pode usar de 
certo arbítrio, devendo, porém, levar em conta as condições 
pessoais do ofendido e do ofensor” (RJTJRS, 127/411).

Portanto, atento ao princípio da prudência e às 
peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente 
o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por 
danos morais e levando-se em conta, principalmente, 
outros julgamentos já proferidos por esta Câmara, inclu-
sive, em processos que relatei, versando sobre a justa 
quantificação dos danos morais, hei por bem majorar a 
indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada 
autor, quantia que não configura uma premiação nem 
uma importância insuficiente para concretizar a preten-
dida reparação civil.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a 
despeito de, em casos semelhantes, ter aderido ao enten-
dimento de que, em caso de indenização por dano moral 
puro, deveriam incidir a partir do arbitramento, como 
decidido pela Ministra Isabel Gallotti, no REsp 903258/
RS, reconhecendo que tal matéria suscitou o realinha-
mento de posição da Segunda Seção do STJ, a partir do 
julgamento REsp 1.132.866/SP, j. em 23.11.2011, Rel. 

O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessi-
dade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá 
valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para 
que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da 
causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro 
sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, 
ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que 
alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da 
prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distri-
buição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme 
o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com 
as consequências desfavoráveis de não se haver provado o 
fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da 
prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou mate-
rial) (Julgamento de ônus da prova. Temas de direito proces-
sual civil, segunda série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

Reconhecida a responsabilidade da ré pelos danos, 
resta perquirir acerca das indenizações pleiteadas pelos 
autores segundos apelante.

Quanto aos danos materiais, como cediço, é indis-
pensável a prova de sua ocorrência. 

Os autores colacionaram diversos recibos para 
comprovar as despesas que tiveram em decorrência das 
infiltrações. Entretanto, somente os recibos de lavan-
deria (f. 35), eletricista (f. 39), mudança e desmontagem 
dos móveis (f. 41 e 43) foram comprovados, pelo que 
devem ser ressarcidos por possuírem respaldo probatório 
nos autos.

As despesas com pintura, por seu turno, devem ser 
desconsideradas, visto que tais gastos foram suportados 
pela proprietária do apartamento 204, conforme se extrai 
do recibo de f. 94/95.

Já os recibos de aluguel, infelizmente, não 
comprovam qualquer despesa extraordinária proveniente 
das infiltrações, pois, tendo sido utilizado o imóvel durante 
todo o período contratual, a contraprestação é devida.

Em face dessas considerações, os autores segundos 
apelantes fazem jus ao ressarcimento da importância de 
R$1.849,00 (mil oitocentos e quarenta e nove reais), nos 
termos da sentença, porém tal quantia deverá ser corri-
gida desde o desembolso, para manter o poder aquisi-
tivo da moeda.

No que tange à multa contratual, em razão da 
rescisão antecipada do contrato e tendo sido constatada 
a responsabilidade da ré primeira apelante, a sentença 
deve ser confirmada também nesse tocante.

Contudo, em relação aos danos morais, é evidente 
a sua ocorrência, porque os dissabores causados pelos 
danos no imóvel, a insegurança gerada pelas infiltrações, 
bem como a necessidade dos autores de se retirarem do 
imóvel em que moravam, sem sombra de dúvida, lhes 
causaram sofrimento e angústia que ultrapassam a esfera 
dos meros aborrecimentos do dia a dia. 

Em assim sendo, inconteste o dano moral causado 
aos autores segundos apelantes, deve ser analisado 
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para ac. Sidnei Beneti, e do AgRg 1348066/MG, de rela-
toria da citada Ministra, em reposicionamento, passei a 
adotar essa nova orientação jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça.

Isso porque, como exposto na fundamentação do 
voto do Ministro Sidnei Beneti, pacificou-se a divergência 
que existia sobre a matéria, proclamando que 

diferentemente da responsabilidade contratual, na qual a inci-
dência de encargos moratórios a partir da inadimplência deve 
respeitar o que ficou convencionado, ficando a demora no 
acionar por conta do autor, o que, à ausência de previsão 
diversa ou notificação, justifica a incidência de juros morató-
rios legais a partir da citação (Código Civil/2002, art. 405), 
na responsabilidade extracontratual, a mora se dá no 
momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação 
do prejuízo deve ser satisfeita desde então, de modo que a 
incidência dos juros moratórios previstos na Lei ocorre a partir 
da data do evento danoso.

E continua:

Acrescente-se que a adoção da orientação diversa, cons-
tante do voto da e. Relatora, do início da fluência a partir do 
trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte dos 
devedores em geral e tornaria o lesado, cujo dano sofrido 
já tinha o devedor obrigação de reparar desde o advento do 
ato ilícito, obrigado a, em muitos casos, suportar manobras 
processuais protelatórias, no sentido de postergar o momento 
definitivo da fixação da condenação, adiando a incidência de 
juros moratórios.

Portanto, em se tratando de ato ilícito, os juros mora-
tórios referentes à indenização por danos morais devem 
fluir desde a data do evento danoso; e a correção mone-
tária, da data do arbitramento, nos termos da Súmula 
nº 54 do STJ.

Mediante tais considerações, nego provimento ao 
primeiro recurso e dou parcial provimento ao segundo 
para reformar, em parte, a sentença, apenas para majorar 
a condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco 
mil reais) para cada autor, corrigida pela tabela da 
CGTJMG desde a publicação deste acórdão e com juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 
danoso, bem como para determinar que os danos mate-
riais sejam corrigidos desde cada desembolso.

Quanto ao mais, mantenho a sentença, inclusive 
quanto às custas e honorários advocatícios, considerando 
a sucumbência recíproca.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES WANDERLEY PAIVA e ALEXANDRE SANTIAGO.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO.

. . .

Prestação de serviços educacionais - Alteração 
curricular - Propaganda enganosa - Prejuízo 

evidente ao consumidor - Indenização por danos 
materiais e morais devida

Ementa: Embargos infringentes. Contrato de prestação de 
serviços educacionais. Alteração curricular. Propaganda 
enganosa. Prejuízo evidente ao consumidor. Indenização 
devida. Embargos infringentes rejeitados. 

- Demonstrando a prova dos autos que a entidade pres-
tadora de serviço educacional nem sequer cumpriu o teor 
da norma legal que aduziu para tentar justificar a alte-
ração da nomenclatura e da grade curricular do curso 
de bacharelado que até então oferecia, resta evidente 
o prejuízo do aluno/consumidor atingido com indevida 
transformação/absorção do curso no qual originaria-
mente se matriculou.

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1.0287.07.036067-
5/003 - Comarca de Guaxupé - Embargante: Fundação 
Educacional Guaxupé - Embargado: Grasieli Machado 
Bento - 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 REJEITAR OS EMBARGOS.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Rogério 
Medeiros - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Versam os autos, 
em apertada síntese, sobre ação de indenização por 
danos morais, materiais, patrimoniais e lucros cessantes, 
proposta por Grasieli Machado Bento, em face de 
Fundação Educacional Guaxupé, aduzindo a autora, 
ora embargada, na peça exordial de f. 02/13, que se 
matriculou junto à pessoa jurídica ré, ora embargante, na 
data de 20.04.2006. Tendo-se rematriculado novamente 
em 11.04.2007, com o desiderato de obter o bachare-
lado no Curso de Comércio Exterior; que, à época em 
que cursava o 4º (quarto) período do curso supramen-
cionado, foi informada pela reitoria da fundação ré, ora 
embargante, que dito curso estava cancelado, razão pela 
qual seria remanejada para o Curso de Administração; 
que se sentiu lesada em face de tal conduta da fundação 
ré, ora embargante, já que tencionava bacharelar-se no 
curso para o qual se matriculou originalmente - Comércio 
Exterior - e não Administração; que as grades de ditos 
cursos eram inteiramente diferentes, e já havia cursado 
2/4 do curso de Comércio Exterior, sendo irreparável o 
prejuízo advindo da transformação ocorrida.
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Mediante a prolatação da r. sentença monocrática 
de f. 247/251, o douto Magistrado singular a quo julgou 
improcedentes os pedidos exordiais.

Mediante o v. acórdão de f. 282/293, foi dado 
provimento ao apelo de f. 255/262, nos termos dos 
votos majoritários proferidos pelos eminentes Desem-
bargador Relator, Antônio de Pádua, e Desembarga-
dora Vogal, Evangelina Castilho Duarte, votando a e. 
Desembargadora Revisora, Hilda Teixeira da Costa, pelo 
desprovimento de tal recurso e, consequentemente, pela 
manutenção da r. sentença monocrática de f. 247/251 
destes autos.

Através do recurso de f. 300/304, a pessoa jurí-
dica ora embargante, Fundação Educacional Guaxupé, 
pugnou, basicamente, pelo resgate do voto proferido 
pela e. Desembargadora Revisora, conforme mencio-
nado alhures, bem como da r. sentença monocrática de 
f. 247/251 destes autos.

Preparo regular, f. 306.
Em suas contrarrazões de f. 309/311, a autora, ora 

embargada, pugnou, em síntese, pela manutenção dos 
votos majoritários proferidos no v. acórdão de f. 282/293 
e, consequentemente, pelo integral desprovimento do 
recurso ora sob exame.

É o relatório.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Compulsando detidamente o feito em epígrafe e 

pedindo vênia ao judicioso voto prolatado pela e. Desem-
bargadora Revisora, Hilda Teixeira da Costa, nestes autos, 
adiro aos votos majoritários proferidos no v. acórdão de 
f. 282/293, pelos também eminentes Desembargadores 
Relator e Vogal, Antônio de Pádua e Evangelina Castilho 
Duarte, respectivamente, na conformidade das razões a 
seguir expendidas.

De plano, saliento que analisei minuciosamente 
o teor da Resolução nº 04, de 13.07.2005, expedida 
pelo Presidente da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação e posso afirmar, com 
segurança, que, ao contrário do que alega a fundação ré, 
ora embargante, não há como se deduzir que os Cursos 
de Comércio Exterior, então existentes, foram absorvidos 
pelo Curso de Graduação em Administração em virtude 
da publicação de tal norma.

Contudo, cumpre igualmente informar que, mesmo 
que assim não fosse, não foi esta a razão seminal a 
embasar o voto que profiro nesta seara, mas sim o fato 
de que a própria fundação ré, ora embargante, não 
cumpriu com as próprias determinações contidas na 
resolução supramencionada, razão pela qual, efetiva-
mente, praticou conduta lesiva aos interesses da autora, 
ora embargada, sua aluna, devendo, em face disso, até 
mesmo em homenagem ao princípio da boa-fé obje-
tiva, que permeia o Código de Defesa do Consumidor 
(cuja aplicação é perfeitamente possível ao caso ora 

sob exame), responder pela indenização estabelecida na 
parte dispositiva do v. acórdão objurgado.

Reza o art. 11 da resolução mencionada 
alhures, verbis:

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução 
deverão ser implantadas pelas Instituições de Educação Supe-
rior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos 
alunos ingressantes, a partir da publicação desta.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das 
DCN aos demais alunos do período ou do ano subsequente 
à publicação desta.

Como tal resolução entrou em vigor na data da sua 
publicação, qual seja 19.07.2005, resta evidente que a 
fundação ré, ora embargante, teria até o dia 19.07.2007 
para aplicar as determinações nela contidas aos membros 
de seu corpo discente que se enquadrassem nas hipóteses 
previstas na dita resolução.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, vejo 
que, no documento de f. 167, da lavra da fundação ré, 
ora embargante, esta informa os valores previstos para a 
matrícula dos alunos que cursavam Administração, bem 
como daqueles que cursavam Comércio Exterior, isso já 
para o ano de 2008, colocando por terra, dessa forma, 
todas as alegações que fez no sentido da determinação 
de que tal resolução lhe impunha, é dizer, proceder à 
transformação/absorção do Curso de Comércio pelo 
Curso de Administração.

É dizer: por meio de atos, e não de palavras, a 
própria fundação ré, ora embargante, reconheceu a exis-
tência autônoma e concomitante dos cursos de bacha-
relado de Administração e de Comércio Exterior para o 
ano letivo de 2008, infirmando a alegada necessidade 
de fusão/transformação de ambos, ou, ao menos, de 
absorção de um pelo outro, quando, lembremos, a reso-
lução que fundamenta toda a sua defesa, nestes autos, 
determinava que a aplicação das diretrizes curriculares 
nacionais, nesse sentido, lhe deferiram o prazo imposter-
gável de fazê-lo até a data de 19.07.2007.

Lado outro, é inequívoca e de fácil constatação a 
absoluta diferença entre as grades curriculares do Curso 
de Comércio Exterior (f. 165) e de Administração (f. 168), 
ambas para o ano letivo de 2005, o que faz cair por terra 
a afirmação da fundação ré, ora embargante, contida em 
seu recurso ora sob exame, qual seja de que a “insti-
tuição de ensino embargante manteve inalterada a grade 
curricular original e consequente recebimento do diploma 
referente ao curso” - f. 301.

Lado outro, os depoimentos das testemunhas 
evocadas pela fundação ré, ora embargante, em seu 
recurso ora sob exame, data venia, devem ser recebidos 
com evidente cautela, já que prestados por professor 
(Claudionei Nalle Júnior - f. 221) e pelo pró-reitor da 
mesma (Jairo Pedro Cardoso - 223), ou seja, por pessoas 
cujo vínculo econômico com a mesma é inegável.
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Adjudicação compulsória - Bem imóvel não 
individualizado no registro - Necessidade de 
abertura de matrícula - Outorga de escritura 

pública - Via imprópria - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de adjudicação compul-
sória. Bem imóvel não individualizado. Necessidade de 
abertura de matrícula. Outorga de escritura pública. 
Impossibilidade. 

- A ação de adjudicação compulsória não é a via 
adequada para se requerer a abertura de matrícula de 
imóvel não registrado em cartório nem suprir eventuais 
irregularidades no registro, sendo impossível outorgar 
escritura pública ao promissário comprador se o imóvel 
não possui matrícula individualizada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.045312-4/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: Fabiana Oliveira 
Pessoa e outro, Getúlio Vieira Filho - Apelada: Imobiliária 
Presidente Roosevelt S.A., representada por curador espe-
cial - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de março de 2014. - Marco 
Aurelio Ferenzini - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Fabiana Oliveira 
Pessoa contra a sentença de f. 78/83, proferida pelo Juízo 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, que, nos 
autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em 
face de Imobiliária Presidente Roosevelt S.A., julgou impro-
cedente o pedido inicial e condenou a autora ao paga-
mento das custas processuais, bem como dos honorá-
rios advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos 
reais), suspensa a exigibilidade por ser ela beneficiária da 
assistência judiciária.

Entendeu o Juízo de primeiro grau que o fato de o 
imóvel objeto da lide não estar matriculado, não existindo 

Este Sodalício, em casos análogos ao ora sob 
exame, decidiu pelo acolhimento de pretensões idênticas 
à esposada pela autora, ora embargada, verbis:

Direito do consumidor. Contrato de prestação de serviço 
educacional. Publicidade enganosa. Configuração. Indeni-
zação por danos materiais e morais devida. - I - A publicidade 
enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo 
decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e 
serviços que, se estivesse melhor informado, possivelmente 
não o faria. II - No ano de 2005, o Conselho Nacional de 
Educação, através da Câmara de Educação Superior editou 
a Resolução nº 4, publicada no DOU de 19.7.2005, a qual 
instituiu as ‘Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Administração, bacharelado’, extinguindo as 
várias denominações que vinham sendo aplicadas ao curso de 
Administração. III - A Instituição de Ensino Superior apelada, 
em 2006, tinha ciência de que não poderia conceder à 
consumidora apelante o título de Bacharel em Comércio Exte-
rior, mas apenas o de Bacharel em Administração com Habili-
tação em Comércio Exterior. No entanto, abriu processo sele-
tivo, disponibilizando para os candidatos, caso da apelante, 
o curso de Bacharelado em Comércio Exterior, o que confi-
gura a propaganda enganosa. IV - O fato de que a apelada 
disponibilizava do prazo de 02 anos, contados da publicação 
da Resolução nº 4 - 19.7.2005 -, para implantar as Diretrizes 
Curriculares Nacionais - DCN - contidas na dita resolução, 
não lhe dava o direito de disponibilizar propaganda enga-
nosa, gerando expectativa aos consumidores de que teriam o 
título de Bacharéis em Comércio Exterior. V - Indenização por 
danos materiais e morais devida (TJMG, 18ª Câmara Cível, 
AC n° 1.0287.07.035650-9/00, Rel. Des. Motta e Silva, j. 
em 20.07.2010, p. em 06.08.2010).

Embargos infringentes. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Instituição de ensino superior. Alteração 
na denominação do curso. Ato ilícito e prejuízo ao aluno. 
Ocorrência. Dever de indenizar. Votos vencidos. Sendo ilegal 
a ‘migração’ dos alunos do Curso de Comércio Exterior para 
outro curso, são devidos danos materiais e morais a quem 
teve prejuízos com as atitudes da fundação educacional. À 
luz do que preceitua a Lei 8.078/90, o prestador de serviços 
educacionais responde de forma objetiva pelos danos verifi-
cados em decorrência da propaganda enganosa. Embargos 
não acolhidos. - VV.vv.: - A alteração de nomenclatura do 
curso é insuficiente para configurar ilícito civil (Des. Cabral da 
Silva e Des. José Antônio Braga) (TJMG, 10ª Câmara Cível, 
Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, j. em 1º.03.2011, 
p. 1º.04.2011).

Dessarte, pelas razões acima expostas, pedindo 
vênia, uma vez mais, ao judicioso voto prolatado pela 
e. Desembargadora Revisora, Hilda Teixeira da Costa, 
adiro aos votos majoritários prolatados no v. acórdão de 
f. 282/293, razão pela qual rejeito os embargos infrin-
gentes de f. 299/304.

Custas recursais, se houver, pela fundação ré, 
ora embargante.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ESTEVÃO LUCCHESI, MARCO AURELIO 
FERENZINI e VALDEZ LEITE MACHADO.

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Acom-
panho o douto Relator, para rejeitar os embargos infrin-
gentes, ratificando o voto proferido no julgamento 
da apelação.

Súmula - REJEITARAM OS EMBARGOS.

. . .
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Assim, deve a apelante valer-se do meio adequado, 
qual seja a usucapião, que é forma de aquisição origi-
nária de propriedade e confere ao usucapiente o direito 
de abrir matrícula no Cartório de Registro de Imóveis 
competente. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
ficando mantida a sentença de primeiro grau. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VALDEZ LEITE MACHADO e EVANGELINA 
CASTILHO DUARTE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

matrícula autônoma, impede a adjudicação compulsória 
do imóvel.

A apelante alega que a apelada foi extinta em 
1969, o que impediu a realização do procedimento de 
escrituração do imóvel objeto da lide. Aduz que fez reque-
rimento administrativo perante o CRI, bem como pleito de 
jurisdição voluntária, os quais foram negados, ao argu-
mento de que somente a apelada teria legitimidade para 
tanto, pois o contrato de compra e venda não conferiria 
aos promitentes compradores titularidade do imóvel. Diz 
que não há óbice na efetuação da matrícula, pois não 
havia qualquer irregularidade antes da publicação da Lei 
6.015/73. Diz que, ante a impossibilidade da outorga do 
título translativo da propriedade à apelante, faz-se neces-
sário adjudicar-lhe o imóvel. 

Sem preparo, pois a apelante litiga sob o pálio da 
assistência judiciária (f. 34). 

Contrarrazões apresentadas às f. 135/137, nas 
quais a apelada, por intermédio de sua curadora espe-
cial, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.
Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajui-

zada com o objetivo de ver efetuada matrícula referente 
ao imóvel adquirido da apelada.

Nos termos do art. 1.418 do CC, o promissário 
comprador pode exigir do promitente vendedor a outorga 
da escritura pública e, caso haja recusa, requerer ao juízo 
competente a adjudicação do imóvel.

Para se obter a outorga da escritura do bem imóvel, 
deve-se aferir, além da existência do pacto de promessa 
de compra e venda, a quitação integral do preço.

No caso dos autos, não houve recusa por parte da 
apelada em outorgar a escritura pública, tampouco se 
discute o inadimplemento da obrigação, resumindo-se a 
questão ao fato de que o imóvel não possui matrícula 
individualizada e a promitente vendedora foi extinta, 
não sendo possível que ela proceda à regularização 
do registro.

Entretanto, como bem observado pelo Juízo de 
primeiro grau, a ação de adjudicação compulsória não é 
a via adequada para se requerer a abertura de matrícula 
de imóvel não registrado em cartório nem suprir eventuais 
irregularidades no registro, sendo impossível outorgar 
escritura pública ao promissário comprador se o imóvel 
não possui matrícula individualizada.

Nesse sentido:

Recurso de apelação. Promessa de compra e venda. Ação 
de adjudicação compulsória. Bem imóvel não individualizado 
perante o álbum imobiliário. Ausência de interesse processual 
para a adjudicação. Inutilidade do provimento judicial inexe-
quível. Apelo não provido. Sentença declarada. Unânime 
(TJ-RS - AC: 70044837821-RS, Rel.ª Bernadete Coutinho 
Friedrich. Julgamento: 15.12.2011. Décima Sétima Câmara 
Cível. Publicação: Diário da Justiça do dia 17.01.2012).

Ação de prestação de contas - Previdência 
privada - Legitimidade - Teoria da asserção -
 Prescrição - Direito pessoal - Previsão nos 

Códigos Civil e do Consumidor - Prazo decenal 
mais benéfico previsto no Código Civil - Teoria 
do diálogo das fontes - Aplicação - Princípio de 

proteção ao consumidor - Observância

Ementa: Previdência privada. Inépcia. Prestação de 
contas. Cumulação com exibição de documentos. 
Inocorrência. Preliminar de ilegitimidade. Teoria da 
asserção. Prescrição. Direito pessoal. Prazo decenal. 
Teoria do diálogo das fontes. Prestação de contas. Dever.

- Ínsita à ação de prestação de contas é a apresentação 
de documentos que arrimem as contas a serem apresen-
tadas; logo, o pedido de exibição formulado cumulativa-
mente, desde que os documentos especificados tenham 
pertinência com o pleiteado, não caracteriza inépcia da 
peça de ingresso.

- A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida 
em observância ao princípio da asserção, segundo o qual 
ela é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência 
abstrata com o direito material controvertido. O sócio-
-gerente que não exerce esta função de fato tem legitimi-
dade para postular a prestação de contas do sócio que 
efetivamente a desempenha.

- A ação de prestação de contas é de cunho pessoal, e o 
prazo prescricional incidente é decenal.

- Se o prazo prescricional previsto no Código Civil é maior 
que o do Código de Defesa do Consumidor, em obser-
vância ao que preleciona a teoria do diálogo das fontes, 
deve ser aplicado aquele em detrimento deste.

- Não sendo o vício apontado de fácil constatação, não 
se aplica o prazo decadencial do art. 27 do CDC.
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- O fundo de previdência privada tem o dever de prestar 
contas ao filiado que as requer.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.053416-6/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Credireal - Associação 
de Previdência Social Complementar Atribuição da par-
te em branco (Crediprev) - Apelados: Eduardo José de 
Souza Mota, Bradesco - Vida e Previdência S.A. - 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 conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Álvares 
Cabral da Silva - Presidente e Relator.

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório 
do Juízo a quo, às f. 133/134, por representar fidedigna-
mente os fatos ocorridos em primeira instância.

O presente recurso trata-se de apelação inter-
posta contra a decisão de f. 133/140, proferida nos 
presentes autos, que julgou procedente o pedido formu-
lado na inicial para determinar que a parte ré forneça 
os documentos pleiteados e que preste as contas reque-
ridas no prazo de 48 horas, sob pena de não lhe ser lícito 
impugnar as que o autor apresentar. Condenou-a, ainda, 
a solver custas, despesas processuais e honorários advo-
catícios sucumbenciais fixados em R$800,00.

Em suas razões recursais, às f. 143/150, a parte 
apelante suscitou as preliminares de inépcia e de ilegitimi-
dade, bem como as prejudiciais de prescrição e de deca-
dência. No mérito, aduziu que a parte autora recebeu, 
mensalmente, os extratos para conferência. Apontou ter 
ocorrido o resgate do saldo existente quando do rompi-
mento da relação de trabalho. Apontou ser indevida a 
cumulação da ação de exibição com prestação de contas. 
Sustentou não ter sob sua guarda os contracheques, os 
quais deveriam ser postulados em face da ex-emprega-
dora da parte autora. Ao final, requereu que fosse ofer-
tado provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, às f. 152/160-A, rechaçou 
as preliminares e as prejudiciais. No mérito, deduziu sobre 
o direito de ter as contas requeridas prestadas. Ao final, 
requereu que fosse ofertado provimento ao recurso.

Em face dos termos do acórdão que reconheceu 
a incompetência da Justiça comum, foi oposto recurso 
especial. Submetido ao rito do art. 543-C do CPC, foram 
os autos novamente remetidos a esta Câmara para reaná-
lise, sendo exercido o juízo de retratação, pelo que passo 
à análise do apelo.

Esse é o breve relatório.
Preliminar de inépcia.

Aduziu a parte autora a preliminar de inépcia da 
peça de ingresso em razão do fato de terem sido cumu-
lados pedidos de exibição de documentos com prestação 
de contas, o que não seria possível, tendo em vista que, 
a cada pedido, o Código de Processo Civil atribui proce-
dimentos diversos.

A meu sentir e ver, a preliminar em comento 
deve ser rechaçada, pelo que passo a justificar o 
meu posicionamento.

Inicialmente, digo que a presente ação é de pres-
tação de contas, tendo a parte, tão somente, especi-
ficado alguns documentos que deveriam ser apresen-
tados conjuntamente com as contas, tendo em vista sua 
verdadeira imprescindibilidade para fins de aferição da 
exatidão destas. Assim, mesmo que não houvesse pedido 
de exibição, os documentos especificados na peça de 
ingresso, independentemente, deveriam ser exibidos no 
momento da prestação de contas, tendo em vista ser, 
como já dito, essencial para o seu embasamento.

Agiu a parte autora, tão somente, de modo preca-
vido para elidir eventual dificuldade futura.

Assim, não há falar em inépcia da peça de ingresso 
em razão da impossibilidade de cumulação de pedido de 
exibição de documentos com o de prestação de contas, 
já que aquele, em verdade, é adjeto a este.

Rejeito, pois, a preliminar em testilha.
Preliminar de ilegitimidade.
Quanto a essa questão, tenho a dizer que a legi-

timidade das partes para uma ação deve ser aferida em 
observância ao princípio da asserção, segundo o qual 
ela é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência 
abstrata com o direito material controvertido. Destarte, 
se, ab initio, via de uma análise perfunctória da ação, se 
atestar que a pretensão exordial deve ser oposta à parte 
ré, tendo em vista os fatos e os fundamentos apresen-
tados, haverá adequação subjetiva para o feito, ou seja, 
as partes serão legítimas. Todavia, o ora afirmado não 
impede que, após a instrução processual, seja rejeitado o 
pedido inicial. A legitimidade e a procedência do pedido 
inicial não possuem qualquer tipo de correlação que não 
seja a que decorre, apenas, dos limites da própria legiti-
midade para responder a ação.

Portanto, a verificação da legitimidade ad causam 
implica a aferição, tão somente, abstrata do direito mate-
rial controvertido, ou seja, se se deve, com fulcro no que 
foi alegado na peça de introito, mensurar se autor e réu 
são titulares da relação jurídica posta em análise.

Ensina sobre o tema Humberto Theodoro Junior:

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, 
isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 
ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, 
e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 
pretensão (Curso de direito processual civil. 41. ed., v. 1, 
p. 57).
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No caso sub judice, pretende a parte apelada obter 
a prestação de contas de sua reserva matemática previ-
denciária mantida em face da ora apelante.

Trata-se de fato incontroverso nos autos que as 
partes mantiveram relação jurídica por anos, com o fito 
de se alcançar a constituição de reserva financeira que 
propiciasse à parte apelada o recebimento de comple-
mentação previdenciária quando de sua aposentadoria.

Ademais, também são fatos incontroversos que 
houve o desligamento da parte autora no ano de 1994 e 
que o Banco Bradesco S.A. adquiriu o Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais em 1999.

Noto que a aquisição do Banco de Crédito Real de 
Minas pelo Bradesco S.A. não implicou a incorporação 
da Credprev pela Bradesco Vida e Previdência, tendo isso 
ocorrido, apenas, em relação aos filiados que não rece-
biam benefícios à época, processo de migração dos que 
assim deliberaram por agir; os demais receberam o valor 
de suas reservas matemáticas em pecúnia. Os filiados 
que já recebiam benefícios foram migrados compulsoria-
mente, garantidos seus direitos.

Desse modo, conclui-se que não há falar em 
sucessão universal da Bradesco Vida e Previdência quanto 
às obrigações da Credprev, fato que impede o acolhi-
mento da tese de ilegitimidade defendida pela parte 
apelante, que se arrima, justamente, na não comprovada 
incorporação. Houve, sim, transferência das obrigações, 
mas, tão somente, relativamente àqueles que migraram, 
o que não é o caso da parte autora, pois esta rescindira 
seu vínculo com a parte ré muito antes da aquisição do 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais pelo Bradesco.

Enfim, existe pertinência abstrata entre o direito 
material alegado e a pessoa que ocupa o polo passivo 
desta ação, pois os termos do contrato havido são oponí-
veis a ela, e não a qualquer outra pessoa jurídica.

Em face do exposto, rejeito a preliminar em testilha.
Preliminar de prescrição.
No caso em comento, ante a natureza pessoal 

da ação, aplicável seria a prescrição vintenária prevista 
no art. 177 do Código Civil de 1916, pois o desliga-
mento ocorreu em 1994, ou seja, ainda na vigência de 
tal diploma:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 
20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre 
ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam 
ter sido propostas.

Contudo, houve a superveniência de um novo 
diploma civil em nosso país, no ano de 2002, no qual 
está prevista a redução do prazo prescricional geral, para 
direitos pessoais, de 20 para 10 anos; caso essa redução 
não fosse prevista por lei, ex vi: “Art. 205. A prescrição 
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado 
prazo menor”.

Além disso, há expressa regulamentação transi-
tória sobre a questão da aplicação dos prazos prescri-

cionais no novo diploma civil, em seu art. 2.028, que, in 
verbis, preleciona:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando redu-
zidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada.

Desse modo, a questão dos prazos prescricionais 
restou estabelecida da seguinte maneira: se houver trans-
corrido mais da metade deste, até a data em que entrou 
em vigor o novo Código, prevalecerá o prazo do Código 
de 1916; se não, aplicar-se-á o prazo do Código de 
2002. Todavia, seu termo inicial será a data da entrada 
em vigor deste novo diploma, justamente para se elidir a 
surpresa do perecimento do direito de inopino.

Como acima citado, o art. 205 do Código Civil de 
2002 estabelece que o prazo prescricional é de 10 anos, 
caso não haja o estabelecimento de outro em lei.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável à 
espécie é de 10 anos.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

Civil. Prestação de contas. Obrigação pessoal. Prescrição. 
Prazo. - 1. A ação de prestação de contas tem por base obri-
gação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência 
do antigo Código Civil, a prescrição vintenária prevista no 
art. 177. 2. Recurso especial parcialmente provido (REsp 
1125130/PR - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Terceira 
Turma - Data do julgamento: 1º.09.2011 - Publicação: DJe 
de 1º.03.2012).

Assim, como o termo inicial da contagem do novo 
prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2003, seu 
termo final ocorreu em janeiro de 2013. Compulsando os 
autos, verifico que a ação foi manejada em 2010, logo, 
antes do término do prazo prescricional, impondo-se, 
assim, a rejeição da tese que arrima a prejudicial 
em questão.

Ademais, que não se diga que deve ser aplicado 
o imperativo do art. 206, § 3º, II, do CC, pois, no caso 
em estudo, pretende-se a prestação das contas, e não o 
pagamento de prestações periódicas em retardo.

E, tampouco, há que se declarar a prescrição do 
direito da parte autora quanto aos juros, pois isso somente 
deverá ser objeto de discussão na segunda fase da ação, 
se houver saldo.

Em face do exposto, rejeito a prejudicial em comento.
Prescrição quinquenal - Art. 27 do CDC.
A meu sentir e ver, não pode a alegação de pres-

crição quinquenal apresentada pela parte apelante, com 
base no art. 27 do CDC, ser acolhida.

Posiciono-me desse modo, pois julgo ser aplicável a 
prescrição do Código Civil de 1916, justamente por ser o 
prazo previsto neste diploma legal superior ao do Código 
de Defesa do Consumidor. Esclareço que é desse modo 
que entendo, pois a legislação consumerista, a meu sentir 
e ver, impõe que se atribua ao consumidor proteção jurí-
dica abrangente e efetiva.
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Assim, em tal hipótese, aplico o prazo maior, que 
é o do Código Civil de 1916, em detrimento do previsto 
no CDC, pois a aplicação deste representaria ofensa 
ao sistema de proteção ao consumidor introduzido pelo 
próprio CDC, tudo em consonância com a teoria deno-
minada diálogo de fontes.

Logo, rejeito a prejudicial em comento.
Da decadência.
Alega a parte apelante a decadência do direito 

da parte autora, com base no art. 26 do CDC, que, in 
verbis, preleciona:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de 
fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos duráveis.

A meu sentir e ver, tal argumentação não pode 
ser acolhida.

No caso, entendo que o vício ora questionado não 
é de aparente ou de fácil constatação, pelo que não 
incide na hipótese em estudo o artigo precitado, pois essa 
é a condição basilar de sua aplicabilidade.

Friso que as lesões eventualmente causadas aos 
direitos dos cidadãos, no que toca a planos de previ-
dência privada, em razão de sua própria natureza 
complexa dificultaram a obtenção de compreensão clara 
e consciente por parte do cidadão comum quanto aos 
seus direitos.

Logo, não se pode aplicar a disposição do art. 26 
do CDC ao caso em estudo.

Assim, rejeito a prejudicial de decadência.
Mérito.
O processo de prestação de contas possui dupla 

face. Na primeira, apura-se a existência ou não do dever 
de prestar contas. Na segunda, a parte, sobre a qual 
recai tal ônus, as presta, sendo impugnadas pela parte 
contrária, e, ao final, julgadas.

No caso em comento, o presente feito encontra-se, 
ainda, na primeira fase, ou seja, deve ser apurado se 
existe o dever de se prestar as contas requeridas.

No que tange o dever da parte apelante de prestar 
as contas requeridas pela parte apelante, entendo que, 
de fato, recai sobre ela tal múnus.

Na situação em estudo, houve a celebração do 
contrato de previdência privada entre as partes, que vigeu 
por anos.

A existência de tal relação jurídica, por si só, é sufi-
ciente para embasar o pedido de prestação de contas, 
pois vincula as partes e produz reflexo financeiro direto 
para ambas, implicando, via reflexa, alteração de seus 
patrimônios, encontrando-se o valor sob a administração 
da ora apelante durante todo o tempo.

Assim, para fins de verificação da higidez da admi-
nistração de tais ativos, necessária a prestação de contas.

Afirmo que o fato de ter a parte apelada disponibi-
lizado ou, até mesmo, enviado os extratos da operação à 

parte apelada não é relevante para o correto desate da 
presente lide, pois o pretendido, através deste processo, é 
a obtenção de discriminação analítica do gerenciamento 
da operação, ou seja, que a ré, de modo pormenorizado, 
esclareça a administração dos ativos, seus rendimentos, 
alocações, dentre outros aspectos, os quais o extrato, em 
que pese seja uma forma de prestação de contas, não 
demonstra, devido a sua superficialidade.

Por fim, digo que os documentos a serem exibidos 
não tratam do contracheque da parte autora, mas, sim, 
dos valores que foram dela descontados e que lhe foram 
repassados, como especificados na exordial.

Consoante o acima exposto, este Sodalício 
já decidiu:

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de prestação de 
contas. Ilegitimidade passiva afastada em relação à primeira 
apelante e acolhida em relação à segunda recorrente. 
Prescrição e decadência. Inocorrência. Participante de plano 
de previdência privada. Dever de prestar contas e de exibir a 
documentação. Procedência do pedido. - 1. É parte legítima 
para figurar no polo passivo da ação de prestação de contas 
a entidade previdenciária sucedida se, à época da saída do 
autor do plano de previdência privada, a sucessão ainda não 
se havia operado. 2. Conforme entendimento pacífico da juris-
prudência pátria, a ação de prestação de contas tem cunho 
eminentemente pessoal, pelo que se subsume ao prazo pres-
cricional das ações pessoais, qual seja vinte anos, nos termos 
dos arts. 177 e 179 do Código Civil de 1916. 3. Tratando-se 
de ação de prestação de contas na qual não se discute pres-
tação de serviços imprópria ou defeituosa, é inaplicável o 
prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II, do Código 
de Defesa do Consumidor. 4. Quem efetua e recebe paga-
mentos por conta de outrem, administrando recursos alheios, 
está obrigado a prestar contas e a exibir documentação que 
a contenha, por se cuidar de obrigação decorrente de lei, de 
integração contratual compulsória, não podendo ser objeto 
de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da 
boa-fé objetiva. 5. Se a relação jurídica estabelecida pela 
parte autora se deu unicamente com a Credprev, deve esta 
responder sozinha pela prestação de contas das contribui-
ções que lhe foram entregues, sendo patente a ilegitimidade 
passiva da Bradesco Vida e Previdência S.A. 6. Rejeitar a preli-
minar de ilegitimidade passiva, as prejudiciais de mérito de 
prescrição e de decadência e negar provimento ao primeiro 
recurso. 7. Dar provimento ao segundo apelo, acolhendo a 
preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, 
sem resolução do mérito, em relação à segunda apelante. 8. 
Dar provimento ao apelo adesivo, aviado pela parte autora 
(Apelação Cível nº 1.0145.09.569622-8/001 - Relator: 
Des. Sebastião Pereira de Souza - 16ª Câmara Cível - j. em: 
16.05.2012 - p. em: 25.05.2012).

Em face do exposto, nego provimento ao apelo.
Custas, pela parte apelante.

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

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Mandado de segurança - Defensoria Pública -
 Prerrogativas funcionais - Representação 

processual - Defensor Público Geral - 
Competência exclusiva

Ementa: Mandado de segurança. Defesa das prer-
rogativas funcionais da Defensoria Pública estadual. 
Representação processual. Competência exclusiva do 
defensor público geral do Estado.

- É exclusiva do defensor público geral do Estado a 
competência para representar o Órgão em juízo (LC 
80/94, art. 100).

Segurança denegada (Lei 12.016/09, art. 6º, § 5º).

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.13.060189-
1/000 - Comarca de Nova Lima - Impetrante: Defen-
soria Pública do Estado de Minas Gerais - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Nova Lima - Interessado: Estado de Minas Gerais - 
Relator: DES. ALYRIO RAMOS

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, em DENEGAR 
A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Alyrio 
Ramos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALYRIO RAMOS - A Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, representada pelos três defen-
sores públicos que subscreveram a inicial, impetrou 
mandado de segurança contra atos da Juíza de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima, Myrna 
Fabiana Monteiro Souto, alegando que a Magistrada 
tem dificultado e/ou impedido a atuação da Defen-
soria Pública nos feitos em trâmite perante aquela Vara, 
violando, portanto, suas funções e prerrogativas funcio-
nais; a nomeação de advogados dativos está impe-
dindo a Defensoria Pública de prestar assistência jurí-
dica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do 
art. 5º, LXXIV, e art. 134 da Constituição da República 
de 1988, do art. 1º e do art. 4º-A, V, da Lei Comple-
mentar Federal nº 80/1994, e do art. 4º e do art. 5º, 
§ 2º, da Lei Complementar Federal nº 65/2003; tais 
nomeações oneram o erário.

Requereu a determinação à autoridade apontada 
como coatora para nomear os defensores públicos 
para o exercício da curadoria especial e para permitir a 

retomada da assistência jurídica nos processos em que 
a parte já foi assistida por aqueles. Requereu liminar.

Indeferi a liminar e a Magistrada impe-
trada prestou informações, aduzindo que a matéria 
impugnada é objeto de três Correições Parciais (nos 
1.0000.13.057000-5/000, 1.0000.13.029786-
4/000 e 1.0000.13.057002-1/000), em tramitação 
perante o Conselho Superior da Magistratura; na 
Comarca de Nova Lima, atuam apenas dois defen-
sores públicos na área cível; não está impedindo ou 
dificultando a atuação da Defensoria Pública, mas 
apenas salvaguardando o direito dos litigantes. 

Parecer da Promotoria de Justiça pela denegação 
da segurança (f. 257/264).

Pois bem. 
A Lei Complementar nº 80/94, que organiza a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreve normas gerais para sua orga-
nização nos Estados, e dá outras providências, esta-
belece ser função institucional da Defensoria Pública, 
entre outras, impetrar habeas corpus, mandado de 
injunção, habeas data e mandado de segurança ou 
qualquer outra ação em defesa das funções institu-
cionais e prerrogativas de seus órgãos de execução 
(art. 4º, IX).

A mesma Lei Complementar estabelece 
o seguinte:

Art. 99. A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o 
Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do 
Estado, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 
35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada 
pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de 
seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 
uma recondução.
[...]
Art. 100. Ao Defensor Público-Geral do Estado compete 
dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coor-
denar suas atividades, orientando sua atuação, e represen-
tando-a judicial e extrajudicialmente.
[...]
Art. 108. Aos membros da Defensoria Pública do Estado 
incumbe, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas 
pelas Constituições Federal e Estadual, pela Lei Orgânica e 
por demais diplomas legais, a orientação jurídica e a defesa 
dos seus assistidos, no âmbito judicial, extrajudicial e admi-
nistrativo. 
Parágrafo único. São, ainda, atribuições dos Defensores 
Públicos Estaduais: 
I - atender às partes e aos interessados; 
II - participar, com direito a voz e voto, dos Conselhos Peni-
tenciários; 
III - certificar a autenticidade de cópias de documentos neces-
sários à instrução de processo administrativo ou judicial, à 
vista da apresentação dos originais; 
IV - atuar nos estabelecimentos prisionais, policiais, de inter-
nação e naqueles reservados a adolescentes, visando ao aten-
dimento jurídico permanente dos presos provisórios, senten-
ciados, internados e adolescentes, competindo à adminis-
tração estadual reservar instalações seguras e adequadas aos 
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estadual, o Ipsemg atua como ente efetivamente pagador 
do benefício em questão, por intermédio do Funfip, de 
sorte que eventual acolhimento do pleito manejado pela 
servidora, tendente à concessão de ulterior benefício de 
aposentadoria, consequentemente afetará a esfera jurí-
dica do Instituto de Previdência, tornando-o legítimo para 
figurar no polo passivo da demanda.

- Não obstante ressalva prevista no art. 11 da EC 20/98, 
no sentido de ser possível a cumulação de proventos 
com remuneração aos servidores que tenham ingres-
sado novamente no serviço público, tal não ocorre com a 
cumulação de proventos advindos do mesmo regime de 
previdência, a qual é expressamente vedada no art. 11 da 
EC 20/98 e no art. 40, § 6º, CR. 

- Verificando-se que a servidora já percebe proventos de 
aposentadoria pelo regime próprio de previdência, não 
se mostra possível a concessão de nova aposentadoria 
pelo mesmo regime, ainda que o ingresso no cargo se 
tenha dado antes da vigência da EC 20/98.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.068711-8/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Maria Pompéia 
Teixeira - Apelados: Ipsemg - Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais, Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. ROGÉRIO COUTINHO

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, em DAR 
PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Rogério 
Coutinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO COUTINHO - 1 - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Maria Pompéia 
Teixeira em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª 
Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, 
que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - Ipsemg e do Estado de Minas Gerais, 
extinguiu o processo em relação àquele e julgou impro-
cedente o pedido inicial (f. 202/208).

A apelante sustenta, às f. 220/237, que o Ipsemg é 
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 
pois compete a tal instituto o pagamento dos benefícios 
do regime próprio de previdência do Estado de Minas 
Gerais. Acrescenta que, quando se trata de concessão 
ou revisão de benefício, a jurisprudência é pacífica ao 
determinar o litisconsórcio necessário entre o Estado e 
o Ipsemg.

Alega que a sentença foi obscura e contraditória ao 
não analisar corretamente os fatos e pedidos, além de 

Aposentadoria - Cumulação de proventos - 
Vedação constitucional - Legitimidade do Ipsemg

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Concessão de 
aposentadoria. Legitimidade do Ipsemg. Cumulação de 
proventos de aposentadoria. Vedação constitucional. Art. 
40, § 6º, CR e art. 11 da EC 20/98. Recurso parcial-
mente provido.

- Embora o Estado de Minas Gerais seja responsável pelo 
custeio de eventual benefício de aposentadoria de servidor 

seus trabalhos, franquear acesso a todas as dependências do 
estabelecimento independentemente de prévio agendamento, 
fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações 
solicitadas e assegurar o acesso à documentação dos assis-
tidos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o 
direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública 
do Estado. 

Como se vê, é exclusiva do Defensor Público 
Geral do Estado a competência para representar a 
Defensoria Pública Estadual em juízo.

Ora, tendo sido a presente segurança impe-
trada em nome da Defensoria Pública por defensores 
públicos, que não possuem competência para tanto, 
tem-se como ausente pressuposto de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 
art. 267, IV).

A propósito, já decidiu este Tribunal:

Ementa: Mandado de Segurança. Impetrante. Defensoria 
Pública. Ilegitimidade Ativa. - O Defensor Público não possui 
legitimidade para impetrar mandado de segurança em 
nome da Defensoria Pública, eis que compete ao Defensor 
Público Geral do Estado a atribuição de representar a Defen-
soria Pública judicial e extrajudicialmente. Inteligência do 
art. 100 da Lei Complementar nº 80/94 (Mandado de Segu-
rança 1.0000.00.179617-6/000, Des. Páris Peixoto, DJ de 
11.08.2000).

Posto isso, denego a segurança (Lei 12.016/09, 
art. 6º, § 5º). 

Sem custas.

DES. ROGÉRIO COUTINHO - De acordo com 
o Relator.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Convenço-me 
da pertinência das razões declinadas pelo em. Relator 
para dar ao caso concreto a solução alvitrada por 
S.Ex.ª, a quem peço licença para transcrever seu judi-
cioso voto e para sugerir a publicação do respec-
tivo acórdão.

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.

. . .
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a) ao segurado de que trata o art. 3º cujo provimento tenha 
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 77/2004, 
em seu art. 1º, § 1º, estabelece que o Funfip - Fundo 
Financeiro de Previdência, ente que não possui personali-
dade própria, será gerido pelo Ipsemg.

No caso em comento, a recorrente é servidora 
efetiva estadual, incumbindo ao Estado de Minas Gerais 
o custeio de eventual benefício de aposentadoria, já que 
ingressou no serviço público antes de dezembro de 2001, 
por incidência do art. 39, I, a, da LC 64/02.

Nada obstante, o Ipsemg atua como ente efetiva-
mente pagador do benefício em questão, por intermédio 
do Funfip, de sorte que eventual acolhimento do pleito 
manejado pela servidora, tendente à concessão de ulterior 
benefício de aposentadoria, consequentemente afetará 
a esfera jurídica do Instituto de Previdência, tornando-o 
legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Legitimidade passiva 
do Ipsemg. Concessão de aposentadoria. Antecipação 
de tutela. Requisitos. Filiação previdenciária. Ausência de 
demonstração. Impossibilidade. I. O Ipsemg possui legitimi-
dade para figurar como parte em ação em que se discute a 
concessão de aposentadoria a Oficiala Interina de Cartório, 
já que o Funfip, Fundo Financeiro de Previdência, não possui 
personalidade jurídica, sendo por ele gerido. II. A antecipação 
de tutela, nos termos do art. 273 do CPC, é medida excep-
cional, só podendo ser deferida diante da comprovação da 
verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação. III. Nega-se provimento 
ao agravo de instrumento quando a agravante não comprova 
a qual regime de previdência é filiada, sendo necessária a 
dilação probatória e oitiva da parte contrária (TJMG. Agravo 
de Instrumento nº 1.0024.12.133626-7/001, 7ª CACIV, Rel. 
Des. Washington Ferreira, DJe de 1º.07.2013).

Dessa forma, assiste razão à apelante nesse ponto.
Mérito.
No que se refere à possibilidade de cumulação de 

proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, o art. 37, § 10, da CR, 
incluído pela EC 20/98, estabelece que:

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

Com intuito de resguardar o direito adquirido, o 
art. 11 da EC 20/98 ressalva a aplicação do dispositivo 
acima transcrito aos servidores que ingressaram nova-
mente no serviço público antes da vigência da emenda, 
nos seguintes termos:

Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição 
Federal não se aplica aos membros de poder e aos inativos, 
servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, 

apresentar fundamentação favorável à acumulação de 
proventos, mas julgar improcedente o pedido formulado 
na inicial.

Afirma que a acumulação de proventos, ainda 
que ambos advindos do regime próprio de previdência, 
mostra-se possível, com base no disposto no art. 11 da 
EC 20/98, tendo em vista que o ingresso no cargo para 
o qual pleiteia a segunda aposentadoria se deu antes da 
entrada em vigor da referida emenda.

Assevera que, como o afastamento de suas funções 
no cargo de professora estadual foi judicialmente decla-
rado nulo, deve ser reconhecido o direito ao cômputo 
integral dos períodos em que esteve afastada para fins 
de aposentadoria.

Por fim, salienta ser aceitável a utilização de períodos 
concomitantes para fins de aposentadoria em regimes 
previdenciários distintos, desde que haja a respectiva 
contribuição para cada um deles.

Contrarrazões apresentadas às f. 239/244 e às 
f. 245/249.

Recurso sem preparo, tendo em vista que a parte 
milita sobre o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.
2 - Conheço do recurso de apelação, visto que 

presentes os seus pressupostos legais de admissibilidade.
Preliminar: legitimidade passiva do Ipsemg.
Afirma a apelante que o Ipsemg é parte legítima 

para figurar no polo passivo da demanda, pois compete 
a tal instituto o pagamento dos benefícios do regime 
próprio de previdência do Estado de Minas Gerais.

Consoante disposto na Lei Complementar 
nº 64/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência 
e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de 
Minas Gerais:

Art. 3º São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio 
de Previdência Social, na qualidade de segurados, sujeitos às 
disposições desta lei complementar:
I - o titular de cargo efetivo da administração direta, autár-
quica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Estado, assim conside-
rado o servidor cujas atribuições, deveres e responsabilidades 
específicas estejam definidas em estatuto ou normas estatutá-
rias e que tenha sido aprovado por meio de concurso público 
de provas ou de provas e títulos ou de prova de seleção equi-
valente, bem como aquele efetivado nos termos dos arts. 105 
e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado;
[...]
Art. 38. O ato de concessão dos benefícios, à exceção da 
pensão por morte, caberá aos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, a suas autarquias e fundações, ao Ministério 
Público e ao Tribunal de Contas, por meio de órgão ou 
unidade próprios, conforme a vinculação do cargo efetivo do 
segurado, observado o disposto nesta lei complementar.
[...]
Art. 39. Compete ao Estado, por meio do Funfip, assegurar:
I - os benefícios de aposentadoria, licença para tratamento 
de saúde, licença-maternidade, licença-paternidade e 
abono-família:
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n° 1.0280.08.025027-5/001, 8ª Caciv, Rel.ª Des.ª Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto, DJe de 14.05.2010).

Mandado de segurança. Servidores públicos aposentados 
em outras carreiras jurídicas e aposentados na magistratura 
estadual. Cumulação de proventos. Inadmissível. Art. 11 da 
EC nº 20/98. Art. 40, 6º, da CF/88. Mesmo regime previ-
denciário. Matéria prejudicial. Ad argumentandum tantum. 
Incidência do teto salarial. Necessidade de observância. 
Segurança denegada. Liminar revogada. 1. O §10 do art. 37 
da CF/88, cuja redação foi determinada pela EC nº 20/98, 
veda, via de regra, a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos 
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exone-
ração. 2. A mesma emenda constitucional, em seu art. 11, 
resguardou, excepcionalmente, o direito de cumulação de 
proventos com vencimentos para aqueles membros do poder 
e inativos, servidores e militares, que tenham ingressado 
novamente no serviço público antes da data da publicação da 
referida emenda. 3. Ao mesmo tempo em que aquele dispo-
sitivo permite a cumulação de proventos de aposentadoria 
com vencimentos, prescreve expressamente que, naquela 
hipótese, é ‘proibida a percepção de mais de uma aposen-
tadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 
da Constituição Federal [...]’. 4. Ao prescrever essa proibição, 
a EC nº 20/98 seguiu as orientações gerais já previstas no 
texto constitucional (art. 40, 6º). 5. Todos os impetrantes, 
funcionários públicos aposentados (Procuradoria do Estado, 
Desembargador do TJRJ, Procurador Autárquico, Promotor 
de Justiça, Procurador de Justiça), reingressaram no serviço 
público na carreira da magistratura estadual e também já 
se aposentaram pela segunda vez; assim, percebem simul-
taneamente proventos de um mesmo regime de previdência 
(regime próprio de previdência social). 6. A situação dos 
impetrantes, portanto, não se coaduna com os ditames cons-
titucionais, uma vez que vai de encontro com as disposi-
ções contidas no art. 40, 6º, da CF e com o art. 11 da EC 
nº 20/98, que veda expressamente a percepção simultânea 
de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previ-
dência estabelecido no art. 40 da Carta Magna. [...] (TJES. 
MS 100060038633, Tribunal Pleno, Rel. Des. Álvaro Manoel 
Rosindo Bourguignon, DJ de 24.10.2007).

Dessa forma, não assiste razão à apelante.
3 - Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso apenas para reconhecer a legitimidade do Ipsemg 
para figurar no polo passivo da demanda.

Custas recursais, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDGARD PENNA AMORIM e TERESA 
CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

tenham ingressado novamente no serviço público por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais 
formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida 
a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de 
previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, 
aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata 
o § 11 deste mesmo artigo.

Por sua vez, o art. 40 da CR, que trata do regime 
próprio de previdência, prevê em seu § 6º que, 

ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumu-
láveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de 
mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência 
previsto neste artigo.

Portanto, não obstante ressalva prevista no art. 11 
da EC 20/98, no sentido de ser possível a cumulação de 
proventos com remuneração aos servidores que tenham 
ingressado novamente no serviço público, tal não ocorre 
com a cumulação de proventos advindos do mesmo 
regime de previdência.

Isso porque tanto o art. 40, § 6º, da CR como o 
art. 11 da EC 20/98 estabelecem expressamente a 
vedação de percepção de mais de uma aposentadoria 
pelo regime próprio de previdência.

No caso vertente, a apelante percebe proventos 
advindos de aposentadoria por idade pelo regime geral 
de previdência, em decorrência do exercício do cargo 
de professora do Município de Ouro Preto, bem como 
proventos por aposentadoria pelo regime próprio de 
previdência devido ao exercício do cargo de técnico de 
conteúdo curricular do Estado de Minas Gerais.

Além disso, a recorrente ingressou novamente no 
serviço público, antes da vigência da EC 20/98, no cargo 
de professora do Estado de Minas Gerais, pleiteando 
nova aposentadoria pelo regime próprio de previdência, 
em razão do exercício de tal cargo.

Ocorre que, consoante anteriormente exposto, não 
se mostra possível a cumulação de mais de uma aposen-
tadoria pelo regime próprio de previdência, diante da 
vedação expressa contida na Constituição da República.

Assim, tendo em vista que a apelante já percebe 
proventos de aposentadoria pelo regime estabelecido no 
art. 40 da CR custeados pelo Estado de Minas Gerais, 
não há que se falar em concessão de nova aposenta-
doria pelo mesmo regime a ser suportada pelo mesmo 
ente estatal.

Nesse sentido:

Ação ordinária. Cumulação de proventos de aposentado-
rias. Vedação. Art. 11 da EC nº 20/98 e arts. 37 e 40 da 
Constituição da República. - Ainda que assegurada a cumu-
lação de proventos com a remuneração de cargo público, a 
teor do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, tendo o 
servidor regressado no serviço, antes do advento da citada 
emenda, através de aprovação em concurso público, é 
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria pelo 
regime próprio de previdência privada (TJMG. Apelação Cível 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        141

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

de indenização ajuizada pelo segundo contra a primeira, 
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo 
MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública e Autarquias, que 
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar 
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, 
a quantia de R$12.000,00, com juros de 0,5% ao mês e 
correção monetária a partir de seu arbitramento.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento 
de indenização por danos materiais, decorrentes dos 
prejuízos causados em sua propriedade, no importe de 
R$100.157,94, bem como a restituir o autor as despesas 
que ele teve com o ajuizamento da ação cautelar, a saber, 
custas e honorários periciais no valor de R$2.040,00, 
com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária 
a partir de seu arbitramento.

Condenou a ré a arcar com o pagamento das 
custas e despesas processuais e dos honorários advo-
catícios devidos ao procurador do autor, arbitrados em 
R$1.000,00.

I - Questão preliminar: nulidade da r. sentença por 
cerceamento de defesa.

A Cemig apela às f. 320/334, suscitando preliminar 
de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, 
tendo em vista que o feito foi julgado antecipadamente, 
antes de realizadas as provas especificadas pelas partes.

Expõe que as provas requeridas, testemunhal, 
documental e pericial, são essenciais para o desate 
da lide.

A preliminar não procede.
Nos termos do art. 130 do CPC, é facultado ao juiz 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, 
e indeferir as diligências que considerar inúteis ou mera-
mente protelatórias.

Em que pese a produção de provas constituir direito 
subjetivo da parte, a sua realização deverá ficar a critério 
da prudente avaliação do magistrado que preside o feito, 
que decidirá, com base em fundamentado juízo de valor, 
acerca de sua utilidade e necessidade.

Na espécie, as provas pleiteadas não se mostram 
necessárias, haja vista que, no momento em que os fatos 
ocorreram, o autor cuidou de ajuizar ação cautelar de 
produção antecipada de provas, sendo realizada prova 
pericial e colhidos testemunhos de vizinhos que também 
tiveram seus imóveis atingidos pelos deslizamentos.

A Cemig participou da realização da prova pericial 
na ação cautelar, formulando quesitos, sendo respeitado 
o contraditório e a ampla defesa, naquele ato. A prova foi 
realizada por perito de confiança do Juiz.

Não há razões, portanto, para a realização de outra 
perícia, tendo por objeto os mesmos fatos já analisados 
pelo perito na ação cautelar.

As provas documentais, por sua vez, deveriam ter 
acompanhado a contestação, não havendo alegação no 
sentido de que se trata de documentos novos, que não 
poderiam ter sido juntados no momento oportuno.

Indenização por danos materiais e morais - Cemig - 
Detonações de rocha - Material explosivo - 

Deslizamento de terra - Danos ao imóvel vizinho - 
Nexo Causal - Perícia - Responsabilidade objetiva -
 Dever de indenizar - Honorários de sucumbência -

 Majoração

Ementa: Ação de indenização. Cemig. Detonações em 
imóvel confrontante com o do autor. Deslizamentos. 
Danos à fundação do imóvel. Indenização por danos 
materiais e morais. Quantum indenizatório. Honorários 
de sucumbência. Majoração.

- A Cemig responde pelos danos materiais e morais 
causados ao proprietário de imóvel atingido em sua estru-
tura fundacional em decorrência da detonação de explo-
sivos no imóvel vizinho, pela concessionária.

- Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 
da Cemig e o dano causado, fica configurado o dever 
de indenizar.

- Sendo razoável o valor do dano moral, deve-se manter 
a quantia fixada.

- Majoração dos honorários de sucumbência.

Preliminar rejeitada.

Apelação principal não provida.

Apelação adesiva provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.074963-8/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Cemig Distribuição 
S.A. - Apelante adesivo: Márcio Welson Gonçalves de 
Castro - Apelados: Cemig Distribuição S.A., Márcio 
Welson Gonçalves de Castro - 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, em REJEITAR 
A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO 
PRINCIPAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO À ADESIVA.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Heloísa 
Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço dos recursos, 
estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos 
de sua admissibilidade.

Trata-se de apelações principal e adesiva inter-
postas por Cemig Distribuição S.A. e por Márcio Welson 
Gonçalves de Castro, respectivamente, nos autos da ação 
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causado a terceiros por seus servidores, independente-
mente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, 
assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa 
pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados 
(Direito Administrativo Brasileiro, 28. ed. Ed. Malheiros, 2003, 
p. 627).

Corrobora esse entendimento, o v. aresto:

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ônibus. 
Atropelamento de ciclista. Nexo causal entre o ato do 
motorista e o evento morte. Hipótese de pessoa jurí-
dica de direito privado prestadora de serviço público sob 
regime de permissão. Aplicabilidade do art. 37, § 6º da 
CF/88. Responsabilidade objetiva demonstrada, bem como 
a ausência de dados suficientes para esclarecer qual foi a 
conduta da vítima. Prejuízo que resulta à apelada por ser seu 
o ônus probatório. Obrigação de indenizar da empresa de 
transporte coletivo reconhecida. Recurso provido para esse fim 
considerado renunciado o adesivo (1º TACSP, AP 0944294-8 
- (38892), Guarulhos, 7ª C. Fér., Rel. Juiz Ariovaldo Santini 
Teodoro, j. em 30.01.2001).

Dessa forma, a prestadora de serviço público deve 
responder pelos danos causados à vítima, independen-
temente de ter agido com culpa, nos termos da norma 
constitucional supracitada.

No entanto, para se aplicar a teoria da responsa-
bilidade objetiva, é imprescindível que o terceiro lesado 
demonstre, antes, o dano sofrido e o nexo causal entre 
esse e a conduta da prestadora de serviço público, o que 
se verificou no caso em comento.

Ou seja, a teoria da responsabilidade objetiva, 
segundo a qual é desnecessária a comprovação da culpa 
do agente, não exime o lesado de provar, ao menos, o 
nexo de causalidade entre a conduta, culposa ou não, e 
o dano.

No caso da responsabilidade objetiva, basta, ainda, 
que a parte sofra um dano injusto, sendo irrelevante que 
a conduta da qual decorreu o evento tenha sido lícita, 
realizada em prol da comunidade.

Embora o interesse público se sobreponha ao 
particular, se, por essa razão, o indivíduo sofrer alguma 
lesão a seus direitos ou bens, injustamente, deve ser inde-
nizado. 

No caso em comento, ficou demonstrado que os 
deslizamentos e instabilidades constatadas no terreno do 
autor decorreram das detonações realizadas pela Cemig 
no imóvel de sua propriedade, que confronta com o 
do postulante.

Nesse sentido, a prova pericial (f. 58/94), realizada 
na cautelar de produção antecipada de prova, deixou 
claro que o deslizamento do solo ocorreu na divisa entre 
os dois imóveis e que teve como causa as detonações 
realizadas pela Cemig.

Nesse sentido, ao ser indagado, no quesito 21, 
formulado pelo autor, se os eventos ocorridos na sua 
residência teriam decorrido das explosões das rochas do 
imóvel da ré, respondeu afirmativamente.

Quanto à prova testemunhal, compreendo que, 
não obstante se trate de meio lícito de prova, no caso em 
comento, as testemunhas pouco poderiam afirmar sobre 
as causas dos danos verificados no imóvel, mormente 
diante de perícia realizada por profissional com conhe-
cimento técnico.

Portanto, as provas requeridas são prescindíveis 
para o julgamento da ação, de modo que o feito poderia 
realmente ter sido julgado antecipadamente.

Assim, não padece de qualquer ilegalidade a r. 
sentença, que está de acordo com a jurisprudência do 
colendo STJ, a saber:

É soberano o juiz em seu livre convencimento motivado ao 
examinar a necessidade da realização de provas requeridas 
pelas partes, desde que atento às circunstâncias do caso 
concreto e à imprescindível salvaguarda do contraditório (REsp 
1067438/RS. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe de 20.05.2009).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.
II - Apelação principal: Cemig Distribuição S.A.
O apelo principal versa, precipuamente, sobre 

a responsabilidade civil da concessionária pelos danos 
ocorridos no imóvel do autor, decorrentes de desliza-
mento de terra oriundo de área de propriedade da Cemig, 
causando instabilidade no seu terreno.

O autor atribui os deslizamentos às detonações 
de rochas em terreno de propriedade da Cemig, que 
confronta pelos fundos com o seu, com a utilização de 
materiais explosivos, no segundo semestre de 2009 e 
início de 2010.

A Cemig, por sua vez, não nega a realização das 
explosões, limitando-se a afirmar que foram feitas em 
prol da comunidade, visando melhorias na rede elétrica, 
o que afastaria a ilicitude de sua conduta.

Com efeito, a Cemig caracteriza-se por ser presta-
dora de serviço público, sob a modalidade de concessão. 
Por conseguinte, aplicam-se à hipótese as regras da 
responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal/88, cujo teor merece transcrição: 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, 
prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

Infere-se desse dispositivo a obrigação da 
Administração, por todas as suas formas de desmem-
bramento, indenizar, independentemente da existência 
de culpa, os danos causados a terceiros, por qualquer 
pessoa incumbida da realização de um serviço público.

Nesse sentido, leciona com maestria Hely 
Lopes Meirelles:

[...] o exame desse dispositivo revela que o constituinte esta-
beleceu para todas as entidades estatais e seus desmem-
bramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano 
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Para demonstrar o valor dos danos materiais, o autor 
apresentou o orçamento de f. 21/29, que compreende os 
serviços de construção de edícula e de demolição, carga 
e transporte, e proteção do talude/encosta, totalizando o 
valor de R$100.157,94.

O orçamento especifica o valor de cada serviço, de 
modo detalhado, demonstrando satisfatoriamente o dano 
material sofrido e o seu valor.

No que concerne ao dano moral, o autor aponta 
ser passível de reparação a insegurança de residir em 
imóvel cuja estrutura física esteja comprometida, bem 
como a privação quanto ao uso de sua área de lazer, até 
que sejam efetivadas as obras de reparação.

São notórios, de fato, a insegurança e o medo 
gerados a quem reside em imóvel cuja estrutura funda-
cional se apresente comprometida. Os riscos, nesse caso, 
não se resumem à propriedade material, estendendo-se à 
integridade e à vida do postulante e seus familiares.

Indubitável o dano moral sofrido por quem se viu 
nessas condições por aproximadamente três anos, convi-
vendo com o risco de desabamentos e outros abalos em 
seu imóvel.

Assim, resulta configurado o dano moral sofrido 
pelo autor, passível de indenização. 

Em relação à quantificação da indenização, deve 
ser considerada a dupla finalidade do instituto, que 
corresponde, por um lado, à punição do ofensor, como 
forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa 
e, por outro, à compensação da vítima pela dor e sofri-
mento vivenciados.

Para a fixação dos danos morais devem-se levar 
em conta as condições das partes, as circunstâncias em 
que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a inten-
sidade do sofrimento, devendo-se, ainda, considerar o 
caráter repressivo-pedagógico da reparação, para propi-
ciar à vítima uma satisfação sem caracterizar enriqueci-
mento ilícito.

Não se pode perder de vista que o ofensor deve ser 
penalizado, mas também não se admite que o pretendido 
ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

Considerando esses aspectos, considero razoável 
o valor da indenização arbitrada em favor do autor, de 
R$12.000,00 (doze mil reais), estando proporcional ao 
sofrimento vivenciado.

Quanto ao pagamento das despesas relativas à 
produção antecipada de provas, a saber, as custas e os 
honorários periciais, cumpre à Cemig, sucumbente na 
ação, custeá-las, por força do princípio da causalidade.

Isso posto, nego provimento ao apelo principal.
III - Apelação adesiva: Márcio Welson Gonçalves 

de Castro.
O autor apela adesivamente às f. 341/344, reque-

rendo a majoração da indenização decorrente dos danos 
morais sofridos, bem como dos honorários de sucum-
bência. 

Em resposta ao quesito 19, o expert afirmou: 

As obras feitas pela Suplicada conforme resposta do quesito 
anterior foram devido ao fato de que havia uma obra da 
suplicada ao lado, onde explodiram muitas dinamites para 
romper uma rocha que faz divisa com os terrenos de fundos 
da Rua Antônio Dias. 

O perito afirmou, ainda, que a construção do autor 
e seu sistema de esgotamento de águas pluviais atende 
a todos os requisitos de segurança e qualidade, tendo os 
deslizamentos decorrido, de fato, das explosões levadas a 
efeito pela Cemig.

A resposta ofertada aos quesitos 7 e 8, formulados 
pela Cemig, torna inquestionável a relação de causa-
lidade entre as detonações e os danos constatados no 
imóvel do requerente. Confira-se:

7) Qual a distância entre as escavações em rocha e a obra 
do Suplicante? Há relação entre as detonações ocorridas em 
junho/julho/2009 e o deslizamento ocorrido em 01/2010?
- A distância entre a escavação de rochas da Suplicada e a 
casa do Suplicante é de aproximadamente 150,00 m.
Sim. As detonações ocorridas podem ter causado fendas que 
no período das chuvas provocaram fortes infiltrações resul-
tando no deslizamento de terras ocorrido.
8) O deslizamento pode ter ocorrido em função da satu-
ração natural do terreno em função da grande precipitação 
no período? Observaram-se outras ocorrências similares no 
período (janeiro/2010) do município de Juiz de Fora? Qual a 
magnitude desses eventos?
A causa de o deslizamento ter ocorrido por saturação natural 
do terreno não é possível, pois trata-se de solo estável, resis-
tente, que há anos se encontrava da mesma forma. 
São raros os eventos dessa magnitude na cidade considerando 
deslizamentos ocorridos por situação natural do terreno.

Portanto, não há dúvidas de que a causa dos desli-
zamentos ocorridos no terreno da Cemig e que ocasio-
naram danos no terreno do autor foram as detonações 
realizadas pela concessionária em seu terreno, eviden-
ciando-se a responsabilidade da ré pelos prejuízos 
causados ao autor.

Os danos causados ao imóvel do autor também 
foram apurados pela prova técnica, constando do laudo 
que: “Com o deslizamento parcial do terreno do réu, a 
obra do autor sofreu problemas em sua fundação na área 
de fundos que cedeu e causou várias trincas no piso, alve-
naria, azulejos, pedras, mármore, etc.”

O perito afirmou, ainda, existir perigo iminente de 
comprometimento maior da obra do suplicante, com as 
proximidades das chuvas, havendo emergência das obras 
de contenção e melhorias na encosta.

Informou, ainda, que da forma em que se encontra 
o salão de festa/churrasqueira do suplicante, o local deve 
ficar isolado, sem uso, até que se tomem providências de 
reforço da estrutura do local.

O dano material consiste, portanto, nos problemas 
ocorridos na fundação do imóvel do autor, que cedeu e 
causou várias trincas no piso, alvenaria, azulejos e pedras.
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No que concerne ao pedido de majoração dos 
danos morais, reporto-me aos argumentos explanados 
na apelação principal, para indeferir, naquela oportuni-
dade, a redução pretendida.

Compreendo que a quantia arbitrada em primeira 
instância para reparar os danos morais é suficiente para 
compensar a dor sofrida pelo postulante, além de se 
mostrar proporcional à conduta da requerida. 

Portanto, deve ser mantida a indenização por danos 
morais, arbitrada em R$12.000,00 (doze mil reais), sendo 
descabida a majoração pretendida.

Quanto aos honorários de sucumbência. 
Expõe que a queda da parte dos fundos de seu 

imóvel gerou angústia e insegurança, além do medo de 
ocupar o imóvel comprometido até que fossem realizadas 
as providências mínimas de segurança.

Requer a majoração dos honorários de sucumbência.
A quantia de R$1.000,00 se mostra, de fato, redu-

zida, considerando o trabalho desempenhado pelo 
procurador e a importância da causa.

A demanda ensejou a análise de provas, inclu-
sive pericial, com formulação de quesitos, sendo de 
média complexidade.

Assim, cabível a majoração dos honorários.
Isso posto, rejeito a preliminar, nego provimento à 

apelação principal e dou parcial provimento ao apelo 
adesivo, apenas para majorar os honorários de sucum-
bência para 10% sobre o valor da condenação.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ANA PAULA CAIXETA e MOREIRA DINIZ.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR, NEGARAM 
PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO À ADESIVA.

. . .

Ação de adjudicação compulsória - Ilegitimidade 
ativa - Cessionários de direitos de contrato de 

promessa de compra e venda - Rejeição - 
Cerceamento de defesa - Processo 

suficientemente instruído - Art. 330, inciso l, 
do CPC - Prescrição - Não ocorrência - Prazo 

prescricional vintenário - Art. 177 do CC de 1916 -
 Aplicação - Ausência de pagamento do valor 

previsto no contrato de compra e venda - Questão 
já decidida - Ação de consignação em pagamento 
julgada procedente - Direito a adjudicação devido 

Ementa: Apelação cível. Ação de adjudicação compul-
sória. Preliminar de ilegitimidade ativa. Cessão de 

direitos. Rejeitada. Preliminar de falta de interesse de agir. 
Afastada. Preliminar de carência de ação por impossibi-
lidade jurídica do pedido. Rejeitada. Preliminar de nuli-
dade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
Prejudicial de mérito de prescrição. Prazo vintenário. 
Rejeitada. Alegação de não pagamento do valor aven-
çado no contrato de compra e venda. Procedência da 
ação de consignação em pagamento. Rediscussão. 
Impossibilidade. Justiça gratuita. Pessoa física. Pagamento 
das custas. Ato incompatível. Indeferimento.

- Os cessionários do instrumento particular de trans-
ferência dos direitos da promessa de compra e venda, 
além de terem legitimidade para figurar no polo ativo da 
presente ação de adjudicação compulsória do imóvel, 
possuem interesse de agir, tendo em vista que, embora 
tenham sido cedidos os direitos sobre o imóvel, eles não 
tiveram a sua propriedade.

- Se o imóvel objeto da presente ação de adjudicação 
compulsória está individualizado em memorial descritivo, 
não há que se falar em carência de ação por impossibili-
dade jurídica do pedido.

- É faculdade do magistrado, com base no disposto no 
art. 330, I, do CPC, conhecer diretamente do pedido, 
quando os documentos trazidos aos autos se mostram 
suficientes para a solução da lide, não havendo que se 
falar em cerceamento de defesa.

- Nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, pres-
creve em 20 anos a pretensão de obter a escritura defini-
tiva do imóvel. Assim, se não houve o transcurso do prazo 
prescricional vintenário até o ajuizamento da presente 
ação de adjudicação compulsória, não há que se falar 
em prescrição.

- Reconhecido o pagamento do débito da promessa de 
compra e venda e concedido o efeito liberatório por 
sentença, nos autos da ação de consignação em paga-
mento, têm os compradores o direito à adjudicação 
compulsória do imóvel.

- O fato de os agravantes terem preparado o presente 
recurso de apelação constitui ato incompatível com a 
pretensão da gratuidade da justiça, bem como com o 
alegado estado de miserabilidade, o que impõe o indefe-
rimento da benesse.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.084617-0/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: 1os) Terezinha 
de Jesus Meireles de Vasconcelos, Sílvio da Cunha 
Vasconcelos e sua mulher;  2os) Leone Pereira da Costa 
e sua mulher, Dijane Fontes Pereira - Apelados: Eduarda 
Gabriele Gouveia de Azevedo Souza, José Martins de 
Azevedo Souza Neto, Agropecuária Pau Brasil Ltda. e 
outro, espólio de João Batista Lorenti, representado pela 
inventariante, Tânia Aparecida Pollo Lorenti; Thereza 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        145

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Cristina de Abreu Costa Saab, Abdalla Garcia Saab, HD 
Incorporação Administração Construção e Participação 
Ltda. - 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, em REJEITAR 
AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA 
DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO, NULIDADE DA SENTENÇA E NEGAR 
PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO; REJEITAR A 
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E NEGAR 
PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2014. - Luciano 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUCIANO PINTO - Agropecuária Pau Brasil 
Ltda., José Martins de Azevedo Souza Neto, Eduarda 
Gabriele Gouveia de Azevedo Souza, HD Incorporação, 
Administração, Construção e Participação Ltda., Abdalla 
Garcia Saab, Thereza Cristina de Abreu Costa Saab e 
espólio de João Batista Lorenti ajuizaram ação de adju-
dicação compulsória em face de Leone Pereira da Costa, 
Dijane Fontes Pereira, Sílvio da Cunha Vasconcelos e 
Terezinha de Jesus Meireles Vasconcelos.

Narraram que os autores, Abdalla Garcia Saab 
e João Batista Lorenti, adquiriram dos dois primeiros 
requeridos, mediante contrato particular firmado em 
10.01.89, a totalidade do imóvel rural, de extensões 
contíguas, objeto das matrículas nos 1.905, 1.906, 1.907, 
1.908 e 11.942 do 1º CRI de Uberlândia - MG - Incra 
nº 414.123.013.234-5, com área registrada de 511,84 
ha (105,75 alqueires).

Asseveraram que os dois primeiros requeridos, em 
1990, ajuizaram ação de resolução contratual c/c rein-
tegração de posse e, incidentalmente, ação cautelar de 
sequestro, as quais foram julgadas improcedentes, tendo 
eles, enquanto pendentes referidas ações, alienado o 
imóvel em questão aos dois últimos requeridos.

Salientaram que os autores, Abdalla Garcia Saab 
e João Batista Lorenti, cederam os direitos sobre o 
imóvel a Wagner Marchesi, que, por sua vez, transferiu 
50% do imóvel para Agropecuária Pau Brasil Ltda., 20% 
para José Martins de Azevedo Souza Neto, 20% para 
Eduarda Gabriele Gouveia de Azevedo Souza e 10% 
para HD Incorporação, Administração, Construção e 
Participação Ltda.

Afirmaram que o preço avençado foi integralmente 
pago pelos autores Abdalla Garcia Saab e João Batista 
Lorenti, contudo, até o presente momento, os reque-
ridos não cumpriram com a sua obrigação de outorgar a 
competente escritura definitiva do imóvel, embora notifi-
cados para tanto.

Ressaltaram que as matrículas primitivas do imóvel 
de nos 1.905, 1.906, 1.907, 1.908 e 11.942 foram unifi-
cadas, dando origem à nova matrícula registrada sob o 
nº 70.102, que, por sua vez, foi unificada com a matrícula 
sob o nº 34.123, originando a matrícula de nº 88.770.

Diante disso, requereram a concessão da tutela 
antecipada e, ao final, a procedência do pedido inicial, 
para que seja deferida a adjudicação compulsória do 
imóvel, ordenando-se a expedição de mandado de 
inscrição da sentença no registro de imóvel rural.

Juntaram procurações e documentos às f. 18/176.
Os autores aditaram a petição inicial às f. 181/185 

e juntaram documentos às f. 186/194.
Às f. 231/233, foi deferido o pedido liminar relativo 

à averbação da presente ação às margens das matrículas 
1.905, 1.907, 1.908, 11.942, 70.102 e 88.770, todas 
do 1º CRI, e indeferido o pleito de depósito incidental.

Os requeridos, Leone Pereira da Costa e Dijane 
Fontes Pereira, apresentaram contestação às f. 252/272, 
arguindo, preliminarmente: a) a ilegitimidade ativa, ao 
argumento de que não houve anuência quanto à cessão 
de direitos e que ela não foi realizada na forma pres-
crita em lei, qual seja escritura pública; b) a carência de 
ação, por falta de interesse de agir, ao fundamento que a 
presente ação não é o meio adequado para se alcançar 
a pretensão.

No mérito, alegaram que não houve o pagamento 
integral do débito, pugnando, ao final, pelo acolhimento 
das preliminares e/ou improcedência do pedido inicial.

Os requeridos, Sílvio da Cunha Vasconcelos e 
Terezinha de Jesus Meireles Vasconcelos, apresentaram 
contestação às f. 279/324, arguindo a preliminar de 
ilegitimidade ativa dos autores Agropecuária Pau Brasil 
Ltda., José Martins de Azevedo Souza Neto, Eduarda 
Gabriele Gouveia de Azevedo Souza, HD Incorporação, 
Administração, Construção e Participação Ltda., ao argu-
mento de que o instrumento particular de cessão de 
direitos é nulo de pleno direito, porque não foi obser-
vada a sua forma, qual seja: escritura pública, conforme 
art. 1.793 do CC.

Adiante, arguiram a preliminar de carência de ação 
por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que 
o instrumento particular de cessão de direitos hereditários 
é título inábil para subsidiar a presente ação de adjudi-
cação, bem como por impossibilidade jurídica do pedido, 
em razão da não individualização do imóvel.

No mérito, bateram-se, em síntese, pela ausência 
dos requisitos necessários à adjudicação do imóvel e 
sustentaram a ausência de pagamento do preço acor-
dado no contrato de compra e venda.

Ao final, requereram o acolhimento das prelimi-
nares e/ou a improcedência do pedido inicial.

Impugnação às contestações às f. 417/424.
Termo de audiência à f. 427.
Sobreveio sentença (f. 451/461), que julgou proce-

dente o pedido inicial, “a fim de adjudicar compulsoria-
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mente o imóvel atualmente registrado sob as matrículas 
de nos 70.102 e 88.770 aos demandantes, nas propor-
ções delineadas à f. 13, devendo, no entanto, cancelar 
as matrículas supramencionadas (art. 233, I, da Lei 
6.015/73), retornando-as aos registros anteriores, sob 
os números 1.905, 1.906, 1.907, 1.908 e 11.942”, 
julgando extinto o feito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

A sentença ainda condenou os demandados ao 
pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, 
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os requeridos, Sílvio da Cunha 
Vasconcelos e Terezinha de Jesus Meireles Vasconcelos, 
manejaram apelação às f. 463/528, arguindo, prelimi-
narmente, a ilegitimidade ativa dos autores Agropecuária 
Pau Brasil Ltda., José Martins de Azevedo Souza Neto, 
Eduarda Gabriele Gouveia de Azevedo Souza, HD 
Incorporação, Administração, Construção e Participação 
Ltda.; a carência de ação por falta de interesse de agir e 
por impossibilidade jurídica do pedido, bem como a nuli-
dade da sentença, por cerceamento de defesa.

No mérito, alegaram, em síntese, a ausência de 
pagamento, requerendo, ao final, o provimento do 
recurso para acolher as preliminares ou para julgar 
improcedente o pedido inicial.

Os requeridos, Leone Pereira da Costa e Dijane 
Fontes Pereira, também manejaram apelação às 
f. 530/555, arguindo as preliminares de nulidade da 
sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de 
que necessária a produção de prova pericial; de ilegitimi-
dade ativa e falta de interesse de agir.

No mérito, bateram-se, em suma, pelas mesmas 
teses de sua contestação, pugnando, ao final, pelo provi-
mento do recurso.

Contrarrazões às f. 559/572, pugnando pela manu-
tenção da sentença.

Às f. 585/591, os requeridos, Leone Pereira da 
Costa e Dijane Fontes Pereira, levantaram a prejudicial de 
mérito de prescrição, requerendo o seu reconhecimento, 
com a extinção do feito.

É o relatório.
Decido.
1ª apelação (Sílvio da Cunha Vasconcelos e 

Terezinha de Jesus Meireles Vasconcelos).
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Preliminar de ilegitimidade ativa.
Os apelantes alegaram que os autores, 

Agropecuária Pau Brasil Ltda., José Martins de Azevedo 
Souza Neto, Eduarda Gabriele Gouveia de Azevedo 
Souza e HD Incorporação, Administração, Construção e 
Participação Ltda., não têm legitimidade para figurar no 
polo ativo da presente demanda, ao argumento de que a 
cessão de direitos a eles outorgada seria nula.

Contudo, sem razão os apelantes.

É notório que a legitimidade para a causa consiste 
na qualidade da parte de demandar e ser demandada, 
ou seja, de estar em juízo. 

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco 
(Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, v. II, p. 306): 

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, 
como demandante ou demandado, em relação a deter-
minado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende 
sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa 
e traduz-se na 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 legí-
tima adequação entre o sujeito e a causa. 

No caso dos autos, é de ver que os compradores, 
Abdalla Garcia Saab, Thereza Cristina Abreu Costa Saab 
e o espólio de João Batista Lorenti, firmaram instrumento 
particular de transferência dos direitos da promessa de 
compra e venda do imóvel com o cessionário Wagner 
Marchesi (f. 129/132).

Por sua vez, o cessionário, Wagner Marchesi, trans-
feriu 50% do imóvel para Agropecuária Pau Brasil Ltda., 
20% para José Martins de Azevedo Souza Neto, 20% 
para Eduarda Gabriele Gouveia de Azevedo Souza e 
10% para Heli Lopes Dourado, hoje HD Incorporação, 
Administração, Construção e Participação Ltda., conforme 
cláusula 03 do referido instrumento particular (f. 131).

Esclareço que, ao contrário do que fazem crer os 
apelantes, o disposto no art. 1.793 do CC/02, por si só, 
não inquina nulidade ao instrumento particular de cessão 
de direitos da promessa de compra e venda do imóvel, 
porque tal disposição no sentido de que a cessão deve 
ser realizada por escritura pública visa à proteção dos 
herdeiros; e, assim sendo, somente pode ser levantada 
por eles.

De outro turno, observo que, in casu, o instrumento 
particular de transferência dos direitos da promessa de 
compra e venda do imóvel foi firmado em nome do 
espólio de João Batista Lorenti, representado pela inventa-
riante Tânia Aparecida Pollo Lorenti e com a anuência de 
todos os herdeiros, Willyan César Lorenti, Izidoro Lorenti 
Neto, Jucielle Noara Ferreira e Nádia Lorenti (f. 129).

Dessa forma, se os herdeiros do de cujus, João 
Batista Lorenti, estão de acordo com a cessão de direitos, 
não há que se falar em sua nulidade.

Além disso, verifico que referida cessão foi firmada 
anteriormente ao falecimento do Sr. João Batista Lorenti, 
tendo sido informado nos autos da ação de resolução 
de promessa de compra e venda, conforme se vê às 
f. 100/102, de modo que o instrumento particular de 
transferência dos direitos da promessa de compra e 
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venda do imóvel tem como escopo apenas formalizar o 
ato praticado anteriormente.

Nesse contexto, por certo, possuem os referidos 
autores legitimidade ativa para requererem a adjudicação 
compulsória do imóvel.

Com tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimi-
dade ativa.

Preliminar de falta de interesse de agir.
Vejo que não têm razão os apelantes.
Sobre interesse de processual ou de agir, leciona 

Humberto Theodoro Júnior que:

O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da 
necessidade de obter através de processo a proteção ao inte-
resse substancial. Entende-se dessa maneira que há interesse 
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’ 
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito proces-
sual civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55).

No caso em tela, o interesse de agir está consubs-
tanciado no fato de que, embora tenham sido cedidos os 
direitos sobre o imóvel, através do instrumento particular 
de transferência dos direitos da promessa de compra e 
venda de f. 129/132, até o presente momento os autores 
não tiveram a sua propriedade.

Esclareço que no acórdão de nº 1.0278.08.006550-
3/001, desta Câmara, colacionado pelos apelantes 
(Leone Pereira da Costa e Dijane Fontes Pereira), em suas 
razões recursais (f. 544), não há interesse de agir, porque 
não se sabia se o inventário já havia se encerrado.

Ora, os herdeiros não podem ceder direitos here-
ditários ainda indivisíveis, pois, até que ocorra a partilha, 
tem-se um acervo hereditário uno, não se sabendo qual 
imóvel pertencerá a cada herdeiro.

Esse é o sentido do acórdão, o qual não se aplica 
ao caso em análise, porque lá houve cessão de imóvel, 
isto é, cessão de direito real, enquanto, aqui, houve 
cessão de direito no campo obrigacional, dos direitos do 
comprador do imóvel definido no contrato de compra e 
venda de f. 66/69.

Tanto é vero que consta a promessa de compra e 
venda do imóvel rural como objeto da cessão de direitos 
(f. 129/132).

Não se pode confundir a cessão de direito real, que 
é o caso do acórdão de n° 1.0278.08.006550-3/001, 
com a cessão de direito do comprador, que se limita a 
ceder o direito adquirido em razão da celebração de um 
contrato de compra e venda, para que o terceiro possa 
pleitear o seu cumprimento, inclusive a adjudicação 
compulsória do imóvel, como in casu.

Além disso, como dito quando do julgamento da 
preliminar de ilegitimidade ativa, referida cessão foi 
firmada anteriormente ao falecimento do Sr. João Batista 
Lorenti, tendo sido informado nos autos da ação de reso-
lução de promessa de compra e venda, conforme se vê 
às f. 100/102, de modo que o instrumento particular 

de transferência dos direitos da promessa de compra e 
venda do imóvel tem como escopo apenas formalizar o 
ato praticado anteriormente.

Dito isso, por óbvio, têm os autores interesse de agir 
na presente ação de adjudicação compulsória do imóvel, 
sobretudo porque a lei não excluirá da apreciação do 
Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de falta de inte-
resse de agir.

Preliminar de carência de ação por impossibilidade 
jurídica do pedido.

Vejo que não assiste razão aos apelantes.
Da análise dos autos, é de ver que o imóvel objeto 

da presente adjudicação compulsória se encontra indivi-
dualizado no memorial descritivo de f. 150/152, tendo 
a sentença, inclusive, determinado o cancelamento das 
matrículas de números 70.102 e 88.770, “retornando-as 
aos registros anteriores, sob os números 1.905, 1.906, 
1.907, 1.908 e 11.942” (f. 460).

Frise-se que as matrículas nos 1.905, 1.906, 1.907, 
1.908 e 11.942 são aquelas mencionadas no instrumento 
particular de promessa de compra e venda de f. 66/69.

Mais, nos autos da medida cautelar de sequestro, 
está sendo realizada perícia por engenheiro agrimensor 
sobre o imóvel litigioso, para se saber os marcos origi-
nais do bem, conforme se vê do acórdão deste Tribunal 
às f. 161/163 dos autos em anexo.

Assim, não restam dúvidas de que o imóvel objeto 
da presente demanda está individualizado e, por isso, não 
há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Com isso, rejeito a preliminar de carência de ação 
por impossibilidade jurídica do pedido.

Preliminar de nulidade da sentença por cercea-
mento de defesa.

Vejo que não assiste razão aos apelantes.
Isso porque é possível o julgamento antecipado da 

lide quando o feito já está suficientemente instruído e a 
questão posta a julgamento é de direito.

Ademais, é faculdade do magistrado, com base no 
disposto no art. 330, I, do CPC, conhecer diretamente 
do pedido, quando os documentos trazidos aos autos se 
mostram suficientes para a solução da lide.

Assim, somente há que se falar em cerceamento de 
defesa, ante o prematuro julgamento do feito, quando se 
verificar que a prova requerida pela parte e obstada pelo 
Juiz, era, de fato, indispensável, sendo capaz de trans-
mudar o desfecho dado à lide. 

A propósito:

Agravo regimental no agravo. Cerceamento de defesa. 
Inocorrência. Danos materiais. Revisão. Reexame de provas. 
Súmula STJ/7. Decisão agravada mantida. Improvimento. 
1. O julgamento antecipado da lide, por si só, não carac-
teriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado 
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas 
que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ. 



148        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014

AgRg no AREsp 357.024/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 
Turma, j. em 22.10.2013, DJe de 05.11.2013.)

No caso em tela, estou que a questão discutida nos 
autos ressuma como de direito, estando já plenamente 
delineados os fatos, e, assim sendo, desnecessária a 
realização de prova pericial requerida pelos apelantes, 
porque, conforme exposto quando do julgamento da 
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, o imóvel 
em questão encontra-se individualizado no memorial 
descritivo de f. 150/152.

Além disso, a perícia já está sendo realizada nos 
autos da medida cautelar de sequestro, a qual - frise-se - 
possui o mesmo objeto.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença 
por cerceamento de defesa, em razão do julgamento 
antecipado da lide, mormente porque ela determinou 
a adjudicação do imóvel registrado anteriormente nas 
matrículas sob os números 1.905, 1.906, 1.907, 1.908 
e 11.942, e não na totalidade das matrículas de números 
70.102 e 88.770, conforme se vê à f. 460.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença por cerceamento de defesa.

Mérito.
Vejo que não assiste razão aos apelantes.
Os apelantes se limitaram a alegar que não houve 

o pagamento integral do preço, requisito indispensável à 
procedência da ação de adjudicação compulsória.

Contudo, tal questão já foi ultrapassada quando do 
julgamento da ação de consignação em pagamento em 
anexo, que foi julgada parcialmente procedente:

[...] a fim de declarar extinta a obrigação dos autores advinda 
do contrato cuja cópia se encontra às f. 17/20 destes autos, 
atribuindo, portanto, ao depósito adrede consignado, efeito 
liberatório ao preço dos imóveis referidos na peça de ingresso 
(f. 328 dos autos em apenso).

Assim, diante da procedência da ação de consig-
nação em pagamento em anexo e da extinção da obri-
gação dos compradores, a qual foi mantida por este 
Tribunal, a procedência da presente ação de adjudicação 
compulsória é mera consequência.

Ora, reconhecido o pagamento do débito da 
promessa de compra e venda e concedido o efeito libera-
tório por sentença, têm os compradores o direito à adju-
dicação compulsória do imóvel, em face da recusa, nos 
termos do art. 1.418 do CC/02:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, 
pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem 
os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura defini-
tiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento 
preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 
do imóvel (grifo nosso).

Assinalo que tal obrigação se mantém mesmo 
estando o imóvel litigioso em nome de terceiros de boa-fé, 
ora apelantes, conforme decidido quando do julgamento, 

por este Tribunal, dos embargos de terceiro por ele mane-
jados, o qual entendeu que:

O terceiro que adquire a coisa litigiosa, mesmo que de inter-
posta pessoa, está sujeito aos efeitos da coisa julgada, inde-
pendentemente de que tenha tido ou não ciência do feito, 
de modo que contra ele se erguem os efeitos preclusivos da 
decisão judicial proferida na anterior demanda (f. 122 - dos 
autos em apenso).

Nesse contexto, a manutenção da procedência do 
pedido da presente ação de adjudicação compulsória é 
medida que se impõe.

Isso posto, nego provimento ao primeiro recurso.
2ª apelação (Leone Pereira da Costa e Dijane 

Fontes Pereira).
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Preliminares de nulidade da sentença por cercea-

mento de defesa e ilegitimidade ativa.
Vejo que tais preliminares foram levantadas e anali-

sadas quando do julgamento do primeiro recurso, por 
isso deixo de apreciá-las novamente.

Prejudicial de mérito de prescrição.
Os apelantes, às f. 585/591, levantaram a prejudi-

cial de mérito de prescrição, ao argumento de que apli-
cável, in casu, o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, 
§ 5º, I, do Código Civil/02.

Contudo, sem razão os apelantes.
Inicialmente, esclareço que aplicável o Código 

Civil de 1916, uma vez que o contrato foi celebrado 
entre as partes na sua vigência, ou seja, em 10.01.1989 
(f. 66/69).

Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie é o 
vintenário, previsto no art. 177 do CC/16:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, 
em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre 
ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter 
sido propostas.

No mesmo sentido já decidi quando do julgamento 
da Apelação Cível nº 1.0024.07.799272-5/001:

Apelação cível. Adjudicação compulsória. Ausência de 
registro do instrumento particular. Prescrição da pretensão. 
Prazo vintenário. Configuração. - Não havendo registro no 
Cartório de Registro de Imóveis do instrumento particular de 
compra e venda, a pretensão de adjudicação compulsória 
do imóvel é prescritível. - Nos termos do art. 177 do Código 
Civil de 1916, prescreve em 20 anos a pretensão de obter a 
escritura definitiva do imóvel, como in casu (Apelação Cível 
1.0024.07.799272-5/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª 
Câmara Cível, j. em 31.03.2011, publicação da súmula em 
19.04.2011).

Cabe assinalar que aplicável, in casu, o prazo vinte-
nário, previsto no art. 177 do CC/16, porque, quando da 
entrada em vigor do CC/02 (11.01.03), já havia trans-
corrido mais da metade do prazo de 20 anos, conforme 
dispõe o art. 2.028 do CC/02: 
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Vejo que não assiste razão aos apelantes.
Os apelantes, em suas razões recursais, se limi-

taram a alegar que os apelados não comprovaram o 
pagamento integral do preço estabelecido no contrato de 
compra e venda celebrado entre as partes.

Contudo, tal questão já foi ultrapassada quando do 
julgamento da ação de consignação em pagamento em 
anexo, que foi julgada parcialmente procedente:

[...] a fim de declarar extinta a obrigação dos autores advinda 
do contrato cuja cópia se encontra às f. 17/20 destes autos, 
atribuindo, portanto, ao depósito adrede consignado, efeito 
liberatório ao preço dos imóveis referidos na peça de ingresso 
(f. 328 dos autos em apenso).

Assim, não cabe neste sítio a discussão do paga-
mento ou não do valor contratado, nem se a soja estava 
ou não à disposição dos credores, ora apelantes, sobre-
tudo porque tais matérias já foram enfrentadas quando 
do julgamento da ação de resolução de promessa de 
compra e venda manejada pelos ora apelantes, a qual 
entendeu que houve o pagamento pelos apelados na 
forma contratada.

A propósito, transcrevo parte do acórdão que 
julgou improcedente a ação de resolução de promessa 
de compra e venda (f. 55/56 - dos autos em anexo):

Pelos documentos de f. 48 a 54, está claro que a soja foi depo-
sitada e pelo documento de f. 55, os promitentes vendedores 
foram notificados pelo Cartório de Títulos e Documentos para 
receberem a soja depositada no Armazém Central Produtora 
e Distribuidora de Sementes Ltda. Note-se que o depósito da 
soja foi efetuado antes do vencimento da obrigação (12 a 17 
de maio de 1989; o vencimento da obrigação era em 30 de 
junho de 1989 - cláusula 4 da promessa - f. 08). Vê-se, pois, 
que os promitentes compradores cumpriram sua parte. 

Adiante, em face da procedência da ação de 
consignação em pagamento em anexo e da declaração 
de extinção da obrigação dos compradores, a qual foi 
mantida por este Tribunal, a procedência da presente ação 
de adjudicação compulsória é medida que se impõe.

Ora, reconhecido o pagamento do débito da 
promessa de compra e venda e concedido o efeito libera-
tório por sentença, têm os compradores o direito à adju-
dicação compulsória do imóvel, em face da recusa, nos 
termos do art. 1.418 do CC/02:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, 
pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem 
os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura defini-
tiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento 
preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 
do imóvel (grifo nosso).

No tocante ao pedido de justiça gratuita, entendo 
que, ao recolher as custas recursais, conforme se vê à 
f. 556, os apelantes praticaram ato incompatível com a 
concessão da justiça gratuita, bem como com o alegado 

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando redu-
zidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do caso.
É cediço que o prazo prescricional se inicia quando 

nasce para a parte uma pretensão.
A propósito:

Adjudicação compulsória . Prescrição. Prazo vintenário. Termo 
inicial. Pagamento do preço. - Nos termos do disposto no 
art. 177 do Código Civil de 1916 - aplicável à hipótese dos 
autos - é de 20 anos o prazo de prescrição da ação de adju-
dicação compulsória, que é ação pessoal. Inicia-se o prazo 
prescricional, quando nasce para a parte uma pretensão acio-
nável, de modo que, apenas a partir do momento em que 
houve o possível pagamento do preço, é que se iniciou o prazo 
vintenário (grifo nosso) (TJMG. Numeração única: 2503886-
74.2008.8.13.0105. Processo: 1.0105.08.250388-
6/001(1). Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha. Julgamento: 
10.06.2010. Publicação: 29.06.2010).

No caso dos autos, tendo em vista que o pagamento 
do preço, isto é, o depósito pelos apelados das sacas de 
soja se deu antes do vencimento da obrigação, conforme 
entendeu o acórdão de f. 54/56 (dos autos em apenso) 
- frise-se - transitado em julgado, o prazo prescricional 
vintenário se iniciou no dia 30.04.1989, data prevista no 
contrato celebrado entre as partes para a transferência 
do imóvel sub judice, nos termos de sua cláusula quinta:

Que a posse do imóvel, objeto deste contrato, será trans-
mitida pelos Promitentes Vendedores aos Compromissários 
Compradores até o dia 30 de abril de 1989, totalmente livre 
e desembaraçado de qualquer gravame [...] (f. 67).

Entretanto, percebo que os apelantes, Leone Pereira 
da Costa e Dijane Fontes Pereira, manejaram ação de 
resolução de promessa de compra e venda em novembro 
de 1990 (f. 42/46 - dos autos em apenso), interrompendo, 
assim, o prazo prescricional, nos termos do art. 172 do 
CC/16, que somente se iniciou, novamente, com o trân-
sito em julgado da referida ação.

Não obstante, observo que não há, nos autos, 
prova de seu trânsito em julgado, apenas cópia de seu 
acórdão (f. 54/56 - dos autos em apenso), proferido 
em 08.10.1992, o que inviabiliza a contagem exata do 
prazo prescricional.

Por outro lado, estou que, mesmo se considerarmos 
a data do acórdão (08.10.1995), que julgou improce-
dente a ação de resolução de promessa de compra e 
venda (a qual, por óbvio, é anterior ao seu trânsito em 
julgado), como o termo inicial da prescrição, a presente 
ação não se encontra prescrita, uma vez que ajuizada em 
02.12.2010 (f. 02-v.), logo, antes do decurso do prazo 
vintenário, previsto no art. 177 do CC/16.

Forte em tais argumentos, rejeito a prejudicial de 
mérito de prescrição.

Mérito.
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estado de miserabilidade, o que impõe o indeferimento 
da benesse.

Nesse sentido:

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Embargos à 
penhora e à execução. Justiça gratuita. Pagamento do 
preparo recursal. Preclusão lógica. Indeferimento do 
pedido [...] - O pagamento voluntário das custas recur-
sais demonstra, de forma cabal, que a parte tem condi-
ções de arcar com as custas e despesas do processo sem 
prejuízo próprio ou de sua família, sendo tal ato incompa-
tível com o pedido de justiça gratuita. [...] (TJMG. Apelação 
Cível 1.0384.10.089138-9/003, Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli 
Balbino, 17ª Câmara Cível, j. em 07.11.2013, publicação 
da súmula em 19.11.2013).

Ementa: Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Realização 
de preparo. Ato incompatível. Imissão na posse. Liminar. 
Concessão. Lei nº 9.514/97. - Incorre em ato incompatível 
a parte que efetua o pagamento das custas recursais quando 
pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. [...] 
(TJMG. Agravo de Instrumento Cível 1.0313.13.003024-
7/001, Rel. Des. Pereira da Silva, 10ª Câmara Cível, j. em 
26.11.2013, publicação da súmula em 06.12.2013). 

Comungo desse entendimento porquanto entendo 
que aquele que está impossibilitado de custear as 
despesas do processo simplesmente não o faz, em 
nenhuma hipótese.

Pelo exposto, nego provimento ao segundo recurso.

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

Súmula - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, 
FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO E NULIDADE DA SENTENÇA 
REJEITADAS, PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO; 
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E 
SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Mandado de segurança - Polícia Civil - Escolta de 
presos - Atribuição - Agente penitenciário - Lei 

Estadual nº 14.695/03 - Inteligência

Ementa: Agravo regimental. Liminar. Mandado de 
segurança. Ordem para escolta de presos. Polícia 
Civil. Atribuição de agente penitenciário. Lei Estadual 
nº 14.695/03. 

- As atividades a serem desenvolvidas tanto pela Polícia 
Civil quanto pela Polícia Militar nos estabelecimentos 
prisionais decorre da Constituição Federal, das leis e 
decretos estaduais. A escolta de presos não é função atri-
buída a policiais civis (art. 2º, Lei Estadual nº 14.695/03). 
A questão já foi apreciada e decidida pelo Superior 

Tribunal de Justiça (RMS 19269/MG, Rel.ª Min.ª Eliana 
Calmon, j. em 26.04.2005, DJ de 13.06.2005, p. 215), 
justificando-se a concessão da liminar em mandado 
de segurança.

AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 1.0000.13.090477-4/001 
- Comarca de Campestre - Agravante: Estado de Minas 
Gerais - Agravado: Sindicato dos Servidores da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais - Autoridade coatora: 
Juiz de Direito da Comarca de Campestre, Delegado 
de Polícia da Comarca de Campestre - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Wander 
Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDER MAROTTA - O Estado de Minas 
Gerais interpõe agravo regimental contra a r. decisão de 
f. 130/133, na qual deferi a liminar pleiteada pelo Sindi-
cato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais contra ato do Juiz de Direito da Comarca de 
Campestre - MG para:

- determinar que sejam suspensos quaisquer atos 
determinando que os policiais civis lotados na Comarca 
de Campestre - MG, filiados ao impetrante, escoltem 
presos para audiências ou qualquer outro estabeleci-
mento local, incluindo escolas para tratamento de saúde, 
recambiamento de preso, dentre outros; 

- determinar que os policiais civis lotados na 
Comarca de Campestre - MG, filiados ao impetrante 
não sejam mais obrigados a fazer a guarda de presos 
na cadeia local, especialmente durante o banho de sol e 
buscas internas na cadeia, dentre outros.

Sustenta o agravante, em síntese, que, para que o 
ato impugnado seja desconstituído, há necessidade de 
dilação probatória, o que não é admitido em mandado 
de segurança, tal como se verifica da jurisprudência trans-
crita às f. 176/177. Acrescenta que não restou demons-
trado o fumus boni iuris, pois o que se tem é uma situação 
de transição que objetiva “[...] aumentar os níveis de 
segurança pública, em que a administração das cadeias 
e dos presídios da Secretaria de Segurança Pública para 
a Secretaria de Estado da Justiça, sendo criado o cargo 
de Agente de Segurança Penitenciário, com atribuição 
de “exercer atividades de escolta e custódia de presos” 
(f. 177); e que, deferida a liminar, a segurança pública no 
Município de Campestre estará gravemente comprome-
tida, pois a Administração necessita de tempo e recursos 
para reestruturar o sistema prisional naquele Município. 
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Indenização - Rifa - Loteria ilegal - Sorteio de 
veículo - Multas e tributos - Pendência de 

pagamento - Impossibilidade de uso e gozo - 
Dano moral - Inexistência

Ementa: Apelação. Ação mandamental c/c indeni-
zação por danos morais. Rifa. Sorteio de veículo. 
Impossibilidade de uso e gozo pleno. Automóvel com 
impedimento administrativo. Multas e tributos pendentes 
de pagamento. Constrangimento. Pedido de reparação 
moral. Impossibilidade. Obrigação natural. Loteria não 
autorizada. 

- A rifa não autorizada equivale à loteria ilegal, portanto 
impossível de gerar efeitos jurídicos válidos (DL n° 
6.259/1944, art. 69). Ademais, a promoção ou extração 
de loteria sem autorização legal é considerada contra-
venção penal (DL n° 3.688/1941, art. 51). Portanto, na 
medida em que o contrato entabulado entre as partes 
evidencia nítida obrigação natural, não exigível na esfera 
do direito, eventual inadimplência não pode ser levada 
à consideração do Judiciário, uma vez faltar o pressu-
posto da exigibilidade prestacional. Com efeito, as situa-
ções decorrentes do estado moratório do devedor, nessa 
hipótese, escapam da alçada do direito, sendo passível 
de exigência apenas no campo da moral. O pedido inde-
nizatório fulcrado em eventual dano moral, portanto, não 
pode ser acolhido, notadamente porque o fundamento 
da pretensão reparatória repousa nos efeitos decorrentes 
do inadimplemento de obrigação inexigível.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.092036-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Adelsira de Fatima 
Vertelo Dias - Apelados: Igreja Internacional Despertar 
da Fé, Lourdes de Fátima Silva e outra - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2014. - Cláudia 
Maia - Relatora.

Notas taquigráficas

DES. CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Adelsira de Fátima Vertelo Dias 

Afirma que a atuação estatal pauta-se pelos princípios 
da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcio-
nalidade, todos com vistas a atender a supremacia do 
interesse público, estando ausentes os requisitos para a 
concessão da liminar. 

De outro lado, ressalta ser temerário que os presos 
passem para a custódia da Suapi desde que isso vem 
sendo implantado de forma gradativa e cerca de 80% 
dos presos do Estado já estão sob a custódia da Suapi, 
não se caracterizando, aqui, o periculum in mora. Requer, 
assim, seja reformada a decisão agravada e indeferida a 
liminar concedida.

É o relatório. 
Data venia, não vejo motivos para reformar a minha 

decisão. 
Como ressaltado, nos termos do art. 1º, § 1º, da 

Lei Estadual 13.054/98, desde 1º de janeiro de 2000, 
compete à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a 
escolta ao transporte do preso provisório ou condenado.

Já a Lei nº 14.695/03 criou o cargo de Agente de 
Segurança Penitenciário vinculado ao Quadro de Pessoal 
da Secretaria de Estado de Defesa Social, lotação na 
Subsecretaria de Administração Penitenciária, com atri-
buições estabelecidas no Decreto nº 43.960/05.

Daí que, nos termos da legislação em vigor, a escolta 
de presos é atualmente atribuição afeta ao Agente de 
Segurança Penitenciário, vinculado ao Quadro de Pessoal 
da Secretaria de Estado de Defesa Social. Na ausência de 
profissionais inerentes a esse quadro, a escolta e guarda 
dos presos deve ser feita pela Polícia Militar, tudo segundo 
as leis supramencionadas. 

É verdade que a administração da Cadeia Pública 
da Comarca de Campestre, segundo os documentos nos 
autos, ainda não teve a sua direção transferida para a 
Subsecretaria de Administração Prisional. Contudo, na 
ausência de Agente de Segurança Penitenciário naquela 
localidade, especialmente no que diz respeito à escolta 
de presos, permanece a incumbência da Polícia Militar.

A questão já foi, inclusive, objeto de decisão pelo 
STJ, quando do julgamento do RMS nº 19.269/MG 
(DJ de 26.04.2005), de Relatoria da Ministra Eliana 
Calmon, do qual se tem que a conduta da Administração 
não se pauta, ao contrário do afirmado, pelo princípio 
da legalidade.

E tampouco se pode afirmar que se pauta pelo prin-
cípio da razoabilidade e proporcionalidade, todos com 
vistas a atender a supremacia do interesse público, pois 
o ato praticado acaba por reduzir o número de policiais 
civis em atividade na delegacia local. 

Assim, a meu ver, mostra-se presente o fumus boni 
iuris, bem como o periculum in mora, caracterizado pelo 
desvio de função dos policiais, pelo que nego provimento 
ao regimental interposto e mantenho a decisão que 
concedeu a liminar. 

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES BELIZÁRIO DE LACERDA e PEIXOTO HENRIQUES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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prometido, sem que ao mesmo caiba, em consequência, 
o direito de o exigir judicialmente” - RT 388/212.

Em ocasião distinta já foi decidido que, 

cuidando-se de rifa não autorizada, deixou de gerar obri-
gação a favor do credor [...]. Destarte, o autor aderiu a uma 
atividade ilícita, nela resultando uma obrigação natural, inexi-
gível judicialmente [...]. Além disso, é de se atentar para que 
a ninguém é dado se escusar, alegando ignorar a lei (art. 3º 
da Lei de Introdução ao Código Civil - Revista Trimestral de 
Jurisprudência n° 50/415).

Tal orientação ocorre porque, segundo o DL n° 
6.259/1944 (que dispõe sobre os serviços de loterias), 
“são nulas de pleno direito quaisquer obrigações resul-
tantes de loterias não autorizadas” - art. 69. 

Daí a incidência, outrossim, da norma inserta no 
art. 814 do Código Civil, segundo o qual “as dívidas de 
jogo ou de aposta não obrigam a pagamento”. O § 2° da 
regra em comento ainda é claro ao dispor que “o preceito 
contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de 
jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas 
legalmente permitidos”.

Vale registrar que a promoção ou extração de loteria 
sem autorização legal é considerada contravenção penal 
(DL n° 3.688/1941, art. 51).

Isso posto, é entendimento consagrado que a rifa 
não autorizada se equivale à loteria ilegal, portanto 
impossível de gerar efeitos jurídicos válidos.

Em corroboração ao exposto, segue o entendi-
mento já manifestado a respeito por esta colenda Casa:

Apelação cível. Ação monitória. Rifa. Jogo de azar. 
Contravenção penal. Impossibilidade jurídica do pedido. - 
A rifa é considerada como jogo de azar, enquadrada como 
contravenção pelo Código Penal Brasileiro. As dívidas de 
jogo criam apenas obrigações naturais, no plano da moral, 
não havendo autorização legal em relação à exigibilidade 
de sua cobrança. [...] (Apelação Cível 1.0016.09.094407-
1/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, publicação da súmula 
em 17.05.2011).

Portanto, na medida em que o contrato entabulado 
entre as partes evidencia nítida obrigação natural, não 
exigível na esfera do direito, eventual inadimplência não 
pode ser levada à consideração do Judiciário, uma vez 
faltar o pressuposto da exigibilidade prestacional. Com 
efeito, as situações decorrentes do estado moratório do 
devedor, nessa hipótese, escapam da alçada do Direito, 
sendo passível de exigência apenas no campo da moral.

O pedido indenizatório fulcrado em eventual dano 
moral, portanto, não pode ser acolhido, notadamente 
porque o fundamento da pretensão reparatória repousa 
nos efeitos decorrentes do inadimplemento de obri-
gação inexigível.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso. 
Despesas recursais, pela apelante, suspensa a exigi-

bilidade nos termos da Lei n° 1.060/1950.

contra a sentença proferida pelo eminente Juiz de Direito 
Geraldo David Camargo, investido na 29ª Vara Cível de 
Belo Horizonte, que, nos autos da ação mandamental 
c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor 
de Igreja Internacional Despertar da Fé e outra, julgou 
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré 
Lourdes de Fátima Silva a quitar as parcelas de IPVA e 
multas relativas ao veículo objeto da lide até o final de 
2009, bem como entregar a documentação de transfe-
rência sem impedimentos oriundos de tributos originados 
até 2009.

A recorrente sustenta, em suma, que a conduta 
perpetrada pelas rés causou uma série de transtornos, 
dando azo à reparação por dano moral. Nesse sentido, 
afirma que a negligência das requeridas em quitar os 
tributos e multas pendentes a impedem de usufruir do 
veículo. Diz que as demandadas abusaram de sua boa-fé, 
transferindo, por via de sorteio de rifa, um veículo impe-
dido de transitar. Ao final, a recorrente pleiteia seja o 
apelo provido, conforme as razões expostas. 

Sem contrarrazões, conforme certificado à f. 85-v.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Mérito.
Com o fito de arrecadarem dinheiro para a cons-

trução da sede da igreja corré, ambas as recorridas 
promoveram o sorteio de uma rifa cujo prêmio seria a 
entrega do veículo objeto da lide.

A autora foi agraciada no sorteio com dito auto-
móvel, porém descobriu que sobre ele pendia uma série 
de multas e tributos não pagos.

Diante de tal quadro, a autora viu-se impedida de 
empreender efetivo uso e gozo do automóvel, até porque 
não detinha o documento para transferência de sua 
propriedade ante os empecilhos citados.

Assim, a autora promoveu a presente demanda com 
vistas a compelir os réus a quitarem o débito fiscal em 
aberto, bem como para que fossem obrigados a entregar 
o documento para transferência, estando o veículo livre 
de qualquer ônus ou impedimento. Formulou, também, 
requerimento para obtenção de indenização, visto que 
entendeu ser vítima de dano moral. No entanto, o Juiz a 
quo acolheu somente o primeiro pedido.

Dessa forma, a autora vem à baila pugnar seja o 
pedido indenizatório acolhido, diante de todo o constran-
gimento por que passou.

A meu ver, entretanto, o recurso não pode prosperar. 
A rigor, nenhum dos pedidos deveria ser provido. Explico.

A doutrina especializada entende que a rifa é 
semelhante à loteria, porém o prêmio a ser entregue ao 
sorteado consiste em um bem, móvel ou imóvel, e não 
em dinheiro (RIZARDO, Arnaldo. Contratos. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 978). 

Ocorre que “a rifa não autorizada cria, apenas, uma 
obrigação natural de ser entregue ao sorteado o prêmio 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        153

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ALBERTO HENRIQUE e LUIZ CARLOS 
GOMES DA MATA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Danos morais - Exame de DNA - 
Realização pelo pai sem autorização da mãe

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Indenização por 
danos morais. Exame de DNA realizado pelo pai sem 
autorização da mãe. Ausência de dano moral. 

- A existência das condições da ação não decorre de obra 
do engenho ou da argumentação das partes, mas dos 
fatos deduzidos em juízo, de onde se afere a correlação 
entre o direito subjetivo material afirmado e a pretensão 
de direito material, formando um nexo de ligação entre 
ambos, legitimador do direito da demanda. 

- A realização de exame de DNA pelo pai sem autorização 
da mãe que exclua a paternidade não constitui, por si, 
ato ilícito e ofensivo ao patrimônio imaterial da mãe e 
do próprio menor, sendo desse último o direito de ter 
reconhecido o verdadeiro pai. 

- O reconhecimento de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível e consequente do princípio 
da dignidade da pessoa, identificado como direito à 
identidade pessoal. Hipótese em que se nega provimento 
ao recurso da sentença que julgou improcedente o pedido 
de danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.09.094105-0/001 - 
Comarca de Ponte Nova - Apelantes: Menor, genitora por 
si e representando o filho - Apelados: Laboratório Lizetta 
Ltda., Instituto Hermes Pardini, R.C.B. - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Tiago 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. TIAGO PINTO - É recurso de apelação de 
sentença desfavorável aos apelantes genitora e menor 
impúbere, representado pela primeira nomeada, proferida 
nos autos em que eles, os apelantes, moveram a R.C.B. 
e aos laboratórios de análises Laboratório Lizetta Ltda. e 
Instituto Hermes Pardini.

Querem a reversão do julgado para que se 
condenem os apelados ao pagamento de danos morais, 
reconhecida a culpa deles pelo fato da coleta de sangue 
levada a efeito para fins de realização de exames de 
reconhecimento de paternidade, com decodificação do 
DNA, exame esse realizado pelos laboratórios, onde foi 
excluída a paternidade do primeiro apelado, propiciando 
o resultado do exame (havido, segundo se disse, com 
conduta culposa e lesiva dos apelados) a ofensa à 
integridade pessoal dos apelantes. Quer-se, inclusive, 
seja o exame declarado nulo.

Em razões de apelação, investem-se os apelantes, 
sem destacar argumentos específicos para enfrentar as 
razões da sentença que acolheu a ilegitimidade passiva 
dos laboratórios réus. Fundamentalmente, são agitadas 
questões de mérito, diga-se, da substância da conduta 
dos réus/apelados para concluir sobre a culpa deles e o 
pedido de provimento do recurso.

Assim, alega-se que o laboratório Lizetta Ltda. 
arrancou (sic) sangue do menor apelante, sem o 
assentimento da mãe, ainda que num domingo, com o 
laboratório fechado, para depois remeter o material, em 
encadeada atitude, para o outro laboratório (Pardini) e 
realização do exame de DNA. 

Sustenta a legitimidade deles na titularidade que 
detêm para responder e opor-se à pretensão deduzida 
em juízo, consistente na alegação de danos em razão da 
realização do exame, sem autorização da representante 
legal do menor e com ofensa a direito deste último, 
condutas ditas ilícitas. E, mais, que o menor tem direito 
à paternidade, ao estado de filiação e não tem o direito 
de ceder o seu corpo para produzir prova contra si 
mesmo (sic - f. 237), tudo em contraposição ao que 
pareceu ao órgão do Ministério Público, que deu parecer 
pela improcedência da ação. Além disso, sustentam os 
apelantes que o exame de DNA, a despeito da presença 
do pai e do documento necessário, não pode sobrepor-se 
ao instituto jurídico da guarda, com transmudação da 
responsabilidade legal para a de proprietário (sic). O 
pai e apelado estava apenas com o direito de visita, 
obtido ardilosamente. Responsabilidade momentânea a 
exercida por ele, e não tinha a prerrogativa de deliberar 
sobre o fato. Em suma, o pai não tinha o poder de 
realizar o exame, e os laboratórios não se cercaram das 
cautelas necessárias.

Há remissão dos apelantes ao texto da Lei 
8.560/92 e aos arts. 1.583 e 1.589 do CC, concluindo 
que a mencionada lei não contém disposição sobre a 
possibilidade de o exame ser realizado pelo pai, somente, 
e que os artigos citados do Código Civil contêm norma 
de observância para realização dos exames e a simples 
exibição do documento, em casos tais, não o legaliza. 

Discorrem sobre o estado e a capacidade civil 
do menor e sustentam a ilicitude do ato pelo primeiro 
apelado, relevando culpa dele e dos demais réus, cuja 
atitude revela adesão ao comportamento daquele e 
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então culpa, pelo que pedem a reforma da sentença com 
procedência do pedido.

Os apelados excluídos da lide por ilegitimidade 
passiva, o Laboratório Lizzeta Ltda. e o Instituto Hermes 
Pardini S.A., apresentaram contrarrazões (f. 253/260 
e 263/266, sucessivamente), em que sustentam, 
principalmente, a sua ilegitimidade passiva, tal como 
reconhecido na sentença, bem assim o não provimento 
do recurso.

Em contrarrazões de apelação, o primeiro réu, 
essencialmente, sustenta a regularidade da realização 
do exame, sem qualquer ofensa a regramento legal, não 
tendo, consequentemente, havido afronta à dignidade do 
menor ou ofensa a direitos da sua pessoa.

Esse o relatório sucinto, ao qual se acresce, por 
adoção, o relatório da sentença. 

Da questão da ilegitimidade passiva, reconhecida 
em sentença e relativa ao segundo e ao terceiro réus.

O direito ao julgamento do mérito da causa (direito 
da ação) é condicionado à existência de determinadas 
condições, preenchidas não pelo engenho ou por obra 
da argumentação expendida no petitório, mas pelos 
fatos deduzidos em juízo, de onde se afere a correlação 
entre o direito subjetivo material afirmado e a pretensão 
de direito material, à qual se apresenta ligado e conexo 
(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do processo e 
mérito da causa. Apud DIDIER JR., Fredie. Curso de direito 
processual. 9. ed. Salvador: JusPodium).

É de se salientar que a condicionante da ilegitimidade 
é a do exercício do direito de ação, não a do direito de 
ação, cuja inafastabilidade tem índole constitucional.

Dos fatos alegados pelos autores/apelantes, 
diga-se, a realização do exame de DNA feito no menor, 
filho, sem a presença e autorização dela, autora/mãe, 
ainda que na presença do pai (de quem a mãe se havia 
separado e que, no momento, tinha a responsabilidade 
sobre o menor, em exercício de direito regulado de visita 
e companhia do filho em final de semana), implicou a 
nulidade do exame e ofensa a direitos extrapatrimoniais, 
de onde foi deduzida a existência de danos morais. Assim, 
fatos processualizados, com tal pedido feito na demanda, 
esse seria o âmbito de onde se extrairia o exame das 
condições de legitimidade das partes. 

Do que foi alegado, revelou-se a existência, 
relativamente aos laboratórios que realizaram o exame, 
de evidente falta de condição da ação, relativamente 
a eles, evidente, pois, improcedência que poderia ser 
antecipada (a falta de condições da ação releva, quase 
sempre, situações de improcedência macroscópica - 
Fredie Didier, op. cit.), sem mais que simples exame da 
situação da relação posta. 

Os efeitos jurídicos que foram extraídos dos 
fatos e fundamentos do pedido não dizem respeito ao 
fato do exame em si, mas da forma como ele foi feito, 
não havendo relação direta disso com a realização do 
exame (note-se que a pretensão posta se estende à 
responsabilidade solidária das partes, decorrente do 

modo como o exame foi posto a exame), extraindo-se a 
solidariedade indiretamente do acontecimento, quando, 
então, houvesse responsabilidade, esta só competiria 
àquele que realizou o exame, o que será visto no mérito 
no recurso. A solidariedade não pode ser pressuposta, 
decorre de lei ou da natureza dos fatos.

Logo, não se podendo deduzir a requerida 
declaração de nulidade do exame (efeito) e, pois, danos 
morais consequentes disso, relação jurídica de dever que 
gerasse responsabilidade, por isso, dos laboratórios, 
visto que decidido na sentença, na qual os reconhecidos 
ilegitimados são réus, e podendo a ilegitimidade ser 
reconhecida a qualquer tempo do processo, não há 
mesmo que se ponderar na conclusão da sentença, nem 
repará-la, sendo de se confirmar o reconhecimento da 
ilegitimidade passiva do segundo e do terceiros réus.

Do mérito.
Embora, pela ordem sequencial, dispusessem 

os autores o pedido de modo a priorizar (pelo menos 
sequencialmente) o pedido indenizatório, dispondo ao 
final do requerimento sobre o pedido de declaração de 
nulidade do exame (f. 07), a ordem de avaliação decisória 
deve perscrutar primeiro da nulidade, dita provocada por 
ato ilícito dos apelados. A responsabilização decorreria 
disso. 

Tal disposição é repetida nas razões de apelação 
(f. 246).

A abordagem da nulidade alegada é feita, 
conquanto exprobradas as razões de apelação relativas à 
legitimidade dos laboratórios que realizaram o exame de 
DNA, somente em relação ao réu apelado, R.C.B. 

A despeito disso, não custa repisar o fato de que 
toda a argumentação do pedido e da apelação se 
espraia a partir do ato do apelado, pai do autor, de levar 
o filho a exame de DNA, para fins de realizar exame de 
paternidade. 

Disso não se poderia pressupor solidariedade dos 
laboratórios (esse fato já está decidido em preliminar, 
repita-se), já que a ação em exame é a do pai. A propósito, 
não há mesmo, do ponto de vista legal, óbice a tanto. É 
de se relevar que o art. 226, § 8º, da Constituição Federal 
assegura proteção familiar, mas não sobrepondo os 
interesses dela acima dos indivíduos que a compõem. E 
é ela própria, a Constituição, que sobreleva os interesses 
da criança, em nível superior (art. 227). 

Desse rigor, tergiversou a mãe, ao recusar-se o exame 
de DNA, quando da ação negatória de paternidade. Usou 
do direito de não expor-se à prova pretendida, não lhe 
sobrevindo, contudo, as consequências dessa negação. 
É maciça a jurisprudência de que se confere à recusa ao 
exame indício, inescusável, a influir no acervo probatório. 
Há mesmo quem considere a recusa como confissão, 
dando o alcance de verdade científica atribuído ao 
exame. 

É corolário do direito da investigação de paternidade 
o estado de filiação, cujo reconhecimento propicia um 
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Ofensa a direitos autorais - Fotografias feitas 
por encomendas - Uso pelo contratante - Não 
configuração - Ausência de criação do espírito 
pelo fotógrafo decorrente de sua criatividade, 

talento e sensibilidade - Contrato de prestação de 
serviços - Cumprimento - Titularidade afastada

Ementa: Apelação cível. Indenização. Direito do autor. 
Fotografias. Criação de espírito. Obra artística. Direito de 
uso. 

- O direito autoral deve ser reconhecido a quem real-
mente manifestou uma criação do espírito, decorrente 
da sua criatividade, talento, sensibilidade. O fotógrafo 
contratado para registrar festividades ou eventos, notada-
mente se subordinado às coordenações do contratante, 
não é titular dos direitos autorais das fotografias colhidas, 
pois nada expressou, apenas cumpriu ordens e prestou os 
serviços para os quais foi contratado. 

- A reprodução de retratos, ou de outra forma de repre-
sentação da imagem, feitos sob encomenda, não cons-
titui ofensa aos direitos autorais quando realizada pelo 
proprietário do objeto encomendado (art. 46, I, c, da Lei 
nº 9.610/98). 

Recurso não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.122424-8/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Valmir Monteiro 
da Silva - Apelados: Marcus Viana, Sonhos Sons Ltda. - 
Interessadas: Brigitte Boutros Bacha, Taisa Moreira Zenha 
- 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - 
Gutemberg da Mota e Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Valmir 
Monteiro da Silva interpôs recurso de apelação, plei-
teando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 30ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, 
que, nos autos da ação ordinária que move contra 
Sonhos e Sons Ltda. e Marcus Viana, julgou parcialmente 
procedentes os seus pedidos, apenas para condenar os 
réus à indenização de R$2.500.00 pelos danos morais 
sofridos, sob o fundamento de que, de todas as alega-
ções, apenas a de que não constou seu nome nas foto-
grafias de apenas um CD é que tem relevância.

direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, tal é o 
escólio doutrinário acerca das disposições constitucionais 
relativas aos direito personalíssimos, no âmbito do 
direito familiar (cf. MORAIS, Maria Celina Bodin de. 
Na medida da pessoa humana. Estudos de Direito 
Civil-Constitucional. São Paulo: Renovar, 2010). É dito, 
nessa obra referenciada, que 

A ratio legis está, evidentemente, na consideração de que a 
paternidade é um valor social eminente e, em consequência, 
o direito ao reconhecimento do estado de filiação surge, 
como um seu corolário, do próprio princípio da dignidade 
da pessoa humana, especificado, neste caso, no direito à 
identidade pessoal (op.cit.).

Insta avaliar a questão sob a ótica da legislação 
ordinária, já que os direitos elencados na Constituição 
são de natureza abstrata e relativizam-se ordinariamente. 
Nisso, há mesmo razão no bem-lançado parecer do 
Órgão do Ministério Público de que “[...] não existe 
proibição, expressa em lei alguma, de que o exame de 
DNA tem que ser feito com ambos os pais presentes, ou 
com consentimento expresso”. Acrescente-se que o exame 
de DNA já pode ser feito por saliva ou outros meios, tais 
como exame em partes do corpo, e.g., de fio de cabelos. 
E mais, o conhecimento do patrimônio genético assume 
importância, inclusive, no âmbito da saúde pessoal, com 
implicação no estado das enfermidades hereditárias. 
Não se comporta adequadamente a interpretação que 
a apelante dá aos dispositivos legais, quando invoca a 
proibição de realização de exame por um só dos pais como 
produto de raciocínio, não de proibição propriamente 
dita, como é próprio das normas proibitivas.

A guarda, de sua parte, denota apenas regularização 
de estado de fato, não implicando os direitos então da 
paternidade, bem assim com o fato de estar no momento 
o menor, em razão de visita, sob a guarda do pai, do 
que não se pode deduzir ação ilícita a realização do 
exame. Os desconfortos e as possíveis consequências são 
decorrência da situação criada, no caso especificamente 
possível no âmbito familiar, ainda que indesejada.

Não havendo nulidade no exame realizado, a sua 
utilização futura demanda análise judicial do juízo a que 
poderá, sendo o caso, ser submetida, não se podendo 
coibir o recurso.

Não havendo nulidade nem ação ilícita, não há 
falar em anulação do exame nem de existência de danos 
a serem reparados.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelos apelantes, suspensa a exigibilidade 

por estarem beneficiados pela gratuidade de justiça.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO BISPO e PAULO 
MENDES ÁLVARES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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não pode pedir nova reparação material”, sob pena de 
gerar enriquecimento indevido, ou dupla incidência pelo 
mesmo fato gerador.

Valmir Monteiro da Silva interpôs apelação às f. 572 
a 578, ratificando as alegações da petição inicial e plei-
teando a reforma da sentença.

Os réus não apelaram, e apenas Marcus Viana 
apresentou contrarrazões (f. 580 a 591).

É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois presentes seus pressu-

postos de admissibilidade.
Valmir Monteiro da Silva pretende a reforma da 

sentença que condenou os réus ao pagamento de 
R$2.500,00 para reparação de danos morais, mas 
julgou improcedentes os pedidos cominatórios e os de 
reparação pelos danos materiais.

Para fins de proteção da Lei nº 9.610/98, obras 
intelectuais são “as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível 
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”, 
inclusive as “obras fotográficas e as produzidas por qual-
quer processo análogo ao da fotografia” (art. 7º, VII).

No caso, o apelante pretende ser indenizado pela 
utilização não autorizada de fotografias que alega serem 
de sua autoria artística, obtidas em duas oportunidades, 
em um ensaio feito na própria escola de dança do ventre 
de Brigitte, e, outra, em um evento de formatura das 
alunas, no Teatro Sesiminas. 

Todavia, não há, em qualquer deles, a referida 
“criação de espírito” que enseje a proteção das fotos 
tiradas por Valmir. Sobre o segundo evento, a formatura, 
ele mesmo afirma que “só sugeriu uma vez a mudança de 
luz”, mas que, “em relação a poses e cenários das fotos, 
ele não interferiu”. E, mais, que, “por tratar-se de uma 
espécie de formatura, havia outros fotógrafos” (f. 442).

Assim, percebe-se que ele foi contratado apenas 
para dar cobertura fotográfica à festividade, assim como 
os outros fotógrafos, e que ficou subordinado à coorde-
nação da contratante, a Brigitte.

Sobre o ensaio realizado dentro da escola, o autor é 
categórico ao afirmar, no depoimento pessoal, que “ele, 
o depoente, só iria clicar, e que a senhora Brigitte iria 
revelar as fotos” (f. 441).

No mesmo sentido, a testemunha Andreyva Patrícia 
Andrade Martins afirma que ela foi quem fez a produção 
do estúdio onde as fotos foram tiradas, no primeiro 
evento, com objetos emprestados de outros estabeleci-
mentos, como biombos, tecidos, mesas e outras peças de 
decoração (f. 446).

Diante desse quadro, conclui-se que ambos os 
contratos verbais estabelecidos entre Brigitte e Valmir são 
puramente de prestação de serviços, não de criação de 
obras intelectuais, provenientes do espírito e da criativi-
dade do artista. 

Em outras palavras, o apelante não foi contratado 
para planejar um cenário, controlar a luminosidade, as 

Narrou que, em 2004, os réus editaram um CD inti-
tulado “Danças do Ventre de ‘O Clone’”, ilustrado com 
fotografias de sua autoria, no qual onde foram gravados 
temas de dança do ventre, criados por Marcus Viana, o 
autor da trilha sonora da telenovela “O Clone”, exibida 
pela TV Globo. Assinalou o sucesso que a novela fez pelo 
mundo e, consequentemente, o de Marcus ao compor a 
sua introdução. 

Assim, afirmou que em 2007 tomou conhecimento 
da edição de outro CD, o “Jihad Akel - The Magic Arab 
Violin”, no qual também constam fotografias de sua 
autoria, para fins de ilustração. Tais fotografias foram 
feitas na realização do evento “A’tahune - 9º Festival de 
Danças Folclóricas Árabes, Libanesas e Dança do Ventre”, 
promovido pelo estúdio Brigitte Bacha.

Afirmou, então, que os referidos CDs, assim como 
o CD oficial da novela “O Clone”, foram e são comer-
cializados pelo mundo e que, em 2007, notificou extraju-
dicialmente a Sonhos e Sons para que cessasse a comer-
cialização dos CDs com as fotografias que lhe pertencem. 

Assinalou que a utilização, a fruição e a disposição 
da obra são direitos exclusivos do seu autor, como direitos 
patrimoniais seus, conforme previsão da Lei nº 9.610, de 
19.02.1998, em seus arts. 28 e 29, e que a utilização da 
obra sem autorização acarreta o enriquecimento indevido 
do ofensor. Consignou que nem sequer houve atribuição 
dos créditos a ele devidos. 

Afirmou que o Brasil é signatário da Convenção 
de Berna, por meio do Decreto-legislativo nº 59, de 
19.11.1951, o qual garante a designação de “obras lite-
rárias e artísticas” às “obras fotográficas e as produzidas 
por qualquer processo análogo ao da fotografia”.

Além disso, concluiu, o autor da obra fotográ-
fica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda; e, se 
utilizada por terceiros, deverá conter de forma legível o 
nome do autor, a teor do que determina o art. 79 da Lei 
nº 9.610/98.

Marcus Viana contestou às f. 128 a 148, denun-
ciando a lide a Brigitte Boutros Bacha e a Taisa Zenha, 
sob a alegação de foi ela, Brigitte, quem cedeu a ele as 
fotografias mencionadas por Valmir, garantindo-lhe que 
eram de propriedade dela, Brigitte.

Sonhos e Sons Ltda. contestou às f. 183 a 191, rati-
ficando a denunciação da lide e argumentando, primei-
ramente, que Valmir não provou ser o autor das fotogra-
fias e assegurando, também, que as ilustrações do CD 
“Jihad Akel - The Magic Arab Violin” indicaram o nome 
do fotógrafo.

O MM. Juiz julgou extinta, sem resolução de mérito, 
a denunciação da lide, e parcialmente procedentes os 
pedidos do autor, apenas para condenar os réus ao paga-
mento de indenização por danos morais pela veiculação 
das imagens do CD “Danças do Ventre de ‘O Clone’”, 
que não deu o crédito ao autor das fotografias.

Quanto aos demais pedidos, fundamentou que, 
“se o autor já foi remunerado pelo serviço que prestou, 
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Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VEIGA DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO 
PEREIRA DA SILVA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

poses, o ângulo, as expressões do modelo, os figurinos 
e outras variáveis que interferem na qualidade da foto-
grafia. Inexistem indícios de que ele foi contratado por 
sua técnica ou pela inspiração para fotografar.

Há, por outro lado, provas testemunhais conclu-
sivas no sentido de que as fotografias simplesmente 
refletem a cobertura de dois eventos realizados pelo 
estúdio de Brigitte, com fins exclusivamente de divulgação 
do estabelecimento.

Observa-se, nesse sentido, que ele diz que já 
“recebeu [o pagamento] da Brigitte” e que “tudo foi 
combinado verbalmente”, a fim somente de “fazer uma 
divulgação da escola Brigitte Bacha” (f. 441). Nesse 
momento, o do pagamento, sua obrigação como fotó-
grafo foi encerrada.

Além do mais, a reprodução dessas fotos não cons-
titui ofensa aos supostos direitos autorais do apelante, 
pois elas foram encomendadas pelo próprio estúdio de 
dança, para fins de divulgação da marca. Tanto é assim 
que Brigitte junta os negativos das fotografias ques-
tionadas às f. 317 e 318. Essa hipótese, ademais, está 
prevista no art. 46, I, c, da Lei nº 9.610/98:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, 
feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do 
objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa 
neles representada ou de seus herdeiros; [...].

Dessa forma, legítima a utilização das fotografias 
pelos réus, já que é incontroverso que, de fato, foi Brigitte 
quem entregou as fotografias para a Sonhos e Sons Ltda. 
(f. 158 e 159). 

Ressalte-se, para evidenciar o caráter de “enco-
menda para divulgação” das fotografias, que a teste-
munha Andrelya Joanny Andrade Martins confirma que 
“o Sr. Valmir fotografou um festival e tirou foto dentro do 
estúdio e academia”, que “as alunas poderiam, depois do 
festival, escolher e comprar as fotos” e que, assim, “quem 
recebia o valor das fotos era a Sra. Brigitte ou a secretária 
dela” (f. 443).

Além do mais, o documento de f. 211 demonstra 
que, no CD de Jihad Akel, os créditos das fotografias 
utilizadas foram atribuídos ao apelante e que, no deno-
minado “Danças do Ventre de ‘O Clone’”, a capa já 
foi alterada.

No mais, pela utilização da qual não conferiram os 
supostos créditos, os apelados já foram condenados ao 
pagamento dos danos morais no valor de R$2.500,00, 
o que não pode ser reformado, em face do princípio da 
proibição da reforma para pior (reformatio in pejus).

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

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-
bilidade, contudo, pois litiga sob o benefício da assis-
tência judiciária.

Doação inoficiosa - Excesso da liberalidade - 
Ausência de prova - Nulidade do negócio - 

Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Processual civil e civil. Doação 
inoficiosa. Elemento probatório. Inexistência. Sentença 
mantida. 

- A doação inoficiosa é aquela realizada pelo doador 
que, no momento da liberalidade, se mostrou superior 
à metade disponível. O ordenamento jurídico brasileiro 
veda esse tipo de liberalidade para assegurar que sejam 
respeitadas as regras do direito sucessório e garantir a 
legítima dos herdeiros. Assim, o interesse de se proteger a 
legítima permite não só as reduções testamentárias, como 
também as doações, todavia, a decretação de nulidade 
do ato está condicionada à comprovação de que houve 
excesso no momento da liberalidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0479.07.130041-8/001 - 
Comarca de Passos - Apelantes: Crisley Cintia Pinto da 
Silva Ampli e seu marido, Luiz Fernando Vida Ampli - 
Apelados: Breno Pinto da Silva e outra, Miriam Soares 
Pinheiro Pinto, Neuza Francisco Pinto - Relator: DES. 
ANTÔNIO SÉRVULO

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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Antônio 
Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - No juízo de admissibi-
lidade, conheço do recurso.

Analisa-se controvérsia acerca da caracterização de 
doação inoficiosa, para fins de declaração de nulidade 
do ato que a originou.

Inicialmente, vale ressaltar que a Sr.ª Neuza 
Francisca Pinto figura na ação apenas como terceira inte-
ressada, motivo por que o recurso adesivo por ela inter-
posto não devia mesmo ser conhecido pelo Juízo de 
origem. 

Da simples leitura da peça inicial, verifica-se que 
ela não figura como parte ativa no processo. 
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Embora, em um primeiro momento, a questão 
pareça ser complexa, seu deslinde é simples, pois, como 
muito bem consignado pelo MM. Juiz de 1º grau, os 
autores infelizmente trataram durante todo o trâmite 
processual de questões equidistantes do instituto da 
doação inoficiosa, transparecendo, sim, uma desavença 
familiar. 

Sabemos que a doação inoficiosa depende da 
comprovação do excesso no momento da liberalidade. 

Vejamos.
Os autos não fornecem, minimamente, provas 

hábeis, ou até mesmo indiciárias de que houve a exis-
tência de doações de ascendente a descendente em 
montantes que ultrapassassem, no momento em que 
realizadas, a parcela patrimonial de que o proprietário 
poderia dispor livremente - isto é, que avançassem sobre 
a parte do patrimônio que a lei reserva aos descendentes 
ou ascendentes, considerados herdeiros necessários.

A doação inoficiosa é aquela realizada pelo doador 
que, no momento da liberalidade, se mostrou superior 
à metade disponível. O ordenamento jurídico brasileiro 
veda esse tipo de liberalidade para assegurar que sejam 
respeitadas as regras do direito sucessório e garantir a 
legítima dos herdeiros. Assim, o interesse de se proteger a 
legítima permite não só as reduções testamentárias, como 
também as doações.

Percebe-se, pois, que o direito sucessório brasi-
leiro possui normas que visam evitar qualquer dispari-
dade na percepção de herança, fazendo com o que o 
doador ou testador não possa beneficiar completamente 
herdeiros em detrimento de outros na mesma linha here-
ditária. A não observância de tal regra permite ajuiza-
mento da ação declaratória de nulidade, ato jurídico 
para a tutela do direito dos outros descendentes suposta-
mente prejudicados.

A presente ação foi ajuizada objetivando-se a 
manutenção, quanto possível, da igualdade entre os 
filhos, pois o direito brasileiro estabelece vários impedi-
mentos à capacidade de os genitores disporem, de forma 
gratuita ou onerosa, de seus bens, quando o fazem em 
favor dos filhos, ou mesmo dos demais descendentes, ou, 
ainda, de  terceiros.

As liberalidades patrimoniais praticadas ainda 
em vida pelos pais em favor dos filhos sob a forma de 
doação, desrespeitando a parte legítima dos herdeiros 
necessários, envolvem complexidades, dificuldades de 
interpretação e resistente discrepância na jurisprudência.

O estudo toma a teoria das invalidades dos negó-
cios jurídicos como marco, analisando a natureza jurídica 
do defeito que atinge a doação inoficiosa, para que se 
possa perquirir acerca de sua nulidade ou anulabilidade 
e, se possível, arguir tal defeito, determinar qual a medida 
processual mais adequada para depurar o excesso da 
doação, ressaltando o caráter da sentença, se constitu-
tivo ou declaratório. 

Prescreve o art. 549 do Código Civil que “nula é 
também a doação quanto à parte que exceder à de que o 
doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em 
testamento”. Assim como a liberdade de testar é restrita, 
quando houver herdeiros necessários, as regras são apli-
cadas também às doações.

Tendo em vista que o direito brasileiro adotou o 
regime da relativa liberdade de doar, toda e qualquer 
disposição patrimonial praticada ainda em vida pelos 
pais a favor dos filhos, ou de outro ascendente, ou ainda 
de terceiros encontra limitação legal, com o objetivo 
exclusivo de manter a igualdade entre os filhos, resguar-
dando a cada um a legítima parte patrimonial que lhes 
cabe por direito.

Chama-se, então, doação inoficiosa aquela que 
atinge a legítima dos herdeiros necessários. Essa dispo-
sição patrimonial por parte do doador feita a terceiros ou 
aos próprios herdeiros não pode exceder o limite estabe-
lecido pelo legislador, pois, havendo excesso, a doação 
deve ser reduzida à parte disponível existente à data 
da liberalidade.

Outro dispositivo de grande relevo na matéria é o 
art. 544 do Código Civil, segundo o qual “a doação de 
ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, 
importa adiantamento do que lhes cabe por herança”.

Assim, possuindo o doador herdeiros necessá-
rios, quais sejam os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge sobrevivente, segundo o art. 1.845 do Código 
Civil, não pode dispor de mais da metade de seus bens 
sem resguardar a parte dos seus sucessores, que detêm 
de pleno direito a outra fração, denominada de legítima.

O art. 1.846 do Código Civil consolida tal afir-
mação dispondo que “pertence aos herdeiros necessários, 
de pleno direito, a metade dos bens da herança, consti-
tuindo a legítima”. Ainda, importa ressaltar as palavras 
do legislador constantes no art. 1.789 do Código Civil, 
as quais traduzem a idéia de que, “havendo herdeiros 
necessários, o testador só poderá dispor da metade da 
herança”.

Dessa forma, havendo uma doação inoficiosa, 
o herdeiro lesado com a disposição patrimonial exces-
siva pode ingressar em juízo através da competente ação 
de redução, buscando reduzir a liberalidade às devidas 
proporções, permanecendo válido o que restou preser-
vado da nulidade, ou seja, a parcela que o doador podia 
utilizar livremente.

Segundo a concepção binária das invalidades 
adotada pelo Código Civil brasileiro, o negócio jurídico 
pode ser nulo ou anulável, dependendo do defeito que 
atinge o ato no momento de sua formação.

Consiste a nulidade numa sanção prevista pela 
legislação pátria, a ser aplicada ao negócio jurídico que 
se constitui com grave defeito, não podendo produzir os 
efeitos desejados pelas partes. 

Por outro lado, a anulabilidade é uma sanção 
prevista pelo ordenamento jurídico, a ser aplicada ao 
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negócio jurídico que se forma com defeito de menor 
intensidade, tendo em vista a desobediência das regras 
de incapacidade relativa do agente e a manifestação de 
vontade defeituosa, produzindo todos os efeitos almejados 
pelas partes até que seja anulado mediante ação própria.

É importante frisar que as previsões de nulidade e de 
anulabilidade se encontram nos arts. 166 e 171, ambos 
do Código Civil, respectivamente, e que ambas as espé-
cies de invalidades dos negócios jurídicos apresentam 
diversas características que as diferenciam, as quais 
passam a ser analisadas a seguir. Primeiramente, cumpre 
salientar o fato de que a nulidade se opera por si só, de 
modo que os seus efeitos são privados pela própria lei.

Quanto às medidas processuais cabíveis para 
arguir as invalidades dos negócios jurídicos, tem-se a 
ação declaratória, visando confirmar a nulidade do ato, 
e a ação constitutiva, objetivando decretar a anulação do 
ato jurídico. 

Penso que o objetivo da ação declaratória de nuli-
dade é o de defender a tese de que, no momento da libe-
ralidade, o doador não respeitou as regras civis materiais.

Ainda com relação aos efeitos da sentença que 
declara a nulidade ou decreta a anulação dos negócios 
jurídicos, devem as partes retornar à situação anterior 
à realização do ato. Tal determinação está expressa no 
art. 182 do Código Civil, o qual dispõe que, “anulado 
o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado 
em que antes dele se achavam, e, não sendo possível 
restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. É 
importante destacar que esse preceito se aplica às duas 
espécies de invalidades.

Porém, a decretação da nulidade do ato jurídico 
da doação, confirmando-se o negócio jurídico defei-
tuoso, deve vir amplamente comprovada, não bastando 
meras conjecturas acerca de questões fáticas e que não 
se submetem ao instituto da doação inoficiosa. 

Isso porque é grande a dificuldade de demonstrar a 
caracterização de determinados negócios jurídicos como 
nulos, daí a necessidade de elementos idôneos de forma 
para a formação segura do julgador. 

Portanto, ao analisar a regra que norteia a presente 
controvérsia, verifica-se que os autores se restringiram a 
demonstrar fatos que implicam, na verdade, a necessi-
dade de uma prestação de contas por Breno Pinto da Silva, 
pois não se encontra nos autos qualquer documento que 
comprove a realização de doação feita pela Sr.ª Neuza 
Francisco Pinto. 

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS SELMA MARQUES e SANDRA FONSECA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação de cobrança - Verbas indenizatórias - 
Paralisação do processo - Prejudicialidade externa -
 Desfiliação do partido - Discussão de justa causa -

 Ação de perda de mandato eletivo - 
Decisão - Alegação de nulidade - Inocorrência - 

Fundamentação sucinta

Ementa: Agravo de instrumento. Cobrança. Desfiliação 
do partido. Paralisação do processo. Ação de perda de 
mandato eletivo. Justa causa. 

- Constatada a existência de prejudicialidade externa que 
poderá afetar a ação de cobrança, correta a decisão de 
paralisação do processo até pronunciamento definitivo na 
ação de perda de mandato eletivo, em que se discute a 
justa causa para a desfiliação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.12.
165154-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - 
Agravado: Cássio Antônio Ferreira Soares - Relatora: 
DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE 

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.

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2014. - Evangelina 
Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam os 
autos de agravo de instrumento contra decisão que, em 
ação de cobrança ajuizada pelo agravante, determinou 
que fosse aguardado o julgamento do recurso ordinário 
que tramita perante o TSE, com o retorno dos autos 
conclusos, após um ano sem manifestação das partes. 

O agravante alega que a decisão é nula, por não 
apresentar os fundamentos para a suspensão do processo.

Ressalta que as partes já haviam se manifestado no 
sentido de terem interesse no julgamento final da lide.

Salienta que a ação de perda de mandato, que 
tramita na Justiça Eleitoral, não interfere no objeto da 
presente ação de cobrança.

Enfatiza que a ação de cobrança encontra respaldo 
nas regras estatutárias do partido, que estabelecem 
os encargos devidos no caso de desligamento dos 
seus filiados.

Requer o provimento do agravo.
Os requisitos para conhecimento do recurso foram 

analisados às f. 17/18.
O agravado apresentou contraminuta às f. 50/52, 

pugnando pelo não provimento do recurso.
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Seguro de vida - Doença preexistente - Invalidez - 
Não exigência de exames prévios pela seguradora

Ementa: Apelação. Cobrança. Seguro de vida. CDC. 
Aplicabilidade. Doença preexistente. Realização de 
exames prévios. Não ocorrência. Invalidez por doença. 
Indenização devida.

- O contrato de seguro, típico de adesão, deve ser inter-
pretado, em caso de dúvida, no interesse do segurado e 
dos beneficiários. 

- Não se exime do pagamento da cobertura a segura-
dora que firmou o contrato sem a realização dos exames 
prévios no proponente.

- A apólice de seguro deve ser interpretada a favor do 
segurado, tendo em vista que a sua legítima expectativa, 
em caso de sinistro, é receber a reparação integral pelo 
evento com cobertura.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0313.06.206743-1/001 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: E.M.A.M. - Apelada: 
HSBC Seguros S.A. - Relator: DES. ANTÔNIO BISPO

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 PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2014. - Antônio 
Bispo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO BISPO - E.M.A.M. interpôs recurso 
de apelação contra a r. sentença proferida às f. 204/211, 
nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro 
que ajuizou em face de HSBC Seguros S.A.

I - Nulidade da decisão.
Não ofende o artigo 93, IX, da CF a decisão que, 

embora de forma sucinta, apresenta seus fundamentos de 
maneira clara e direta.

Verifica-se que a decisão agravada preenche os 
requisitos previstos pela Constituição da República, 
demonstrando que a inicial deveria se adequar ao 
Provimento 200/CGJ/2010.

Logo, não há nulidade da decisão, como decidia o 
extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais:

Apelação. Ação monitória. Nulidade da sentença. Ausência 
de fundamentação e decisão extra petita. Inocorrência. 
Julgamento ultra petita. Cheque prescrito. Negócio subja-
cente. Válido. - A decisão fundamentada de forma sucinta não 
é a mesma coisa que decisão sem fundamentação, uma vez 
que aquela é válida, preenchendo os requisitos do art. 458 
do CPC. - Não tendo a decisão condenado em objeto diverso 
do pedido, mas sim além do pedido, não há que se falar 
em nulidade por vício extra petita, mas sim em decotamento 
pelo juízo ad quem do excesso, já que o julgamento é ultra 
petita. - Não havendo qualquer vício no negócio jurídico 
que embasou a emissão do cheque, devido é o montante 
nesse inserido (TAMG, Apelação Cível nº 420.157-8, Sexta 
Câmara Cível, Relator: Juiz Dídimo Inocêncio de Paula, DJ 
de 18.12.2003). 

Rejeito, pois, a preliminar.
II - Mérito.
O agravante é autor de uma ação de cobrança 

movida contra o agravado, tendo por objeto verbas inde-
nizatórias que seriam devidas em razão da desfiliação do 
recorrido do partido. 

Entretanto, o agravado informou, em sua peça de 
defesa, f. 19/26, que tramita perante o TSE uma ação de 
perda de mandato, em que se discute a justa causa para 
sua desfiliação do partido.

O MM. Juiz a quo entendeu por bem paralisar a 
ação de cobrança, determinando que se aguarde o julga-
mento do recurso ordinário pelo TSE.

Possíveis reflexos que a ação de perda de mandato 
eletivo poderá causar na ação intentada pelo agravante 
conduzem à necessidade de sobrestamento da ação 
de cobrança.

Logo, constatada a existência de prejudicialidade 
externa que poderá afetar a solução da ação de cobrança, 
correta a decisão de paralisação do processo até pronun-
ciamento definitivo na ação de perda de mandato eletivo, 
em que se discute a justa causa para a desfiliação.

Ressalte-se que o agravante não instruiu o presente 
recurso com o estatuto do partido, nem com as deci-
sões pertinentes à ação de perda de mandato, deixando 
de comprovar a inexistência de prejudicialidade entre 
as demandas.

É recomendável, pois, que se aguarde o julgamento 
do recurso ordinário, para se evitar a prática de atos 
processuais que podem vir a ser anulados, em esforço 
inútil, e para se evitar a prolação de decisões conflitantes.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo 
de instrumento apresentado por PRTB - Partido 
Renovador Trabalhista Brasileiro, mantendo íntegra a r. 
decisão recorrida.

Custas recursais, pelo agravante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES ROGÉRIO MEDEIROS e ESTEVÃO
LUCCHESI.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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A respeito, é a doutrina:

[...] Na realidade, a boa-fé no seguro deve ser bilateral, aliás, 
como em qualquer contrato, imposta destarte também ao 
segurador. [...] A enfática e tradicional referência à boa-fé 
nos contratos de seguro significa que ela é qualificada: mais 
do que em outra modalidade de contrato, cumpre que no 
seguro exista límpida boa-fé objetiva e subjetiva, aspecto que 
deve ser levado em conta primordialmente pelo intérprete 
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2004, v. 3, p. 388/389).

Como se vê, exige-se a boa-fé também do segu-
rador, e não somente daquele que adere ao pacto. 
Seguindo este raciocínio e, considerando-se a natureza 
do contrato em tela, de adesão, que não permite ao 
contratante opinar, em momento algum, sobre sua elabo-
ração ou execução, o que ocorre, na realidade, é a acei-
tação dos termos da avença pelo consumidor sem qual-
quer conhecimento prévio e detalhado sobre as condições 
gerais do negócio, tendo ciência quando muito somente 
da proposta, ou seja, do conteúdo do instrumento a ser 
assinado, o que demonstra exclusiva preocupação da 
seguradora em dar prevalência e proteção àquilo que é 
de seu interesse.

Por isso, o direito repele a alegação de doença 
preexistente quanto não há prova de que a seguradora 
realizou exames em quem se dispõe a com ela contratar 
um seguro de vida, sob a alegação de existência de pato-
logia ou lesão anterior à contratação, uma vez que o 
consumidor é leigo e, por via de regra, não tem condi-
ções de avaliar, por si mesmo, a existência ou mesmo as 
implicações de algum mal de que seja portador quando 
da assinatura do contrato.

Cabe à seguradora realizar exame prévio ou exigir 
preenchimento minucioso e orientado por profissional 
habilitado para tanto de formulário informando as condi-
ções de saúde do segurado para se certificar da possibili-
dade da contratação, já que o risco é elemento essencial 
dos contratos de seguro, até porque não está a empresa 
obrigada a contratar caso não pretenda assumir o risco 
em determinado caso.

Outrossim, não pode a seguradora, à míngua 
de comprovação convincente, atribuir má-fé à autora 
e eximir-se do pagamento do prêmio securitário, pois, 
como é sabido:

Enquanto a boa-fé se presume, a má-fé necessita ser 
provada; assim, quando a seguradora não exige a reali-
zação de exames médicos dos proponentes, não pode esta, 
sob alegação de má-fé do segurado, eximir-se do pagamento 
devido. Revista dos Tribunais nº 734, p. 442.

Analisando-se toda a prova documental contida nos 
autos, é inconteste a incapacidade total e permanente da 
apelante para as atividades laborativas que exercia, de 
faxineira, sendo certo que não tem condições de voltar 
ao mercado de trabalho para exercer as atividades 

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido inicial ao 
entender que não restou comprovada a condição de inva-
lidez permanente por não ser a incapacidade da autora 
definitiva e total. Condenou a autora ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 
arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibi-
lidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

A autora, nas razões de f. 225/227, alega que as 
respostas aos quesitos da perícia demonstram que está 
incapacitada para quaisquer exercícios físicos e que os 
males ortopédicos foram adquiridos em consequência 
dos exercícios desenvolvidos no trabalho de limpeza 
que realizava.

Argumenta que está impossibilitada de continuar 
fazendo atividades físicas e que os documentos que 
constam nos autos provam sua incapacidade laborativa, 
estando inclusive aposentada por invalidez pelo INSS.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso 
para que se reconheça sua incapacidade e se julguem 
procedentes os pedidos iniciais.

Sem preparo, uma vez concedida a gratuidade judi-
ciária, f. 53.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais, f. 243.
Contrarrazões, f. 230/241.
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo.
A princípio, há que se salientar que o contrato de 

seguro é tipicamente de adesão, o que implica interpre-
tação favorável ao aderente segurado e seus beneficiá-
rios, podendo ser aplicada à análise do caso toda a prin-
cipiologia do CDC.

É de se ressaltar que o objeto do contrato de seguro 
é a garantia do interesse legítimo que o segurado tem 
sobre uma pessoa ou coisa perante o segurador, sendo 
que sua real e legítima expectativa é de que, havendo o 
sinistro, seja paga a indenização.

Compulsando os autos, verifica-se que existe um 
seguro de vida em grupo contratado pela autora e a 
seguradora, conforme f. 08, 88/89 e 96/124, desde 
11.06.2002.

A controvérsia cinge-se, inicialmente, em torno da 
procedência do pedido de pagamento do seguro por 
invalidez permanente total por doença.

Verifica-se que a autora recebeu auxílio-doença 
previdenciário de 15.12.2001 a 19.10.2005, sendo 
então tal benefício convertido em aposentadoria por inva-
lidez pelo INSS (f. 09), desde 20.10.2005. 

É fato que, quando da contratação do seguro, a 
autora vinha recebendo auxílio-doença previdenciário, 
mas tal fato não pode impedir o recebimento da indeni-
zação por invalidez, caso comprovada.

Tal fato levaria à legitimação de verdadeiro enri-
quecimento ilícito e ruptura da boa-fé por parte da segu-
radora que por tantos anos recebera o pagamento das 
mensalidades por parte do segurado, que, como já dito, 
tinha a legítima expectativa de que seria ressarcido em 
caso de algum sinistro.
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DES. PAULO MENDES ÁLVARES - De acordo com 
o Relator.

DES. EDISON FEITAL LEITE - Acompanho o ilustre 
Relator no tocante à condenação da seguradora ao paga-
mento da indenização pretendida pela autora, acrescen-
tando que aquela não pode se eximir do dever de inde-
nizar, alegando omissão de informações por parte do 
associado, se dele não exigiu exames clínicos prévios.

Competia à seguradora realizar tais exames, certi-
ficando-se sobre a saúde do segurado antes da contra-
tação, visto que não é obrigada a firmar contrato caso 
não pretenda assumir o risco.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem enten-
dimento assente no sentido de que não pode a segura-
dora recusar a cobertura securitária alegando a exis-
tência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da 
contratação, a realização de exames médicos pela parte 
segurada. Por oportuno, cito os seguintes julgados:

Agravo em recurso especial. Seguro de vida em grupo. Recusa 
da cobertura securitária. Alegação de doença preexistente 
e de má-fé. Imprescindibilidade da realização de exames 
prévios. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental 
desprovido (AgRg no AREsp 89.380/SP, Rel. Ministro Paulo 
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 15.10.2013, DJe 
de 24.10.2013).

Processual civil. Agravo regimental no agravo em recurso 
especial. Seguro. Recusa da cobertura. Doença preexistente. 
Ausência de realização de exames prévios. Má-fé. Reexame 
de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 
do STJ. Decisão mantida. 1. Conforme pacífica jurisprudência 
desta Corte, a seguradora não pode se eximir de pagar a 
indenização securitária alegando que a doença é preexistente 
à contratação, se dele não exigiu exames clínicos. [...] 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 
127.562/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 
Turma, julgado em 14.05.2013, DJe de 24.05.2013).

Direito civil e do consumidor. Agravo no recurso espe-
cial. Ação de cobrança de indenização securitária. Exames 
clínicos prévios. Ausência. Alegação de moléstia preexistente. 
Descabimento. - Não pode a seguradora eximir-se do dever 
de indenizar, alegando omissão de informações por parte do 
associado, se dele não exigiu exames clínicos prévios. Agravo 
no recurso especial não provido (AgRg no REsp 1229978/
SP, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
27.11.2012, DJe de 04.12.2012).

No caso, como a prova pericial apontou que a 
autora está incapacitada para as atividades profissionais 
que habitualmente desempenhava, estando, inclusive, 
aposentada por invalidez pelo INSS, tenho que esta faz 
jus ao recebimento da indenização securitária.

Ademais, havendo prova documental suficiente da 
aposentadoria da autora perante o INSS, exatamente por 
invalidez, demonstrando que a mesma não está apta para 
o trabalho, não é razoável que a seguradora sustente o 
contrário. 

para as quais estava apta, qualificada, o que a incapa-
cita totalmente.

Ora, o laudo pericial realizado (f. 166/178) concluiu 
que “a incapacidade pode ser considerada parcial, defi-
nitiva e multiprofissional” (f. 174/175). O laudo pericial 
aponta ainda que a autora está incapacitada para as 
atividades profissionais que habitualmente desempenhava 
(f. 176), apesar de ter condições de exercer alguma ativi-
dade laborativa, ainda que fora de sua função original, 
mesmo que de baixa complexidade e risco.

Além disso, conforme já exposto, a autora 
encontra-se aposentada por invalidez pelo INSS, o que 
reforça a tese aqui adotada.

Assim, apesar de sua incapacidade ser parcial 
no geral, comprovada sua incapacidade definitiva e 
total para as atividades profissionais que habitualmente 
desempenhava, faz a autora jus ao recebimento da inde-
nização por invalidez permanente por doença.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 
que 

para caracterização da incapacidade laboral, considera-se 
invalidez permanente aquela que inviabiliza a aceitação 
da vítima no mercado de trabalho em função compatível 
com a formação profissional da vítima (REsp 240406-RJ, 
Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 
29.11.2005, DJ de 01.02.2006, p. 523).

Nas condições gerais do seguro de vida em grupo 
firmado, encontra-se explícita a cobertura por invalidez 
permanente por doença (IPD), que garante o direito de 
indenização ao segurado, sendo insubsistente e abusiva a 
recusa ao pagamento pela seguradora.

Ora, uma vez efetivado o contrato de seguro, a 
empresa seguradora assume tal risco, não podendo 
se esquivar do cumprimento do conteúdo contra-
tual, deixando o consumidor em posição extrema-
mente desfavorável.

Assente está a jurisprudência de que “o contrato de 
seguro, típico de adesão, deve ser interpretado, em caso 
de dúvida, no interesse do segurado e dos beneficiários” 
(RT 603/94 - 16ª CC do TJSP). 

Mediante tais considerações, patente é a responsa-
bilidade da seguradora pela cobertura da indenização.

Ante o exposto, julgo procedente a apelação para 
reformar a sentença, condenando a seguradora ao paga-
mento de indenização decorrente de invalidez perma-
nente por doença, no valor de R$45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais), com incidência de correção mone-
tária desde a negativa de pagamento administrativo, que 
ocorreu em 28.07.2006 (f. 30), e juros de mora de 1% ao 
mês, desde a citação.

Custas e despesas processuais, inclusive recursais, e 
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o 
valor da condenação, pela seguradora.
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Exigir que o segurado esteja totalmente incapaz 
para exercer toda e qualquer atividade para que então 
possa receber o seguro é cláusula extremamente abusiva, 
ferindo frontalmente as disposições da legislação consu-
merista. 

Portanto, restando demonstrado, sem sombra de 
dúvida, que a autora está incapacitada total e permanen-
temente para o trabalho, a seguradora tem o dever de 
pagar-lhe o valor da indenização, nos moldes contratados.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

 . . .

Servidores militares - Adicional de insalubridade

Ementa: Agravo interno. Reexame necessário. 
Constitucional. Administrativo. Processual civil. Ação de 
cobrança. Servidores militares. Adicional de insalubri-
dade. Arts. 39, § 11, c/c 31, § 6º, inc. III, da Constituição 
Estadual. Exercício das atividades de auxiliar de enfer-
magem animal. Demonstração da exposição a condi-
ções nocivas de saúde. Direito ao benefício. Art. 557 do 
Código de Processo Civil. Manifesta improcedência da 
remessa oficial.

- A faculdade de o relator negar seguimento a recurso 
manifestamente improcedente, com fulcro no art. 557 do 
CPC, abrange, além dos recursos previstos no art. 496 do 
CPC, também a remessa necessária, conforme Súmula 
nº 253 do Superior Tribunal de Justiça.

- Como o adicional de insalubridade está incluído no rol 
dos direitos conferidos aos militares pela Constituição do 
Estado de Minas Gerais (arts. 39, § 11, c/c 31, § 6º, inc. 
III), a concessão do benefício depende apenas de se veri-
ficar a subsunção destes à hipótese prevista no art. 13, 
§ 1º, da Lei Estadual nº 10.475/92, e o disposto no 
Decreto nº 39.032/97.

- Comprovado, mediante prova pericial, o exercício das 
atividades pelos demandantes em contato com agentes 
nocivos à saúde, impõe-se confirmar a sentença que lhes 
assegurou o recebimento do adicional de insalubridade 
no grau máximo.

Recurso não provido.

- V.v.: - O inciso XXIII do art. 7°, que garante aos traba-
lhadores rurais e urbanos o adicional de insalubridade, 
não se estende aos militares, bem como o art. 31 da 
Constituição Estadual, que não prevê tal direito à cate-
goria (Des. Bitencourt Marcondes).

AGRAVO Nº 1.0024.06.215566-8/002 - Comarca de 
Belo Horizonte - Agravante: Estado de Minas Gerais - 
Agravados: Paulo Ângelo Cocovich e outros - 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 confor-
midade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Edgard 
Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

Sessão do dia 21 de novembro de 2013.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Trata-se de 
agravo do § 1º do art. 557 do CPC, interposto pelo Estado 
de Minas Gerais contra a minha decisão de f. 184/192, 
que negou seguimento à remessa oficial, tirados os 
recursos dos autos de “ação ordinária c/c pedido de 
medida cautelar de antecipação de provas” movida por 
Paulo Angelo Cocovich, Ronaldo José Padilha, Fernando 
Antônio Pereira, Anderson Carlos Teixeira, Manoel dos 
Santos, Adilson Paula de Souza, Realino Aparecido Viana, 
Diogo Raimundo da Cunha, João Aparecido dos Santos, 
Mônica Silva Melo e Fernando Gavião Braga.

Em suas razões de f. 207/216, o agravante 
afirma, em síntese, que seria inadequado o julgamento 
unipessoal do recurso pelo Relator, por não se verificar 
a uniformidade de posicionamento deste eg. Tribunal 
de Justiça sobre a matéria. Defende que a Lei Estadual 
nº 10.745/92, base legal para o pedido de pagamento 
do adicional de insalubridade, se aplicaria unicamente 
aos servidores civis, e não aos militares, os quais, por 
força da Lei Delegada nº 43/2000, tiveram todas as 
vantagens e gratificações incorporadas em sua remune-
ração básica. A partir disso, e sob o fundamento de que 
os militares seriam remunerados por subsídio fixado em 
parcela única, sustenta que o pagamento do adicional de 
insalubridade importaria violação ao inc. XIV do art. 37 
da Constituição da República, obstante da sobreposição 
de vantagens. Finalmente, alega que a Lei Estadual 
nº 10.745/92 veicularia norma de eficácia contida, razão 
por que o deferimento da gratificação pretendida ofen-
deria os princípios da legalidade e da separação dos 
Poderes, ademais de resultar em aumento de despesas 
independentemente de dotação orçamentária.

Conheço do agravo, próprio e tempestivo.
De início, registro que a faculdade de o Relator 

decidir monocraticamente o recurso, com fulcro no 
art. 557 do CPC, surgiu para imprimir maior agilidade no 
julgamento dos recursos e para desobstruir as pautas dos 
tribunais, em obséquio aos princípios da celeridade e da 
economia processuais, conforme se recolhe do seguinte 
precedente jurisprudencial:

Processo civil. CPC, Arts. 475 e 557. Decisão monocrática 
do relator respaldada em jurisprudência do Tribunal a que 
pertence. Remessa necessária. 1 - A aplicação do art. 557 do 
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CPC supõe que o julgador, ao, isoladamente, negar segui-
mento ao recurso, confira à parte prestação jurisdicional 
equivalente à que seria concedida acaso o processo fosse 
julgado pelo órgão colegiado. 2 - A ratio essendi do disposi-
tivo, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 9.756/98, está 
a desobstruir as pautas dos tribunais, dando preferência a 
julgamentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3 
- Prevalência do valor celeridade à luz do princípio da efetivi-
dade. [...]. (STJ, REsp 517.358/RN, Primeira Turma, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. em 04.09.2003, DJ de 20.10.2003, p. 222).

Nesse sentido, o decisum aplicou a regra do 
caput do art. 557 do CPC para negar seguimento ao 
recurso, por considerar manifestamente improcedente a 
matéria nele ventilada, solução esta que, por depender 
do convencimento e das impressões pessoais do Relator 
acerca da questão, não é mitigada pelos precedentes 
jurisprudenciais em contrário colacionados pelo agra-
vante às f. 209/212.

Ainda que assim não fosse, a interposição do 
agravo do § 1º do art. 557 do CPC viabiliza a devolução 
do conhecimento da matéria ao Juízo Colegiado natural, 
com o que resta superada eventual nulidade da decisão 
monocrática, conforme precedente do col. Superior 
Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Processual civil. 
Art. 557, caput, do CPC. Condições atendidas. Aplicação. 
Possibilidade. Violação. Ausência. Eventual nulidade supe-
rada com o julgamento pelo colegiado do agravo interno. - 
Consoante o art. 557 do CPC, o Relator pode negar segui-
mento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. Eventual nulidade da 
decisão monocrática, por ofensa ao aludido dispositivo, fica 
superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado, 
no julgamento do agravo. Precedentes do STJ. - Agravo regi-
mental improvido (STJ, AgRg no Ag 1.387.198/RS, Segunda 
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 18.10.2011, DJe 
de 25.10.2011).

Destarte, ausente o vício de nulidade do decisum, 
deve a Turma Julgadora enfrentar diretamente a matéria 
trazida no recurso cujo seguimento foi obstado por este 
Relator com base no caput do art. 557 do CPC.

A meu aviso, a pretensão do agravante não 
merece acolhimento.

Não obstante já houvesse, alhures, perfilhado tese 
distinta nesta eg. Oitava Câmara Cível (cf. Apelação 
Cível nº 1.0024.10.104132-5/001, Rel. Des. Bitencourt 
Marcondes, j. em 28.02.2013), após reexaminar a 
matéria, na esteira da motivação declinada no decisum 
recorrido, convenci-me de que a legislação de regência 
ampara o pagamento do adicional de insalubridade aos 
servidores militares, conforme se recolhe da Constituição 
do Estado:

Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos 
por estatuto próprio estabelecido em lei complementar.

[...]
§ 11 Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 
5° e 6° do art. 31 e nos §§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 36 desta 
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° 
da Constituição da República. (Redação dada pela Emenda 
nº 57, de 15.07.2003.)

Ora, como o dispositivo em tela faz expressa refe-
rência ao § 6º do art. 31 da CEMG, o qual prevê, em 
seu inc. III, a concessão do “adicional de remuneração 
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, 
conclui-se que o pagamento da vantagem aos militares 
tem amparo constitucional. Nesse sentido, já decidiu este 
eg. Tribunal de Justiça:

Direito administrativo. Servidor público. Policial militar da 
área de saúde. Adicionais noturno e de insalubridade. 
Direito assegurado na Constituição Estadual. - Os Policiais 
Militares do Estado de Minas Gerais têm assegurado o direito 
ao adicional noturno, ex vi do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, IX, 
ambos da Constituição Federal de 1988, cujo percentual está 
previsto na Lei estadual nº 10.745/92. - Referidos servidores 
têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, 
por força do disposto no art. 31, § 6º, III, e art. 39, § 11, 
da Constituição Estadual, desde que comprovadas as condi-
ções insalubres em que exercem suas atividades e enquanto 
persistirem as referidas condições. [...] (TJMG, Reexame 
Necessário nº 1.0024.10.104127-5/001, Rel.ª Des.ª Ana 
Paula Caixeta, Quarta Câmara Cível, j. em 21.02.2013, DJe 
de 26.02.2013).

Já no plano infraconstitucional, o colimado adicional 
se acha previsto no art. 13 da Lei Estadual nº 10.745/92, 
in verbis:

Art. 13 - O servidor que habitualmente trabalhe em locais 
insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que 
exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional 
de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por 
atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados 
em regulamento.
§ 1º - O adicional de insalubridade será devido nos seguintes 
percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados 
sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro 
Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de 
julho de 1974:
I - 10% (dez por cento);
II - 20% (vinte por cento);
III - 30% (trinta por cento).
§§ 2º e 3º - [...].
§ 5º - O direito aos adicionais previstos neste artigo cessa 
com a eliminação das condições ou dos riscos que motivaram 
a sua concessão. 
§ 6º - [...].

Em regulamentação ao previsto no dispositivo 
acima, o Decreto nº 39.032/97 estabelece o seguinte:

Art. 1º - A concessão do adicional de insalubridade, de 
periculosidade e de atividade penosa aos servidores públicos 
da administração direta, das autarquias e das fundações 
públicas do Estado, obedece às normas estabelecidas por 
este Decreto.
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Parágrafo único - O servidor sujeito a mais de uma das condi-
ções de trabalho previstas neste artigo optará pelo adicional 
correspondente a uma delas, vedada, sob qualquer hipótese, 
a acumulação.
Art. 2º - Compete à Superintendência Central de Saúde do 
Servidor, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, a realização de perícias para identificação e 
classificação da insalubridade e a caracterização da atividade 
perigosa ou penosa a que esteja sujeito o servidor.
§ 1º - O laudo pericial conterá necessariamente:
I - O local de exercício ou a natureza do trabalho realizado;
II - O agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;
III - O grau de nocividade ao organismo humano, especificando:
a) o limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de 
exposição ao agente nocivo;
b) a verificação do tempo de exposição do servidor aos 
agentes nocivos.
IV - A classificação dos graus de insalubridade e de periculo-
sidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou 
atividade examinados;
V - As medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutra-
lizar o risco, ou proteger contra os seus efeitos.
Art. 3º - Para efeito deste Decreto, consideram-se:
I - para caracterização de atividade insalubre, as disposições 
constantes da Norma Regulamentadora 15 (NR15) e seus 
anexos da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério 
do Trabalho, que aprova as Normas Regulamentadoras do 
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;
II e III - [...].
Art. 4º - O servidor submetido às condições de trabalho insa-
lubre, perigoso ou penoso, faz jus à percepção do adicional 
a que se refere o artigo 13 da Lei nº 10.745, de 25 de março 
de 1992, observadas as normas deste Decreto.
Parágrafo único - A percepção do adicional de que trata este 
artigo terá início após a conclusão do laudo pericial previsto 
neste Decreto.
[...]
Art. 6º - O Diretor da Superintendência Central de Saúde do 
Servidor designará peritos que, sob orientação do seu Diretor 
Médico, farão o exame e a avaliação da saúde do servidor, 
seu local de trabalho e sua atividade.
§ 1º - Os peritos designados emitirão laudo fundamentado 
e objetivo, que será submetido ao Diretor Médico e apro-
vado pelo Diretor da Superintendência Central de Saúde 
do Servidor.
§ 2º - O extrato do parecer será publicado no órgão oficial do 
Estado, pela Superintendência Central de Saúde do Servidor.
Art. 7º - Compete ao Secretário de Estado, Dirigente de 
Autarquia e Fundação Pública, cumprido o disposto neste 
Decreto, a concessão do adicional de insalubridade, de 
periculosidade e de atividade penosa, mediante publicação 
de relação nominal no órgão oficial do Estado.
§ 1º - A chefia que tem sob seu comando áreas conside-
radas insalubres, perigosas ou penosas fica responsável por 
comunicar as alterações ocorridas no ambiente ou condição 
de trabalho ou remanejamento do servidor dessas áreas, sob 
pena de responsabilidade.
§ 2º - O pagamento dos adicionais de que trata este Decreto, 
cessa com a eliminação das condições de trabalho que lhe 
deram causa, ou com o afastamento do servidor do ambiente 
que contenha condições de insalubridade, periculosidade 
ou penosidade.

Como se vê, os dispositivos supratranscritos eviden-
ciam suficientemente os critérios para concessão do 

adicional de insalubridade, donde não haver falar em 
falta de regulamentação do benefício.

Lado outro, tampouco subsiste a tese - aliás, sequer 
invocada em contestação (f. 210/215) - de que, após o 
advento da Lei Delegada nº 43/2000, não mais seria 
cabível o pagamento do adicional de insalubridade aos 
servidores militares. É que o § 1º do art. 1º daquele 
diploma previu taxativamente as vantagens pecuniárias 
cujos valores foram incorporados à remuneração básica 
do pessoal da Polícia Militar, dentre as quais não se acha 
incluído o aludido adicional. Em razão disso, resta infir-
mada a alegação de que o pagamento do benefício 
resultaria em violação ao previsto no art. 37, inc. XIV, da 
Constituição da República.

Da mesma forma, não merece guarida o argu-
mento de que a previsão constitucional de remuneração 
dos policiais militares por subsídio em parcela única (§ 9º 
do art. 144 c/c § 4º do art. 39) excluiria o direito ao 
adicional de insalubridade.

É que, sem embargo do comando constitucional, 
o pagamento dos vencimentos aos militares estaduais 
mediante parcela única depende, em obséquio ao prin-
cípio da reserva legal, de lei editada pelo ente público 
competente que expressamente promova a implantação 
do sistema de subsídio àquela categoria de servidores, 
a exemplo do que ocorreu, “v.g.”, com os servidores das 
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do 
Poder Executivo Estadual e com o pessoal civil da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, conforme se vê da Lei 
Estadual nº 18.975, de 29.06.2010.

Destarte, por não se vislumbrar a implantação do 
subsídio em relação aos cargos ocupados pelos autores - 
cujos contracheques de f. 39/40, 46/47, 54/55, 61/62, 
70/72, 78/79, 85/86, 92/93, 99/101, 107/108 e 
115/116 revelam o pagamento da remuneração básica 
acrescida de adicional por tempo de serviço -, afigura-se 
insubsistente a pretensão do agravante de infirmar o reco-
nhecimento do direito daqueles servidores ao adicional 
de insalubridade.

Por fim, não prosperam as alegações de inobser-
vância da Súmula nº 339 do STF e de ofensa aos prin-
cípios da legalidade e da separação dos Poderes, pois 
o deferimento do adicional previsto no art. 13 da Lei 
Estadual nº 10.745/92 se trata, na verdade, de reco-
nhecer um direito assegurado em lei ao servidor.

Relativamente à alegação do réu de que não haveria 
dotação orçamentária para deferimento do reajuste (CR, 
art. 169), isso configura fato impeditivo do direito plei-
teado na inicial, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, 
o qual o Estado não se desincumbiu de demonstrar.

Ao exposto, como a decisão recorrida apresentou 
suficientemente as razões pelas quais a remessa oficial era 
manifestamente improcedente, não subsiste a pretensão 
de obter a reforma daquele decisum.

Com essas considerações, nego provimento 
ao agravo.
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DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - De 
acordo com o Relator.

DES. BITENCOURT MARCONDES - Peço vista.

Sessão do dia 30 de janeiro de 2014.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Na sessão de 21 
de novembro próximo passado, pediu vista o Segundo 
Vogal, após o Relator e a Primeira Vogal negarem provi-
mento ao recurso. 

Com a palavra o Des. Segundo Vogal.

DES. BITENCOURT MARCONDES - Peço vênia 
para apresentar divergência.

A controvérsia está na existência ou não do direito 
de os militares receberem o adicional de insalubridade.

Ressalte-se, inicialmente, que aqui não se está 
a tratar de servidor público, mas de militar, que recebe 
tratamento específico na Constituição da República.

Com efeito, o Capítulo VII da Carta Magna dispensa 
tratamento diverso aos servidores públicos e aos militares. 
A Seção II do Capítulo, intitulada Dos Servidores Públicos, 
assegura a estes a percepção do adicional noturno, 
conforme dispõe o § 3° do art. 39. Diversa, contudo, 
é a disciplina acerca dos militares, contida na Seção III 
do Capítulo, sob o título Dos Militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. O art. 42, que integra 
referida seção, remete ao art. 142, o qual, em seu § 3°, 
inciso VIII, assim determina, in verbis:

Art. 142. [...]
§ 3º. [...].
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, 
XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, XI, XIII, XIV e XV.

Vê-se, portanto, que o inciso XXIII do art. 7°, que 
garante aos trabalhadores rurais e urbanos o adicional de 
insalubridade, não se estende aos militares.

Idêntica é a inteligência da Constituição Estadual, 
cabendo ressaltar que a distinção ali contida é ainda 
mais clara.

Com efeito, o art. 31 estabelece que “o Estado asse-
gurará ao servidor público civil [...] os direitos previstos 
no art. 7°, incisos [...] IX [...]” (grifamos). Tal dispositivo 
está contido na Subseção II da Seção V do Título III da 
Constituição Estadual, que trata, especificamente, Dos 
Servidores Públicos Civis. A Seção seguinte (de número 
VI), intitulada Dos Militares do Estado, dispõe, em seu 
art. 39, § 11°, que “aplica-se ao militar o disposto [...] nos 
incisos VI, VIII, XII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição 
da República”, excluindo, uma vez mais, o inciso IX e o 
inciso XXIII.

Destarte, também a Constituição Estadual não 
erigiu, como garantia, o adicional de insalubridade aos 
militares do Estado.

Tal fato não significa vedação aos adicionais à cate-
goria em comento, mas, apenas, que referidos direitos não 
se constituem em garantia constitucional para os militares; 
vale dizer, norma infraconstitucional pode garantir-lhes as 
vantagens em análise. O que não há é garantia constitu-
cional ao adicional noturno e ao adicional de insalubri-
dade, tratando-se de servidor militar.

Frise-se que o tratamento diferenciado entre servi-
dores públicos e militares não comporta, hodierna-
mente, maiores discussões. Isso porque, anteriormente, a 
Constituição da República distinguia servidores públicos 
civis (Seção II, do Capítulo VII) e servidores públicos 
militares (Seção III). Após a Emenda Constitucional n° 
18, de 5 de fevereiro de 1998, as seções foram reno-
meadas, como exposto alhures, passando a Seção II a 
trazer normas acerca dos Servidores Públicos e a Seção 
III acerca dos Militares dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, evidenciando, ainda mais, a distinção 
em comento.

A doutrina não deixa dúvidas quanto ao tratamento 
diferenciado entre as duas classes, não se podendo 
estender aos militares os direitos garantidos aos servi-
dores públicos.

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho 
comenta que “a Constituição Federal [...] separa os dois 
agrupamentos, traçando normas específicas para cada 
um deles” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 
de direito administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumens, 2007, p. 516).

 Tem-se, portanto, que os dispositivos atinentes aos 
servidores públicos civis não têm aplicação aos militares, 
não lhes sendo garantido o direito constitucional ao refe-
rido adicional.

Cabe ressaltar que a norma inserta no art. 1º, § 2º, 
da Lei Delegada nº 43/00, que trata da reestruturação 
do sistema remuneratório da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado, determinou que, sobre o 
vencimento básico dos militares, devam incidir, exclusiva-
mente, os adicionais previstos no art. 31, VI e parágrafo 
único, da Constituição Estadual (quinquênio e adicional 
trintenário), verbis:

Art. 1º - A remuneração básica do pessoal da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a partir de 1º 
de junho de 2000, é a constante da tabela prevista no Anexo 
desta Lei.
§ 1º - Nos valores previstos na tabela a que se refere este 
artigo estão incorporados as gratificações previstas nos 
incisos II, III, VI e V do artigo 6º da Lei Delegada nº 37, de 
13 de janeiro de 1989, e os valores das parcelas de que 
tratam os artigos 1º, 3º e 4º da Lei Delegada nº 38, de 26 
de setembro de 1997.
§ 2º - Sobre a remuneração básica prevista na tabela referida 
incidem exclusivamente o adicional de dez por cento (10%), 
a que se refere o parágrafo único do artigo 31, o adicional 
sobre a remuneração de que trata o inciso VI deste artigo da 
Constituição do Estado, neste caso para o militar que teve o 
direito adquirido, e o percentual previsto no artigo 204 da 
Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, e alterações poste-
riores (grifo nosso).
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Pedido de internação compulsória - Dependente 
químico - Laudo médico circunstanciado - Art. 6º 

da Lei 10.216/2001 - Exigência judicial - Não 
cumprimento - Negativa do paciente - Processo 

extinto sem resolução do mérito - Arts. 284, 
parágrafo único, e 267, inciso l, do CPC - Medida 

liminar - Condução coercitiva do paciente ao 
médico - Necessidade do diagnóstico - Requisitos 

presentes - Deferimento

Ementa: Medida cautelar inominada. Apelação. Pedido de 
internação compulsória. Dependente químico. Ausência 
de laudo médico circunstanciado. Inépcia da inicial. 
Processo extinto sem resolução do mérito. Dificuldade de 
obtenção do referido laudo demonstrada. Recusa de se 
submeter a qualquer tipo de tratamento. Risco à saúde 
e à vida configurados. Condução coercitiva do paciente 
para realizar o exame. Necessidade. Sentença cassada. 
Recurso provido.

- De acordo com o disposto no art. 6º da Lei 
nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente será 
realizada mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos.

- Todavia, restando demonstrada a dificuldade de 
obtenção do referido laudo, bem como o risco iminente à 
saúde, à integridade física e à vida do doente, cabível, em 
sede de liminar, a condução coercitiva/compulsória do 
requerido a fim de diagnosticá-lo de forma apropriada.

Recurso provido. Sentença cassada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.228516-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: C.S.C.M., 
P.J.C.M., L.T.C.M. e outro - Apelado: E.O.M. - Relator: 
DES. ARMANDO FREIRE

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Armando 
Freire - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de recurso de 
apelação aviado por L.T.C.M. e outros contra sentença 
de f. 138/144, que, nos autos da medida cautelar inomi-
nada, ajuizada em face de E.O.M., indeferiu a petição 
inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, 
nos termos dos arts. 284, parágrafo único, e 267, I, do 

Destarte, a hipótese é de provimento do agravo, 
para que seja reformada a sentença primeva.

Mutatis mutandis, decidiu o Órgão Especial 
deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento 
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
nº 1.0145.09.543835-7/002, relatado pelo em. 
Desembargador Almeida Melo, cuja ementa transcrevo:

Incidente de uniformização de jurisprudência. Servidor militar. 
Minas Gerais. Adicional noturno. - O art. 142, § 3º, da 
Constituição da República, transposto para os militares dos 
Estados pelo art. 42, § 1º, não incluiu entre as vantagens 
devidas o adicional pelo trabalho noturno, contido no art. 7º, 
IX, daquela Constituição. - O art. 39, § 3º, da Constituição 
aplica-se exclusivamente aos servidores civis. - A despeito 
de não se tratar de direito constitucional dos militares, o 
adicional pelo trabalho noturno poderá ser-lhes conferido 
pela legislação comum. - O militar do Estado de Minas Gerais 
não tem direito à percepção do adicional noturno, uma vez 
que as respectivas vantagens são as que constam do Estatuto 
dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei nº 5.301, de 
16 de outubro de 1969), das leis que o alteraram e do 
regulamento próprio. - Incidente de uniformização proce-
dente (TJMG. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
nº 1.0145.09.543835-7/002, Rel. Des. Almeida Melo, 
Órgão Especial, j. em 22.08.2012, publicação da súmula 
em 19.10.2012).

No mesmo sentido, já decidiu esta Oitava 
Câmara Cível:

Apelação cível. Administrativo. Ação de cobrança. Policial 
militar. Preliminar de nulidade de senteça extra petita. 
Inocorrência. Adicional noturno e de insalubridade inde-
vido. 1. Verifica-se a existência de julgamento extra petita 
e, consequentemente, ofensa ao princípio da congruência, 
quando há dissonância entre a pretensão deduzida em juízo 
e a tutela jurisdicional concedida na sentença (art. 460 do 
CPC), o que não ocorreu in casu. 2. O adicional noturno e 
o adicional de insalubridade não se constituem em garan-
tias constitucionais para os militares, dependendo, portanto, 
de norma infraconstitucional para que lhes seja reconhe-
cido tais direitos. 3. Indevidos se fazem os pagamentos do 
adicional noturno e do adicional de insalubridade, previsto 
no art. 13 da Lei nº 10.745/92, aos servidores militares, pois 
a Lei Delegada nº 43/00, em seu art. 1º, § 2º, suprimiu, 
em relação a referidos servidores, o direito ao recebimento 
das mencionadas vantagens pecuniárias, porquanto deter-
minou que, sobre seus vencimentos básicos, devam incidir, 
exclusivamente, os adicionais previstos no art. 31, VI e pará-
grafo único, da Constituição Estadual (quinquênio e adicional 
trintenário) (TJMG. Apelação Cível nº 1.0024.10.104132-
5/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 8ª Câmara Cível, 
j. em 28.02.2013, publicação da súmula em 11.03.2013) 
(grifo nosso).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo para 
reformar a sentença em reexame necessário. É como voto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

. . .
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se exige para obter a sentença de procedência na mesma 
ação cautelar (Curso avançado de processo civil. Processo 
Cautelar e Procedimentos Especiais. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, v. 3, p. 28/29). 

Em resumo, a concessão de medida cautelar tem 
como escopo a garantia da utilidade da decisão a ser 
prolatada no processo principal, levando-se em consi-
deração o risco de dano de difícil ou incerta repa-
ração, em razão da natural demora ocasionada pelo 
trâmite processual.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental, determina, em seus arts. 4º e 6º:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, 
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes.
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 
seus motivos.

Da análise dos dispositivos legais supramencio-
nados, verifica-se que a internação, em qualquer de 
suas modalidades, será indicada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, haja vista 
que tal tratamento, por ser ato que interfere na liberdade 
individual da pessoa humana, é medida de caráter excep-
cional, considerada última opção terapêutica.

Nesse contexto, extrai-se que a apresentação de 
laudo médico circunstanciado, revelando os motivos 
pelos quais a internação é indicada ao paciente é, em 
regra, imprescindível à concessão da medida extrema.

Por outro lado, o art. 196 da CF/88 estabelece:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

No caso dos autos, observa-se que os autores 
foram intimados a emendar a inicial para apresentar o 
referido relatório médico, sob pena de indeferimento 
da ação (f. 97). Entretanto, vislumbra-se, às f. 98/99, 
que tal intimação não pode ser atendida em razão dos 
seguintes argumentos:

O requerido é usuário de drogas (crack e maconha), não 
sendo possível que os requerentes o submetam a exame 
médico, sendo certo que, se assim tentarem proceder, serão 
agredidos pelo requerido. Ressalte-se por oportuno que, se 
o requerido pudesse ser submetido a exame médico, não 
haveria necessidade do pedido de internação compulsória. 
[...]
Os requerentes ressaltam que, por conta do uso de drogas, 
o requerido corre risco de morte, não sendo possível qual-
quer intervenção médica pacífica, sendo certo que, se assim 
pudesse ser feito, não pleiteariam a internação compulsória 
(f. 98/99 - g.n.).

CPC, ante a ausência de documento indispensável à 
propositura da ação.

Na minuta de f. 146/153, os apelantes discorrem 
acerca da necessidade de antecipação da tutela recursal, 
visto que presentes a verossimilhança das alegações e o 
perigo da demora. Sustenta que, pelo fato de o apelado 
não se submeter a qualquer tratamento, não possui 
qualquer tipo de relatório, laudo, exame ou diagnós-
tico médicos. Alega que os únicos exames a que o recor-
rido se submeteu foram feitos na época do seu afasta-
mento do trabalho. Aduz que o laudo de f. 95, elaborado 
pela psiquiatra Dr.ª Zuleide Souza Carmo Abljandi, relata 
que o paciente necessita de tratamento psiquiátrico. Por 
fim, requer o provimento do recurso, com a consequente 
cassação da sentença guerreada. 

O apelo foi recebido em ambos os efeitos à f. 155.
Às f. 168/169, o parecer da d. Procuradoria-Geral 

de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.
Este, o relatório.
Conheço do recurso interposto, visto que presentes 

os pressupostos de admissibilidade. 
Mérito.
Depreende-se dos autos que L.T.C.M. e outros ajui-

zaram medida cautelar inominada em face de E.O.M. 
para que fosse determinada a internação compulsória 
do requerido.

De saída, acerca dos requisitos inerentes à medida 
cautelar, lecionam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato 
Correia de Almeida e Eduardo Talamini: 

Percebe-se também que o processo cautelar parte de dois 
pressupostos, tradicionalmente designados pela doutrina por 
expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora.
A expressão fumus boni iuris significa aparência de bom 
direito, e é correlata às expressões cognição sumária, não 
exauriente, incompleta, superficial ou perfunctória. Quem 
decide com base em fumus não tem conhecimento pleno e 
total dos fatos e, portanto, ainda não tem certeza quanto a 
qual seja o direito aplicável. Justamente por isso é que, no 
processo cautelar, nada se decide acerca do direito da parte. 
Decide-se: se A tiver o direito que alega ter (o que é provável), 
devo conceder a medida pleiteada, sob pena de risco de, 
não sendo ela concedida, o processo principal não poder ser 
eficaz (porque, por exemplo, o devedor não terá mais bens 
para satisfazer o crédito). 
Essa última característica de que acima se falou (o risco) é o 
que a doutrina chama de periculum in mora. É significativa 
da circunstância de que ou a medida é concedida quando se 
pleiteia ou, depois, de nada mais adiantará a sua concessão. 
O risco da demora é o risco da ineficácia. O periculum in 
mora e o fumus boni iuris têm sido considerados como requi-
sitos para a propositura de ação cautelar. Outros veem nesses 
dois requisitos o mérito do processo cautelar. Todos, enten-
demos, têm razão. De fato, o fumus boni iuris e o periculum 
in mora são requisitos para a propositura da ação cautelar; 
são requisitos para a concessão de liminar; e são, também, 
requisitos para obtenção de sentença de procedência. 
Acontece, todavia, que há uma variação do grau de intensi-
dade em que pese esses requisitos estarem presentes. Claro 
está que exige menos fumus boni iuris (isto é, exige-se fumus 
menos expressivo) para propor uma ação cautelar do que 
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Agravo de instrumento. Internação de dependente químico. 
Usuário de drogas. Lei 10.216/2001. Laudo médico. Ausência. 
- Segundo os requisitos traçados pela Lei nº 10.216/2001, 
a internação psiquiátrica de dependente químico somente 
será realizada mediante laudo médico que caracterize os 
seus motivos e desde que os recursos extra-hospitalares se 
tenham mostrado insuficientes. Ausentes os requisitos neces-
sários para a concessão da tutela antecipada, indefere-se a 
internação compulsória de dependente químico em estabele-
cimento especializado, determinando, ao revés, a condução 
coercitiva para a realização de triagem médica em instituição 
hospitalar. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJMG 
- Agravo de Instrumento nº 1.0153.13.002877-9/001 - Rel.ª 
Des.ª Albergaria Costa - p. em 25.09.2013 - g.n.)

Por conseguinte, presentes os requisitos necessários 
à concessão da medida, tendo em vista que os bens jurí-
dicos tutelados são a saúde, a integridade física e a vida 
e, havendo provas no sentido de que o doente se recusa 
a receber tratamento, verifica-se prudente a condução 
coercitiva/compulsória de E.O.M. ao médico compe-
tente, a fim de diagnosticá-lo de forma apropriada.

Conclusão.
Mediante tais fundamentos, dou provimento 

ao recurso para, cassando a sentença, determinar a 
condução coercitiva de E.O.M. para a obtenção de laudo 
médico circunstanciado em instituição hospitalar compe-
tente, atestando a necessidade ou não da internação 
compulsória. 

Após, o retorno dos autos à primeira instância, 
para que d. Juízo a quo analise a viabilidade da inter-
nação requerida.

Custas, ex lege. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM  -
BARGADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO 
ANDRADE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Nesse contexto, não obstante se constate a ausência 
do referido laudo, o relato dos autos evidencia a possibili-
dade de risco iminente à integridade física, moral, à vida 
e à saúde do próprio réu, devendo, em casos como o dos 
autos, o Poder Judiciário intervir no sentido de direcionar 
o usuário de drogas a buscar o tratamento, mormente 
a se considerar os indícios de recusa do doente a se 
submeter a qualquer tipo de exame médico.

O relatório social de f. 137, datado de 06.02.2013, 
da lavra da Dr.ª N.M.A. (CRESS 6R9425 - BM: 97753-9), 
assistente social da Prefeitura de Belo Horizonte, atesta:

Sr. E., separado, três filhos, aposentado por invalidez, é 
morador da área de abrangência do Centro de Saúde do 
Bairro das Indústrias, contudo não é cadastrado. Apresenta 
resistência em ser abordado pela Agente Comunitária 
de Saúde e não aceita assinar qualquer documento que 
comprove a negativa deste cadastro. Importante ressaltar que 
as equipes pelas quais ele já passou enfrentaram a mesma 
dificuldade. [...]
Moradia aparentemente precária. No imóvel residem outros 
homens em barracões diferentes. O portão sempre é encon-
trado trancado.
Sr. E. passa a maior parte do dia pelas ruas do bairro ou em 
algum bar próximo. Também é visto em estabelecimentos 
realizando jogos. O local onde reside ficou conhecido, popu-
larmente, como ponto de tráfico e, também, prostituição num 
passado próximo. Essa foi, durante um período, a ‘fama’ do 
local junto à comunidade. Segundo informações de mora-
dores, o proprietário do imóvel já foi preso por tráfico de 
drogas. Ainda, segundo os vizinhos, Sr. E. é visto frequentando 
locais considerados pontos de tráfico de drogas na região.
Sr. E. apresenta aspecto físico emagrecido; autocuidado 
comprometido; barba e cabelos longos; sempre está vestido 
com a mesma roupa; higienização precária (sujo); postura resis-
tente a abordagem; convívio e interação sociais prejudicados.
A família, que já recebeu inclusive, cobranças advindas das 
dívidas do paciente devido à compra de crack, está empe-
nhada em auxiliá-lo no que tange ao tratamento da depen-
dência química (g.n.).

Assim sendo, a realidade dos autos espelha o 
empenho de 3 (três) filhos, de 25 (vinte e cinco), 22 (vinte 
e dois) e 21 (vinte e um) anos (f. 13/15), na tentativa 
de recuperação de seu pai, que, usuário de drogas, não 
aceita submeter-se a qualquer tipo de tratamento, colo-
cando em risco a própria vida e a de seus familiares.

Sobre o tema, decisões deste eg. Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento - Internação compulsória - Dependente 
químico - Exame médico preliminar - Provimento do recurso. 
- A Lei nº 10.2016/01 dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e, especifica-
mente, em seu art. 6º, caput, expõe: ‘A internação psiquiá-
trica somente será realizada mediante laudo médico circuns-
tanciado que caracterize os seus motivos’. Verificando-se 
a dificuldade da agravante em levar seu filho para realizar 
exame médico necessário para avaliar a real necessidade 
de internação, possível é a condução coercitiva/compulsória 
desse (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0153.13.005708-
3/002 - Rel. Des. Geraldo Augusto - p. em 04.12.2013 - 
g.n.).

Indenização - Erro médico - Prescrição quinquenal - 
Termo inicial do prazo - Data da ciência 
inequívoca da lesão e de sua extensão - 

Art. 27 do CDC - Aplicabilidade

Ementa: Apelação. Ação de indenização. Erro médico. Pra-
zo prescricional aplicável. Quinquenal. Art. 27 do CDC. Ter-
mo inicial. Ciência inequívoca da lesão e de sua extensão. 

- Em se tratando de ação de indenização fundada em su-
posto erro médico, o prazo prescricional é de cinco anos, 
conforme previsto no art. 27 do CDC, contado a partir da 
data em que a vítima toma ciência inequívoca da lesão 
ocasionada, bem como de sua extensão.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.266814-8/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Marinalva Nunes 
Martins - Apelados: Hospital Mater Dei, Márcia Salvador 
Géo - 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, em, à unanimi-
dade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - José de 
Carvalho Barbosa - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Trata-se 
de recurso de apelação interposto por Marinalva 
Nunes Martins, nos autos da ação de indenização por 
danos morais, materiais e estéticos c/c pedido de lucros 
cessantes ajuizada em face de Hospital Mater Dei e de 
Márcia Salvador Géo, perante o Juízo da 26ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte/MG, que reconheceu 
a prescrição da pretensão da autora, julgando extinto 
o processo, com resolução de mérito, nos termos do 
art. 269, IV, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração às f. 608/610, 
foram rejeitados pela r. decisão de f. 611/612.

Em suas razões recursais de f. 613/636, sustenta 
a autora/apelante que, tratando-se de pretensão repa-
ratória por erro médico, o prazo prescricional aplicável 
é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa 
do Consumidor, cuja contagem tem início “a partir da 
ciência, pela vítima, da impossibilidade de reversão da 
lesão ocasionada”. 

Tece outras considerações, pedindo, ao final, a 
reforma da sentença. 

Dispensado o preparo por litigar a autora/apelante 
sob o pálio da gratuidade judiciária (f. 551).

Contrarrazões às f. 638/648 e 649/658.
É o relatório. 
Conheço do recurso.
Reside a controvérsia posta em aferir se o direito à 

indenização postulado pela autora, em decorrência das 
lesões ocasionadas por suposto erro médico, foi ou não 
alcançado pelo instituto da prescrição.

É sabido que, em se tratando de demanda na 
qual se busca eventual responsabilização por suposto 
erro médico, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, 
conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do 
Consumidor, e não de três 3 anos (art. 206, § 3º, V, do 
Código Civil), como entendeu o douto Magistrado a quo.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ:

Recurso especial. Erro médico. Cirurgião plástico. Profis-
sional liberal. Aplicação do Código de Defesa do Consu-
midor. Precedentes. Prescrição consumerista. I - Conforme 
precedentes firmados pelas turmas que compõem a Segunda 

Sessão, é de se aplicar o Código de Defesa do Consu-
midor aos serviços prestados pelos profissionais liberais, com 
as ressalvas do § 4º do artigo 14. II - O fato de se exigir 
comprovação da culpa para poder responsabilizar o profis-
sional liberal pelos serviços prestados de forma inadequada, 
não é motivo suficiente para afastar a regra de prescrição 
estabelecida no artigo 27 da legislação consumerista, que 
é especial em relação às normas contidas no Código Civil. 
- Recurso especial não conhecido (REsp 731078/SP, Rel. 
Ministro Castro Filho, Terceira Turma, j. em 13.12.2005, DJ 
de 13.02.2006, p. 799). 

No caso dos autos, é certo, realizou-se, no dia 
14.12.2006, a cirurgia que a autora alega ter lhe 
causado lesões, e a presente demanda somente foi ajui-
zada em 14.09.2012, quando já havia decorrido mais de 
5 anos da data da referida cirurgia.

Todavia, ela, autora, também alega que somente 
teve ciência de referidas lesões, posteriormente, muito 
tempo depois de realizada aquela cirurgia.

Segundo seu relato e infere-se dos autos, procurando 
a apelante atendimento junto a outros profissionais da 
medicina, buscando tratamento para cessação das dores 
que vinha sentindo desde que foi operada pela médica/
apelada nas dependências do hospital/apelado por ser 
“portadora de cisto ovariano”, descobriu que algo de 
errado havia acontecido na realização daquela cirurgia 
ginecológica, pois seu ureter estava obstruído, seu rim 
esquerdo apresentava hidronefrose, e veio a apresentar 
“retinopatia proliferativa periférica em ambos os olhos, 
com áreas isquêmicas no olho direito e hemorragia vítrea 
no olho esquerdo”, isso ocorrendo em dezembro/2007 
(f. 05 e 622), posteriormente, sendo tal fato declarado 
expressamente em atestado médico no dia 11.01.2008 
(f. 60).

Assevera a apelante que o seu ureter foi obstruído 
quando da realização da discutida cirurgia, “histerec-
tomia” (f. 45), nisso consistindo o erro da médica/ré, ora 
apelada, e que tal erro médico (obstrução do ureter) é a 
causa dos males que vem sofrendo.

Sustenta, em face disso, a inocorrência da prescrição.
E tenho que razão lhe assiste.
Entendo ser inegável que, em se tratando de 

pretensão reparatória por erro médico, a contagem do 
prazo prescricional tem início quando a vítima toma 
ciência inequívoca da lesão, bem como de sua extensão.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Erro médico. 
CDC. Prescrição quinquenal. Termo inicial. Término do 
serviço ou conhecimento dos defeitos. Inocorrência. - Em se 
tratando de ação de indenização por danos morais e mate-
riais fundada em suposto erro médico, o prazo prescricional é 
de cinco anos, conforme previsto no art. 27 do CDC, contado 
a partir da data do término do serviço ou a partir da data em 
que a autora tomou efetivo conhecimento da ocorrência do 
defeito dos serviços que lhe foram prestados. Assim, somente 
a partir da data da consolidação da suposta lesão sofrida 
pela autora em decorrência da realização das cirurgias, tem 
início a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da 
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Seguro de vida - Suicídio um mês após a adesão 
ao contrato - Art. 798 do CC - Premeditação - 

Seguradora - Ônus da prova - Ausência de 
demonstração - Presunção de boa-fé - Súmula 

105 do STF e Súmula 61 do STJ

Ementa: Ação de cobrança. Seguro. Suicídio. Prazo de 
carência do art. 798 do CC. Premeditação. Não compro-
vada. Ônus da prova. Art. 333, II, do CPC. Pagamento 
devido. Recurso não provido.

- Dada a presunção de boa-fé prevalente sobre a norma 
do art. 798 do CC, cabe à seguradora, que pretenda eximir-
-se do pagamento da indenização, a prova da premedi-
tação do suicídio, nos termos do art. 333, II, do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.274546-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Metropolitan 
Life Seguros Previdência Privada S.A. - Apelados: E.E.R., 
S.M.S. e outros - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Amorim 
Siqueira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AMORIM SIQUEIRA - Metropolitan Life 
Seguros Previdência Privada S.A. interpôs apelação plei-

competente ação indenizatória, de modo que, não restando 
demonstrada pelo agravante a data em que se consolidou 
a lesão, não há falar em ocorrência da prescrição (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0702.08.494879-4/001, Rel. Des. 
Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. em 09.12.2010, p. em 
18.01.2011).

Indenização civil. Erro médico. Prescrição quinquenal. Prin-
cípio da actio nata. Contagem do prazo desde a ciência sobre 
o dano e sua extensão. - A pretensão de indenização por 
danos morais e materiais contra pessoas jurídicas de direito 
público prescreve em cinco anos, consoante regras dos arts. 
1º do Decreto 20.910/32 e 1º-C da Lei 9.494/97. A data 
de início do prazo prestigia o princípio da actio nata, pelo 
qual o quinquênio começa a ser contado desde a ciência 
da vítima sobre o dano e seus efeitos (Apelação Cível 
1.0024.08.082582-1/001, Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, j. em 09.03.2010, p. 
em 26.03.2010).

Assim, considerando que, apenas em 
dezembro/2007 (f. 05 e 622), a autora tomou ciência 
de que, por decorrência do erro médico que imputa à ré, 
ora apelada, veio a apresentar “retinopatia proliferativa 
periférica em ambos os olhos, com áreas isquêmicas no 
olho direito e hemorragia vítrea no olho esquerdo”, não 
há falar em prescrição, porquanto ajuizada a demanda 
em 14 de setembro de 2012, antes, portanto, do decurso 
do prazo prescricional que, como já foi dito, é de 5 anos.

Com tais considerações, dou provimento à apelação 
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos 
ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento. 

Custas recursais, ao final. 

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - O art. 27 
do Código de Defesa do Consumidor dispõe prescrever 
em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se 
a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria.

É este o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Ação de 
indenização. Recurso especial. Erro médico. Prescrição quin-
quenal. Artigo 27 do CDC. Decisão agravada. Manutenção. 
- 1. A orientação desta Corte é no sentido de que se aplica 
o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, 
inclusive no que tange ao prazo prescricional quinquenal 
previsto no artigo 27 do CDC. 2. Na hipótese de aplicação 
do prazo estabelecido pela legislação consumerista não se 
cogita a incidência da regra de transição prevista pelo artigo 
2.028 do Código Civil de 2002. 3. Agravo Regimental a 
que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Espe-
cial nº 204419/SP (2012/0146857-0), 3ª Turma do STJ, 
Rel. Sidnei Beneti, j. em 16.10.2012, unânime, DJe de 
06.11.2012).

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de indenização. 
Erro médico. Prescrição quinquenal. Artigo 27 do CDC. 
Decisão agravada. Manutenção. - 1. A orientação desta 
Corte é no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 
Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange 

ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do 
CDC. 2. Agravo Regimental improvido (AgRg no Recurso 
Especial nº 1315531/SP (2012/0058942-3), 3ª Turma do 
STJ, Rel. Sidnei Beneti, j. em 22.05.2012, unânime, DJe de 
04.06.2012).

Assim, é certo, nos autos, que a apelante somente 
teve a ciência inequívoca dos danos que lhe foram 
causados pela cirurgia realizada pela recorrida, tão 
somente em dezembro de 2007, quando procurou outros 
especialistas que pudessem diagnosticar os problemas 
apresentados, motivo pelo qual não há falar em ocor-
rência da prescrição.

Diante do exposto, acompanho o douto Relator e 
dou provimento ao recurso.

DES.ª CLÁUDIA MAIA - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .
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A propósito, o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental. Recurso especial. Seguro. Cobertura. 
Suicídio. Art. 798 do CC/2002. Premeditação. Prova. Ônus 
da seguradora. Presunção de boa-fé. Recurso que desafia 
jurisprudência pacífica. Incidente manifestamente infundado. 
Multa. - 1. Face à presunção de boa-fé, prevalente sobre a 
exegese literal do art. 798 do CC/02, cabe à seguradora, 
que pretenda eximir-se da cobertura securitária, a prova da 
premeditação do suicídio. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. 
Agravo manifestamente infundado enseja aplicação de multa 
do art. 557, § 2º, do CPC. 3. Agravo regimental desprovido 
(AgRg no REsp 1245369/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02.10.2012, DJe de 
08.10.2012).

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Seguro 
de vida. Suicídio no prazo de dois anos de início de vigência 
da apólice. Negativa de pagamento. Art. 798 do CC/2002. 
Interpretação lógico-sistemática. Boa-fé. Presunção. 
Necessidade de prova da premeditação. Precedente. Afastada 
a premeditação. Revisão. Súmula 7/STJ. -1. A interpretação 
do art. 798 do Código Civil de 2002 deve realizar-se de 
modo a compatibilizar o seu ditame ao disposto nos arts. 
113 e 422 do mesmo diploma legal, que evidenciam a 
boa-fé como um dos princípios norteadores da nova codi-
ficação civil. 2. Nessa linha, o fato de o suicídio ter ocor-
rido no período inicial de dois anos de vigência do contrato 
de seguro, por si só, não autoriza a companhia seguradora a 
eximir-se do dever de indenizar, sendo necessária a compro-
vação inequívoca da premeditação por parte do segurado, 
ônus que cabe à seguradora, conforme as Súmulas 105/STF 
e 61/STJ expressam em relação ao suicídio ocorrido durante 
o período de carência. 3. ‘O artigo 798 do Código Civil de 
2002 não alterou o entendimento de que a prova da premedi-
tação do suicídio é necessária para afastar o direito à indeni-
zação securitária’ (AgRg no Ag 1.244.022/RS, de minha rela-
toria, julgamento realizado em 13.4.2011 e REsp 1077342/
MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 
03.09.2010). 4. No caso, o Tribunal de origem expressa-
mente consignou que os elementos de convicção dos autos 
evidenciam que o suicídio não foi premeditado. Entender de 
forma diversa demandaria necessária incursão nos elementos 
fático-probatórios dos autos, com o consequente reexame de 
provas, conduta vedada em sede de recurso especial, ante 
o óbice previsto na Súmula 7/STJ, consoante afirmado na 
decisão ora agravada. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento (AgRg no AREsp 42.273/RS, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 
de 25.10.2011).

Nesse sentido são também as Súmulas 105 do 
Supremo Tribunal Federal e 61 do Superior Tribunal de 
Justiça, que, a despeito de serem anteriores ao Código 
Civil de 2002, não foram canceladas: 

Súmula 105 - Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio 
do segurado no período contratual de carência não exime o 
segurador do pagamento do seguro. 

Súmula 61 - O seguro de vida cobre o suicídio não preme-
ditado. 

No caso em exame, a seguradora recorrente 
apenas alegou ter sido a morte premeditada pelo segu-

teando a reforma da sentença do MM. Juiz da 14ª Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, que, na ação 
de cobrança de seguro de vida que lhe move S.M.S. e 
outro, julgou procedente o pedido inicial condenando a 
seguradora a pagar R$17.780,00 para os autores a título 
de indenização, valor este corrigido monetariamente 
pelos índices da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais 
desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios 
de 1% ao mês, a partir da citação até a data do efetivo 
pagamento. Por fim, determinou que a ré arcasse com as 
custas processuais e os honorários advocatícios, estes no 
importe de 15% do valor da condenação. 

A apelante aduziu que não é devido o pagamento 
da indenização securitária, tendo em vista que o sinistro 
se deu em razão de suicídio cometido pouco mais de um 
mês depois da contratação do seguro. Asseverou que o 
contrato de seguro expressamente exclui a cobertura para 
este tipo de acidente. Sustentou que o art. 798 do Código 
Civil também dispõe que o beneficiário não tem direito 
ao capital estipulado, quando o contratante se suicida 
dentro do prazo de carência da lei. Pediu o provimento 
do recurso. 

Ausente o preparo, por estar a parte sob assis-
tência judiciária.

Contrarrazões às f. 135/144.
Presentes seus pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
S.M.S. e E.E.R. ajuizaram a presente ação, em face 

de Metropolitan Life Seguros Previdência Privada S.A., 
visando receber o valor da indenização pela morte de 
seu filho.

É fato incontroverso que o segurado faleceu em 
razão de suicídio cometido no dia 7 de novembro de 
2011, ou seja, cerca de um mês após àquele em que 
aderiu ao contrato (01.10.2011).

O art. 798 do Código Civil dispõe:

O beneficiário não tem direito ao capital estipulado 
quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de 
vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois 
de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do 
artigo antecedente.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é 
nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital 
por suicídio do segurado.

Inicialmente, da leitura do citado dispositivo, veri-
fica-se que, em tese, a lei traz uma presunção de preme-
ditação. 

Contudo, a interpretação do referido dispositivo, à 
luz das diretrizes da socialidade e eticidade, bem como 
dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade, revela que 
tal previsão legal não exclui o dever da seguradora de 
comprovar a efetiva ocorrência da premeditação.

Certo é que, independentemente da data do 
suicídio, a prova da má-fé/premiditação é indispensável, 
sendo ônus que recai sobre a seguradora.
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Ação de reintegração de posse - Conflito agrário - 
Art. 927 do CPC - Presença dos requisitos - 

Liminar deferida - Arts. 5º e 10 da Resolução 
438/2004 do TJMG - Vistoria do magistrado no 

local do conflito e parecer prévio do MP - 
Meras recomendações - Faculdade do juiz - 

Fixação de multa diária - Possibilidade - 
Art. 641, § 4º, do CPC

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de reintegração de 
posse. Liminar. Conflito agrário. Nulidade da decisão por 
ausência de fundamentação. Não ocorrência. Exposição 
extensa dos motivos que levaram o magistrado primevo 
a deferir a liminar. Rejeição. Ausência de parecer prévio 
do MP e de vistoria do magistrado no local do conflito. 
Procedimentos não obrigatórios. Mera recomendação 
constante na Resolução nº 438/2004 do TJMG. Ausência 
de nulidade. Alegação de vício extra petita no decisum. 
Imposição, ex officio, de multa diária de R$1.000,00, 
em caso de novo esbulho. Possibilidade. Inteligência 
do § 4º do art. 461 do CPC. Requisitos do art. 927 do 
CPC. Presença. Deferimento da liminar. Decisão mantida. 
Recurso desprovido.

- Não é o caso de se decretar a nulidade da decisão, 
por ausência de fundamentação, quando o magistrado 
primevo expôs, de forma extensa, os motivos ensejadores 
ao deferimento da liminar.

- O MM. Juiz a quo não está obrigado, em tese, a ouvir, 
previamente, o Ministério Público nem a fazer inspeção 
pessoal ou vistoria no local para a apreciação do pedido 
liminar, se já formou seu convencimento, com base 
nos elementos constantes dos autos, que comprovam a 
propriedade e posse dos agravados, o esbulho praticado 
pelos interessados, há menos de ano e dia (boletim de 
ocorrência), e a perda da posse.

- Não se pode olvidar que o Ministério Público teve opor-
tunidade de se manifestar acerca do decisum agravado, 
tanto que interpôs o presente agravo, não havendo falar 
em ocorrência de qualquer prejuízo.

- Infere-se dos arts. 5º e 10 da Resolução nº 438/2004 
que a oitiva do Ministério Público, antes da decisão 
liminar, bem como a vistoria do juiz ao local são meras 
recomendações, que não o vinculam, não havendo que 
se declarar a nulidade da decisão, por não atendimento 
às disposições constantes na Resolução nº 438/2004, 
que não são normas processuais imperativas.

- Apesar de os agravados não terem pedido a fixação 
de multa cominatória, em caso de novo esbulho, ela é 
cabível, nos termos do art. 461, e seu § 4º, do CPC, com 
a finalidade de compelir os interessados ao cumprimento 

rado, não trazendo, no entanto, prova hábil para embasar 
sua assertiva.

Para que a culpa do segurado seja excludente da 
cobertura do seguro de vida, deve, necessariamente, vir 
acompanhada da prova inequívoca da má-fé e da preme-
ditação na ocorrência do sinistro que culminou com o 
falecimento do contratante, ônus de que a apelante não 
se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de 
Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o fato de o suicídio ter ocor-
rido cerca de um mês após a contratação do seguro não 
é suficiente para demonstrar a alegada premeditação.

Assim, não havendo prova nos autos em contrário, 
ou seja, de que o suicídio foi voluntário/premeditado, 
impõe-se o pagamento da indenização pela seguradora.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Ação de cobrança. Seguro de vida. Suicídio cometido dentro 
do período dos dois primeiros anos da vigência do contrato. 
Art. 798, do CC/2002. Premeditação não configurada. Ônus 
da prova da seguradora. Recurso provido. - Cabe à segura-
dora o ônus de demonstrar que o suicídio se dera de forma 
premeditada, razão pela qual, na hipótese de não haver prova 
nesse sentido, torna-se devido o pagamento o valor da inde-
nização (Apelação Cível 1.0019.07.016024-7/001, Relator: 
Des. Corrêa Camargo, 18ª Câmara Cível, julgamento em 
02.04.2013, publicação da súmula em 09.04.2013). 

Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro de vida. Morte 
do segurado no prazo de 2 (dois) anos do início de vigência 
da apólice de seguro. Suicídio. Art. 798 do cc interpretação 
literal incabível. Alegação de premeditação deve ser provada. 
Art. 333, ii do CPC. Ausência de comprovação. Correção 
monetária a partir da data do evento danoso. Recurso não 
provido. Conforme consolidada jurisprudência do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, o art. 798 do Código Civil de 
2002 não alterou o entendimento de que a morte do segu-
rado no prazo de 2 (dois) anos do início de vigência da 
apólice de seguro, somente exime o segurador do pagamento 
do seguro se ficar comprovada a premeditação do suicídio. É 
ônus do réu comprovar a ‘existência de fato impeditivo, modi-
ficativo ou extintivo do direito do autor’ conforme disposto 
no art. 333, II do Código de Processo Civil. Nos casos de 
seguro de vida a correção monetária incide desde a data da 
contratação e os juros de mora a partir da citação válida. 
Recurso não provido (Apelação Cível 1.0024.07.570863-
6/001, Relator Des. Veiga de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 
em 09.07.2013, p. em 19.07.2013). 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEDRO BERNARDES e LUIZ 
ARTUR HILÁRIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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uma vez que os arts. 5º e 10 dispõem sobre a necessi-
dade de deslocamento do juiz ao local do conflito e a 
prévia oitiva do membro do Ministério Público, antes de 
se decidir acerca do pedido liminar de reintegração de 
posse, o que não foi observado pelo Magistrado primevo. 
Também sustenta que a decisão agravada deve ser decla-
rada nula, diante da completa ausência de fundamen-
tação. Pondera que, se não for reconhecida a nulidade, 
por inobservância dos procedimentos previstos na Reso-
lução nº 438/2004 do TJMG e por ausência de funda-
mentação, deve ser declarada a sua nulidade parcial, por 
vício extra petita, já que o Magistrado primevo arbitrou 
multa diária de R$1.000,00, em caso de novo esbulho, 
a ser suportada, solidariamente, pelos interessados e seus 
apoiadores, sem prejuízo dos efeitos penais, não tendo, 
contudo, os agravados formulado tal pedido.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no 
mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
reconhecida a nulidade da decisão agravada pelos 
motivos expostos.

Às f. 100-103/TJ, o agravo foi recebido no efeito 
meramente devolutivo.

Contraminuta oferecida às f. 115/123-TJ, em que 
os agravados se pautam pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado a quo prestou informações às 
f. 108/113-TJ, noticiando que a decisão foi mantida e 
que o agravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC.

É o relatório.
Conheço do recurso, pois presentes os requisitos 

intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à 

análise da decisão de f. 67/87-TJ, em que o MM. Juiz a 
quo deferiu o pedido liminar formulado pelos agravados, 
para reintegrá-los na posse da integralidade do imóvel 
rural descrito na exordial, denominado Fazenda Duas 
Estrelas, situado no Município de Uberlândia. Na hipó-
tese de novo esbulho, arbitrou multa de R$1.000,00/dia, 
nos termos do inciso II do art. 921 do CPC, a ser supor-
tada, solidariamente, pelos interessados e seus apoia-
dores, sem prejuízo dos efeitos penais, em desfavor de 
quem descumprir ordem judicial.

Os arts. 926 e 927, ambos do CPC, dispõem que:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em 
caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

É preciso considerar que a liminar, nas ações 
possessórias, é uma medida provisória que independe de 
cognição completa e não exige prova plena e irretorquível 
para o seu deferimento.

Logo, em tal campo, convencendo-se o juiz de que 
a realidade fática é no sentido da existência de posse dos 

da obrigação de se demitirem da posse do imóvel e inibir 
nova turbação ou esbulho, não havendo, portanto, falar 
em nulidade da decisão, por vício extra petita. 

- Para que seja concedida a liminar de reintegração de 
posse, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo 
art. 927 do CPC, quais sejam: existência de posse ante-
rior, por parte dos agravados; esbulho, praticado pelo 
interessado, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

- Presentes os requisitos exigidos pelo art. 927 do CPC, 
deve-se deferir a liminar de reintegração dos agravados 
na posse do imóvel sub judice.

Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.13.
275259-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravan-
te: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agra-
vados: Wanda Colantoni de Carvalho, Edmundo Paulino 
de Carvalho e sua mulher Wanda Colantoni de Carvalho 
- Interessados: Movimento de Libertação dos Sem-Terra, 
Mauri José de Oliveira, Movimento Nacional de Luta Pela 
Reforma Agrária - MNLRA, Movimento Sem-Teto Brasil - 
MSTB, Movimento de Libertação dos Sem-Terra - MLST, 
Organização de Inclusão dos Trabalhadores Rurais dos 
Sem-Terra - Oitra, terceiros incertos e desconhecidos - Re-
lator: 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2014. - Eduardo 
Mariné da Cunha - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, em face da decisão de 
f. 67/87-TJ, em que, nos autos da ação possessória, ajui-
zada por Edmundo Paulino de Carvalgo e Wanda Colan-
toni de Carvalho em desfavor do Movimento de Liber-
tação dos Sem-Terra, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido 
liminar formulado pelos agravados, para reintegrá-los na 
posse da integralidade do imóvel rural descrito na exor-
dial, denominado Fazenda Duas Estrelas, situado no Muni-
cípio de Uberlândia. Na hipótese de novo esbulho, arbi-
trou multa de R$1.000,00/dia, nos termos do inciso II do 
art. 921 do CPC, a ser suportada, solidariamente, pelos 
interessados e seus apoiadores, sem prejuízo dos efeitos 
penais, em desfavor de quem descumprir ordem judicial.

Diz o agravante que deve ser reconhecida a nuli-
dade da decisão, por descumprimento dos procedi-
mentos previstos na Resolução nº 438/2004 do TJMG, 
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Assim, para a outorga da tutela liminar recupe-
randae possessionis, mister se faz que os autores 
comprovem sua posse anterior, o esbulho praticado pelo 
réu, há menos de ano e dia, e a perda da posse (art. 924 
do CPC). Ausente qualquer um desses requisitos, nega-se 
amparo à pretensão liminar.

O MM. Juiz a quo deferiu o pedido liminar formu-
lado pelos agravados, para reintegrá-los na posse da 
integralidade do imóvel rural descrito na exordial, deno-
minado Fazenda Duas Estrelas, situado no Município 
de Uberlândia, arbitrando multa de R$1.000,00/dia, 
nos termos do inciso II do art. 921 do CPC, na hipó-
tese de novo esbulho, sem prejuízo dos efeitos penais, em 
desfavor de quem descumprir ordem judicial (f. 67/87-TJ).

No presente recurso, o agravante pretende seja 
declarada a nulidade da decisão, por descumprimento 
dos procedimentos previstos na Resolução nº 438/2004 
do TJMG e por ausência de fundamentação. Ou o reco-
nhecimento de nulidade parcial, por vício extra petita, 
uma vez que o Magistrado primevo arbitrou multa diária 
de R$1.000,00, em caso de novo esbulho, sem prejuízo 
dos efeitos penais, não tendo, contudo, os agravados 
formulado tal pedido.

A nosso aviso, não assiste razão ao agravante.
O inciso IX do art. 93 da CR/1988 dispõe que: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados 
os seguintes princípios:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena 
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em deter-
minados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o inte-
resse público à informação;

Conforme disposição constitucional, todas as deci-
sões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do STF vem-se orientando no 
sentido de que todas as decisões devem ser fundamen-
tadas, ainda que de maneira sucinta:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Arbitramento de 
verbas de sucumbência. Correta mensuração. Matéria infra-
constitucional. Súmula 279. Ofensa reflexa. 1. Controvérsia 
decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indi-
reta à Constituição do Brasil. 2. Reexame de fatos e provas. 
Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do 
Supremo Tribunal Federal. 3. O que a Constituição exige 
no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada, 
não que a fundamentação seja correta na solução das ques-
tões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as 
premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes 
com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência cons-
titucional, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da 
Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega 
provimento (STF- AI 743094 AgR/RJ - Rio de Janeiro Ag. Reg. 
no Agravo de Instrumento. Segunda Turma. Rel. Ministro Eros 
Grau. J. em 12.05.2009).

autores e de esbulho praticado pelo réu, há menos de 
ano e dia, impõe-se a reintegração liminar daqueles na 
posse do imóvel, até final decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar. Defe-
rimento. Comprovação dos requisitos. Decisão mantida. - 
Nas ações possessórias, a liminar de reintegração ou manu-
tenção de posse será deferida quando houver a compro-
vação pela parte autora de sua posse anterior, do esbulho ou 
turbação praticada pelo réu, e a data de sua ocorrência, nos 
termos do art. 927 do Código de Processo Civil (TJMG, AI 
1.0090.12.003597-8/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, DJe 
de 17.06.2013)

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar 
possessória. Necessidade de preenchimento dos requi-
sitos legais. - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 927 
do CPC, a medida liminar de reintegração de posse defe-
rida na instância de origem deve ser mantida (TJMG, AI 
1.0027.09.191944-2/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, DJe 
de 17.06.2013).

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com 
pedido liminar. Não comprovação dos requisitos do art. 927 
do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido. - Na ação de 
reintegração de posse, para o deferimento de liminar, cabe 
ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho prati-
cado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a conti-
nuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, 
e a perda da posse, no caso de reintegração (TJMG, AI 
1.0390.12.004067-5/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, DJe de 
10.06.2013).

Sobre as ações possessórias, confira-se o escólio de 
Humberto Theodoro Júnior:

Nosso direito processual regula, como ações possessórias 
típicas, a de manutenção de posse, a de reintegração de 
posse e o interdito proibitório (CPC, arts. 920 a 923).
[...]
A existência de três interditos distintos decorre da necessidade 
de adequar as providências judiciais de tutela possessória às 
diferentes hipóteses de violação da posse.
Assim, a ação de manutenção de posse (que corresponde 
aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) 
destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação 
de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, 
que molesta o exercício da posse, sem, contudo, eliminar a 
própria posse.
Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recupe-
randae possessionis dos romanos) tem como fito restituir o 
possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se 
entender a injusta e total privação da posse, sofrida por 
alguém que a vinha exercendo.
[...]
Finalmente, o interdito proibitório é uma proteção posses-
sória preventiva, uma variação da ação de manutenção de 
posse, em que o possuidor é conservado na posse que detém 
e é assegurado contra moléstia apenas ameaçada. Esse inter-
dito, portanto, é concedido para que não se dê o atentado à 
posse, mediante ordem judicial proibitória, na qual constará 
a cominação de pena pecuniária para a hipótese de trans-
gressão do preceito (CPC, art. 932) (Curso de direito proces-
sual civil. 43. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. III, p. 115).
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Infere-se dos dispositivos supracitados que a oitiva 
do Ministério Público, antes da decisão liminar, bem 
como a vistoria do juiz ao local são meras recomenda-
ções, que não o vinculam, não havendo que se declarar 
a nulidade da decisão, por violação às disposições cons-
tantes na Resolução nº 438/2004, que, repita-se, não 
são normas processuais imperativas.

Se os elementos constantes nos autos já autori-
zavam a liminar de urgência, não era de se exigir do MM. 
Juiz a inspeção pessoal ou vistoria no local. 

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste 
egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração 
de posse com pedido liminar. Conflito agrário. Liminar defe-
rida. Nulidade da decisão. Inocorrência. Ausência de parecer 
prévio do MP e de audiência de justificação/vistoria. Proce-
dimentos não obrigatórios. Prova da função social da terra. 
Desnecessidade. Resolução 620/2009. Mera recomendação 
aos juízes agrários. Não vinculação. Tutela possessória. 
Requisitos presentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e 
não provido. - O deferimento de liminar em ação posses-
sória, 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, 
independentemente de providências prévias não obrigatórias 
ou necessárias. - 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 
considerados 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 conhe-
cido e não provido (TJMG - Agravo de Instrumento Cível 
1.0024.10.157867-2/001, 17ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª 
Márcia De Paoli Balbino, DJe de 24.11.2010).

Cumpre ressaltar que eventual discussão acerca 
da “função social da propriedade” desborda dos limites 
estreitos da ação possessória e deste agravo, não estando 
inserida nos pressupostos do art. 927 do CPC, que 
enumera os requisitos necessários à obtenção da liminar.

Em caso símile, relatado pelo eminente Desem-
bargador Luciano Pinto, esta 17ª Câmara Cível deixou 
assentado que:

Apelação cível. Interdito proibitório. Ameaça de invasão 
de fazenda pelo MST. Prova da posse dos requerentes e da 
turbação. Procedência. Função social da terra. Questão 
estranha ao feito. Prova inócua. - Para o acolhimento do inter-
dito proibitório basta a prova da posse do requerente e do 
justo receio da turbação para que o pedido seja acolhido. - 
Questão ligada à função social da terra é inócua porque os 
requisitos da ação cingem-se àqueles contidos no art. 932 
do CPC (TJMG, AC 1.0024.02.823640-4/001, Rel. Des. 
Luciano Pinto, DJe de 17.12.2008).

Agravo regimental em agravo de instrumento. Negativa de 
prestação jurisdicional. Não ocorrência. Violação do prin-
cípio da legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de legislação 
estadual. Impossibilidade. Precedentes. - 1. A jurisdição foi 
prestada mediante decisão suficientemente motivada. O 
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que 
o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos 
de defesa, mas que fundamente as razões que entendeu sufi-
cientes à formação de seu convencimento. 2. Ofensa indireta 
e reflexa à Constituição Federal não dá ensejo ao recurso 
extraordinário. 3. Reexame de legislação estadual. Incidência 
da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental desprovido (STF- 
AI 621541 AgR/SP - São Paulo. Ag. Reg. no Agravo de Instru-
mento. Primeira Turma. Rel. Ministro Menezes Direito. J. em: 
05.05.2009).

In casu, entendo que não é o caso de decretar a 
nulidade da decisão, visto que está bem fundamentada, 
contendo, de forma extensa, os motivos que ensejaram 
o deferimento da liminar, conforme se vê às f. 67/87-TJ.

Impõe ressaltar que o juiz não está obrigado, em 
tese, a ouvir, previamente, o Ministério Público, nem a 
fazer inspeção pessoal ou vistoria no local, para a apre-
ciação do pedido liminar, se já formou seu convenci-
mento, com base nos elementos constantes dos autos, 
que comprovam a propriedade e posse dos agravados 
(f. 43/48-TJ); o esbulho praticado pelos interessados, há 
menos de ano e dia, boletim de ocorrência (f. 49/53-TJ) e 
fotografias do local (f. 54/57-TJ). 

Não se pode olvidar que o Ministério Público teve 
oportunidade de se manifestar acerca do decisum agra-
vado, tanto que interpôs o presente agravo, não havendo 
falar em ocorrência de qualquer prejuízo.

O parágrafo único do art. 126 da CR/88 dispõe 
que: 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça 
proporá a criação de varas especializadas, com competência 
exclusiva para questões agrárias.
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação 
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. 

Por sua vez, a Resolução nº 438/2004, alterada 
pela Resolução 620/2009 do TJMG, regulamentou o 
funcionamento das Varas de Conflitos Agrários, assim 
prevendo em seus arts. 5º e 10:

Art. 5º - Recebidos os autos e havendo urgência, o Juiz da 
Vara de Conflitos Agrários deslocar-se-á ao local do conflito, 
tomando as providências que entender pertinentes.
[...]
Art. 10 - Recomenda-se, ressalvadas as situações de extrema 
urgência, a prévia oitiva do Ministério Público antes da 
decisão liminar, bem como no curso da lide, a cientificação 
dos órgãos envolvidos nos conflitos agrários, a fim de que 
possam prestar as ações pertinentes e eventual auxílio técnico 
administrativo para a composição dos conflitos. 

Apesar de reconhecer a importância da atuação 
do Ministério Público nos processos de conflito agrário, 
impende dizer que a apreciação da liminar, após a oitiva 
do Parquet, é uma faculdade do juiz.
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pendentes da indenização dos prejuízos (eventualmente) 
resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem 
ser concedidas na ausência de prejuízos como cumularem-se 
à reparação respectiva a eles. Por outro lado, o caráter coer-
citivo das astreintes impõe um limite à sua concessão. Para 
sua concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real de a 
medida levar ao cumprimento da respectiva decisão. Se não 
há sobre o que exercer a coerção, as astreintes não devem 
ser utilizadas (Tutela específicas das obrigações de fazer e não 
fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182-183).

In casu, apesar de os agravados não terem pedido a 
fixação de multa cominatória, em caso de novo esbulho, 
ela é cabível, nos termos do art. 461, e seu § 4º, do 
CPC, tendo por escopo, como já vimos, in casu, compelir 
os interessados ao cumprimento do mandamento de se 
demitirem da posse do imóvel e inibir nova turbação ou 
esbulho, não havendo, portanto, falar em nulidade da 
decisão, por vício extra petita. 

Dessarte, devem ser rejeitadas as alegações de nuli-
dade do decisum por ausência de fundamentação, por 
descumprimento dos procedimentos previstos na Reso-
lução nº 438/2004 do TJMG e por ser extra petita, 
devendo ser mantida a decisão agravada, que deferiu 
o pedido liminar formulado pelos agravados, para rein-
tegrá-los na posse da integralidade do imóvel rural 
descrito na exordial, denominado Fazenda Duas Estrelas, 
situado no Município de Uberlândia, já que presentes os 
requisitos previstos no art. 927 do CPC. 

Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo 
de instrumento.

Custas, ex lege.

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

Súmula - AGRAVO DESPROVIDO.

. . .

Também não se me afigura extra petita a decisão 
agravada, na qual foi arbitrada multa diária de 
R$1.000,00, em caso de novo esbulho, a ser suportada, 
solidariamente, pelos interessados e seus apoiadores, 
sem prejuízo dos efeitos penais, sem pedido expresso 
dos agravados.

Há julgamento extra petita, quando o juiz profere 
sentença de natureza diversa do pedido, vício este que 
é causa de nulidade do decisum, pois ofende a regra 
sententia debet esse conformis libello a decisão que faz 
a entrega de prestação jurisdicional em desconformidade 
com a postulação inicial.

Remetendo-se ao art. 461 do CPC, que disciplina 
as tutelas específicas para o cumprimento de obrigações 
de fazer e não fazer, depreende-se que eventual multa 
possui caráter eminentemente coercitivo e poderá ser 
arbitrada de ofício. Veja-se:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determi-
nará providências que assegurem o resultado prático equiva-
lente ao do adimplemento.
[...]
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou 
na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento 
do preceito.

A própria natureza das astreintes obsta que elas 
sejam utilizadas como substitutivo da obrigação prin-
cipal, sendo instrumento de coação para levar a parte 
ré a cumprir o mandamento judicial, devendo ater-se a 
patamares condizentes com o objeto da demanda.

Acerca do papel desempenhado pela multa comi-
natória, ensina Eduardo Talamini: 

A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de meca-
nismos coercitivos. Assim, o § 4º do art. 461 autoriza expres-
samente a imposição de multa diária, até de ofício, para o 
caso de descumprimento do comando judicial contido na 
sentença ou na decisão que antecipe a tutela. 
Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o 
mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. 
Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe 
a finalidade indenizatória, o § 2º do art. 461 veio a confirmar 
essa orientação: ‘a indenização por perdas e danos dar-se-á 
sem prejuízo da multa’. Enquadra-se esta entre as ‘medidas 
indutivas negativas’ (coercitivas) [...]. Na dicção tradicional, 
é meio de ‘execução indireta’ (Tutela relativa aos deveres 
de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega 
de coisa. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 239-240). 

O caráter coercitivo das astreintes é reforçado por 
Deilton Ribeiro Brasil: 

As astreintes são, por definição, medida coercitiva, cujo único 
objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra o que 
lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, 
por ser medida coercitiva, as astreintes são totalmente inde-

  Ação cautelar de exibição de documentos -
 Código de Defesa do Consumidor - Não 

atendimento a prévio requerimento administrativo -
 Exibição dos documentos na via judicial - 

Ausência de resistência à pretensão inicial -
 Reconhecimento da procedência do pedido - 

Instituição financeira - Condenação ao pagamento 
dos ônus sucumbenciais

Ementa: Ação cautelar de exibição de documentos. 
Prévio pedido administrativo. Desnecessidade. Relação 
de consumo. Documentos comuns. Exibição obrigatória. 
Reconhecimento do pedido do autor. Ônus da 
sucumbência pelo demandado.
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- Para a propositura da ação de exibição de documentos, 
preparatória ou incidental, é desnecessário o prévio 
requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

- Nas relações de consumo, a obrigação de exibir 
documento comum às partes decorre do direito à 
informação adequada, clara e precisa dos produtos e 
serviços contratados, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, 
do Código de Defesa do Consumidor.

- Quando a parte demandada exibe a documentação 
pretendida, reconhece o pedido inicial. Em consequência, 
deve suportar a sucumbência nas custas processuais 
e honorários advocatícios. Inteligência do art. 26 do 
Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.294374-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Marcelo Alves da 
Cunha - Apelado: Banco do Brasil S.A. - Relator: DES. 
PAULO BALBINO

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 DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. - Paulo 
Balbino - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO BALBINO - Versa a presente ação 
sobre um pedido cautelar de exibição de documentos, 
referente ao contrato de abertura de conta-corrente e de 
poupança celebrado entre as partes.

Em sua sentença, a MM. Juíza da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte, Dr.ª Soraya Hassan Baz 
Láuar, julgou extinto o processo, com resolução do mérito 
ante o reconhecimento da procedência do pedido. 

Todavia, com fundamento na ausência de pretensão 
resistida, fixou as custas judiciais e honorários advoca-
tícios a cargo do autor, deixando, contudo, suspensa a 
exigibilidade de seu recolhimento ante o deferimento da 
assistência judiciária.

Inconformado com o seu teor, interpôs Marcelo 
Alves da Cunha a presente apelação (f. 44/46), aduzindo 
ter sido o apelado quem deu causa à presente ação, 
devendo ele, portanto, ser condenado ao pagamento das 
custas judiciais e dos honorários advocatícios. 

Assim sendo, requer a reforma da decisão recor-
rida, com a inversão dos ônus da sucumbência que lhe 
foram atribuídos.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou 
as suas contrarrazões (f. 89-v).

Relatado, decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço deste recurso.

Anota-se, inicialmente, que o acesso ao Poder 
Judiciário, previsto pelo art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal, independe do prévio esgotamento 
das vias administrativas.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça, verbis:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Ação cautelar 
de exibição de documentos. Arts. 333, I, do CPC e 6°, VIII, 
do CDC. Ausência de prequestionamento. Súmulas n° 282 
e 356 do STF. Interesse de agir. Documentação comum às 
partes. Configuração. - 1. A ausência de prequestionamento 
de dispositivos legais tidos por violados impede o conheci-
mento do recurso especial. Incidem as Súmulas n° 282 e 356 
do STF. 2. A jurisprudência desta Corte entende que, inde-
pendentemente de pedido administrativo prévio, o cliente 
tem interesse de agir no pedido de exibição de documentos 
comuns em face da instituição financeira contratada. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRG no 
REsp nº 319.589/RS - Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti - j. em 
15.08.2013).

Logo, sendo a relação contratual celebrada entre as 
partes de natureza consumerista, exsurge para o consu-
midor autor o direito à informação adequada, clara e 
específica sobre os serviços que lhe foram prestados pelo 
agente financeiro, na forma em que estatuído no art. 6°, 
inciso III, da Lei nº 8.078/90.

Desta forma, denota-se legítimo o seu direito 
de requerer a exibição, preparatória ou incidental, do 
contrato que firmou com a instituição financeira, para 
avaliar a existência de abusividades que possam ensejar 
o ajuizamento de oportuna ação revisional, constituindo 
ônus exclusivo desta última demonstrar já ter entregue ao 
contratante a sua via contratual.

Nada obstante, observa-se pelos documentos de 
f. 14/15 que o autor já havia solicitado ao requerido a 
cópia dos documentos em questão sem, contudo, obter 
qualquer resposta, razão pela qual se pode concluir ter 
sido o próprio apelado quem deu causa ao ajuizamento 
da presente medida cautelar de exibição de documentos, 
no curso da qual os trouxe aos autos.

Por sua vez, assinala-se que os ônus da sucum-
bência são devidos pela parte que reconhece o pedido, 
nos moldes do art. 26 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em recente julgado, o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais assim se posicionou:

Ação cautelar de exibição de documentos. Documentos 
comuns apresentados. Reconhecimento do pedido do autor. 
Procedência. Sucumbência da ré. - Se a instituição finan-
ceira exibe a documentação objeto da ação, reconhece o 
pedido autoral, o que implica procedência do pedido, com 
sua condenação nas custas processuais e honorários advoca-
tícios, mormente se desatendido requerimento administrativo 
prévio (TJMG - Apelação Cível n° 1.0707.12.010699-2/001 
- Rel. Des. Otávio Portes - j. em 07.08.2013).
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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 em NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2014. - Newton 
Teixeira Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Trata-se de 
recurso de apelação, interposto por Hiris Geraldo Dias 
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 
14ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação de despejo 
c/c cobrança, ajuizada em seu desfavor por Kleber Pereira.

Adotamos o relatório da sentença, de f. 73/77, por 
fiel, acrescentando, apenas, que a Juíza julgou proce-
dente o pedido, nos seguintes termos:

Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, para: 
1) Declarar rescindida a locação havida entre as partes e 
condenar a parte, solidariamente, a pagar à parte autora o 
valor correspondente aos aluguéis vencidos, desde setembro 
de 2011 até a desocupação do imóvel - 15.05.2012 (art. 62, 
I, da Lei 8.245/91 e art. 290 do CPC), acrescido da multa 
contratual de 10% (dez por cento), tudo corrigido monetaria-
mente pela tabela divulgada pela eg. Corregedoria de Justiça 
de MG, com acréscimo de juros moratórios de 1% (hum por 
cento) ao mês, a partir das datas dos respectivos vencimentos. 

Em suas razões recursais, de f. 78/82, o apelante, 
não se conformando com a sentença, pediu o provimento 
do recurso para reformá-la sob a argumentação de que 
afiançou a contratante locatária, conforme documento 
de f. 08/12. Porém, foi surpreendido com o divórcio do 
casal, Sr.ª Neiva e Sr. Renato.

Alegou, ainda, que o fiador poderá desobrigar-se 
no caso de alteração do valor do aluguel, bem como 
separação ou divórcio. 

O apelado apresentou contrarrazões, às f. 84/87, 
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, porquanto estão presentes os 

pressupostos de admissibilidade.
Vejamos o disposto no art. 12, parágrafo único, da 

Lei 8.245/91:

Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio 
ou dissolução de sociedade concubinária, a locação prosse-
guirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que 
permanecer no imóvel.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, a 
sub-rogação será comunicada por escrito ao locador, o qual 
terá direito de exigir, no prazo de trinta dias, a substituição do 
fiador ou o oferecimento de qualquer das garantias previstas 
nesta Lei.

Registre-se que o dispositivo supra previu a possi-
bilidade de continuação da relação locatícia, na hipó-
tese de dissolução da sociedade conjugal, verificando 

Locação residencial - Cobrança de alugueres - 
Separação do casal - Locatário - Ex-cônjuge - 

Permanência no imóvel - Sub-rogação -
 Não ocorrência

Ementa: Ação de despejo cumulada com cobrança de 
alugueres. Separação do casal locatário. Permanência da 
ex-mulher, que firmou o contrato de locação, no imóvel. 
Inocorrência de sub-rogação. 

- Não há falar em sub-rogação, quando um dos cônjuges, 
que firmou o contrato e assumiu as obrigações, estava 
residindo e continuou no imóvel até a entrega das chaves, 
após a separação do casal. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.336377-4/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Hiris Geraldo Dias 
- Apelado: Kleber Pereira - Litisconsortes: Cordélia Ferrei-
ra Dias, Rosilene Aparecida de Souza Santos, Neiva da 
Conceição Rodrigues Dias, Sandro Ananias dos Santos 
- Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

Também é este o entendimento adotado pelo 
Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil. Agravo regimental no agravo em recurso 
especial. Ação cautelar de exibição de documentos. 
Pretensão resistida. Condenação em honorários advocatí-
cios. Possibilidade. Decisão mantida. 1. A procedência da 
ação cautelar de exibição de documentos, ajuizada em razão 
da recusa do fornecimento de cópias dos documentos solici-
tados, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento 
dos ônus de sucumbência, tendo em vista a aplicação do 
princípio da causalidade. 2. No caso, o Tribunal de origem 
concluiu que houve pretensão resistida, pois verificou existir 
prova de pedido administrativo feito pela parte autora, que 
não foi atendido pela ré. Alterar esse entendimento é inviável 
em recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - Agravo 
Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 243.743/RS - 
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira - j. em 16.04.2013).

Destarte, no que tange à atribuição dos ônus da 
sucumbência, a sentença recorrida não merece prevalecer.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso 
para condenar o banco recorrido ao pagamento das 
custas judiciais e dos honorários advocatícios, que fixo 
em R$600,00 (seiscentos reais), em conformidade com o 
disposto pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Custas recursais, pelo apelado, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARCOS LINCOLN e WANDERLEY PAIVA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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que locação, notadamente a residencial, é celebrada 
em função da família (intuitu familiae), e não apenas da 
pessoa (intuitu personae). 

Entretanto, nesse caso, não há falar em sub-rogação, 
já que a locatária sempre foi a ex-esposa, pessoa que, 
mesmo com a dissolução do casamento, continuou no 
imóvel. Sub-rogação haveria se fosse o inverso, ou seja, 
se a locatária como ex-esposa tivesse deixado o imóvel e 
lá ficado o ex-marido, que não figura como locatário no 
contrato de locação.

Com relação ao reajuste do aluguel, o fiador estará 
desobrigado se realizado acima dos índices legais, fato 
não comprovado nos autos.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CLÁUDIA MAIA e ALBERTO HENRIQUE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Valor da causa - Ação de imissão de posse - Valor 
do bem - Proveito econômico

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de imissão na 
posse. Valor da causa estimado. 

- Valendo a ação de imissão de posse para consolidar um 
direito preexistente, o valor da causa deve ser estimado e 
não fundado em proveito econômico tomado a partir do 
valor do imóvel.

- V.v.: - Na ação de imissão na posse, o valor da causa deve 
ser fixado com base no proveito econômico pretendido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
07.388261-6/001 - Comarca de Uberlândia - Agravan-
tes: Gen - Gerenciamento Engenharia Ltda., Rose Mary 
Aparecida Tavares, Dóris Macedo de Oliveira Carneiro 
e outro - Agravado: Sérgio Agel Tannus - 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, por maioria, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO 
O RELATOR.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Maurílio 
Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de agravo 
de instrumento interposto por Dóris Macedo de Oliveira 
Carneiro, Gen - Gerenciamento e Engenharia Ltda. e Rose 

Mary Aparecida Tavares por não se conformarem com a 
decisão prolatada nos autos da ação de impugnação ao 
valor da causa que atribuíram à ação de imissão de posse 
que ajuízam contra o impugnante Sérgio Agel Tannus.

Na referida decisão (f. 33/35-TJ), a ilustre Juíza 
singular, ao julgar procedente a impugnação ao valor 
da causa apresentada pelo réu, ora agravado, alterou 
o “valor da causa para R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais)” e determinou fosse recolhida “even-
tual diferença das custas iniciais”.

Sustentam os agravantes que, “como a demanda 
principal não versa sobre a propriedade do bem, e sim 
sobre a regularização de sua posse, não é justo que se 
valore a causa no mesmo patamar da propriedade do 
imóvel, o que certamente acarretará severo dano” a eles, 
“especialmente majoração indevida de custas”. 

Asseveram que “a jurisprudência uníssona do STJ é 
no sentido de que o valor da causa deve coincidir com o 
benefício econômico almejado pela parte autora e não 
com o valor do imóvel dos autos, o que é muito dife-
rente”.

Acrescentam, ainda, que “a discussão da ação prin-
cipal nada tem a ver com a propriedade do imóvel, eis 
que esta já é integralmente” deles.

Ao final, pugnam os agravantes pelo provimento do 
recurso, reformando-se a decisão agravada para “julgar 
improcedente o incidente, mantendo o valor da causa em 
R$10.000,00”.

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.
O ilustrado Juiz singular informou ter sido mantida 

a decisão agravada e terem os agravantes cumprido o 
disposto no art. 526 do Código de Processo Civil.

Em contraminuta, Sérgio Agel Tannus bate-se pelo 
não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Determina o art. 258 do Código de Processo Civil 
que “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda 
que não tenha conteúdo econômico imediato”.

Por isso, 

[...] para traduzir a realidade do pedido, necessário que o 
valor da causa corresponda à importância perseguida, devi-
damente atualizada à data do ajuizamento da ação (TRF - 
2ª Turma, Ag. 49.966-MG, Rel. Min. Otto Rocha, j. em 
12.09.86, p. no DJU de 16.10.86, p. 19.477).

Assim, na ação de imissão na posse, o valor da 
causa deve ser fixado com base no proveito econô-
mico pretendido.

Nesse sentido:

À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 
valor da causa nas ações possessórias, entende a jurispru-
dência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao 
benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a 
reintegração ou a manutenção na posse (REsp 490089, Min. 
Nancy Andrighi, Terceira Turma j. em 09.06.2003).

No caso em exame, Dóris Macedo de Oliveira 
Carneiro, Gen - Gerenciamento e Engenharia Ltda. e Rose 
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Execução de título executivo judicial - Taxas de 
condomínio - Transação homologada em juízo - 

Estipulação de condição resolutiva contraditória -
 Prosseguimento da execução em caso de 

descumprimento do acordo - Cláusula nula - Arts. 
123 e 848 do Código Civil - Aplicação - Nulidade 

da transação - Prosseguimento da ação de 
cobrança

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título execu-
tivo judicial. Transação homologada em juízo. Cláusula 

Mary Aparecida Tavares ajuizaram a ação de imissão de 
posse, visando serem imitidos na posse do imóvel cons-
tante da Matrícula 111.081 do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Uberlândia - MG, do qual dizem ser legítimos 
proprietários, por aquisição ocorrida em 9 de dezembro 
de 2004, conforme consta na certidão de f. 24-TJ.

Asseveram, na petição inicial, que 

[...] tomaram ciência de que mencionado bem era objeto de 
ocupação indevida pelo réu, sendo que todas as tentativas 
de uma negociação para desocupação amigável restaram 
infrutíferas, insistindo o requerido em permanecer no imóvel 
mesmo sabedor do óbice existente, exercendo, pois, posse 
manifestamente injusta e de má-fé sobre o bem em questão 
(cf. f. 17-TJ).

Portanto, em resumo, buscam os autores, com a 
referida ação, serem imitidos na posse do imóvel referido, 
do qual se dizem legítimos proprietários, conforme se 
denota pela certidão anexada à f. 24-TJ, em que consta 
o registro translativo do imóvel, oriundo de contrato de 
compra e venda, no valor de R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais).

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na 
posse de bem imóvel, a estimativa econômica preten-
dida compreende exatamente o valor do bem, que 
corresponde ao valor do contrato de compra e venda 
acima mencionado.

Nesse sentido:

Ementa: Agravo de instrumento - Valor da causa - Alteração 
ex officio - Matéria de ordem pública - Reintegração de posse 
- Benefício patrimonial perseguido - Valor do bem - Manu-
tenção do quantum indicado na inicial - Recurso provido. 
- ‘À falta de disposição legal específica no CPC acerca do 
valor da causa nas ações possessórias, entende a jurispru-
dência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao 
benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, 
a reintegração ou a manutenção na posse.’ Destarte, em 
se tratando de ação de reintegração de posse, indicando a 
peça de ingresso o valor correspondente ao da área esbu-
lhada (bem perseguido), tal montante deve ser observado 
na fixação do valor da causa.’ - Recurso provido (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0480.12.004847-9/001, Rel. Des. 
Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. em 31.10.2012, p. 
em 12.11.2012).

Ementa: Agravo de instrumento. Valor da causa. Ação de 
imissão na posse. Benefício patrimonial. Valor que levou 
à aquisição da posse. - Segundo reiteradas decisões do 
STJ, o valor da causa nas ações possessórias deve corres-
ponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. - Nas 
ações de imissão na posse, deve prevalecer como valor da 
causa o montante que levou à aquisição da posse. Sendo a 
posse originada de contrato de compra e venda, o valor da 
causa deve corresponder ao montante do contrato (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0024.12.301656-0/001, Rel. Des. 
Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. em 06.08.2013, p. em 
12.08.2013).

Deve ser, por via de consequência, mantida a 
decisão recorrida, pois, como bem ponderou o zeloso 
Juiz da causa, o valor da causa “deverá corresponder ao 
proveito econômico da prestação reclamada pelo autor”. 

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso. 

Custas recursais, pelos agravantes.

DES. TIAGO PINTO - Penso que atribuir-se à ação 
de imissão na posse valor relativo ao bem que se pretende 
obter seria como fazer operar a máxima summum jus, 
summum injuria. Isso porque a ação de imissão de posse 
apenas faz operar o jus possidendi (direito à posse), não 
se admitindo discussão sobre domínio. Na verdade, não 
mais existindo regulação sobre a ação de imissão na 
posse no Código de Processo Civil, opera-se ela ordi-
nariamente para fazer valer um direito substancial ou 
mesmo como ato executório de sentença. Para isso, seu 
valor deve ser estimado, porque apenas consolida um 
direito. Com essas razões, divirjo do eminente Relator 
para dar provimento ao recurso, julgando improcedente 
a impugnação ao valor da causa.

DES. ANTÔNIO BISPO - Estou pedindo vênia ao 
eminente Relator para dele divergir pelos fundamentos 
a seguir:

Pelo que ensina o art. 1.204 do Código Civil:

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se 
torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos 
poderes inerentes à propriedade.

Pelo que se entende, a posse é apenas uma das 
derivantes da propriedade, não podendo dizer que tal 
possua um proveito econômico, já que este somente se 
dá pela aquisição da propriedade.

Diante de tal fato, não havendo um proveito econô-
mico sobre a posse, não há falar em modificação do 
valor dado à causa na ação original.

Portanto, dou provimento ao recurso para cassar a 
decisão de primeira instância, julgando improcedente a 
impugnação ao valor da causa.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O RELATOR.

. . .
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retaria o cancelamento do acordo e, “[...] nesse caso, 
o descumprimento do mesmo importará na imediata 
execução” (f. 46-TJ).

O agravante aponta que a cláusula em destaque 
é uma condição inexistente ou nula, por impossibilidade 
jurídica de seu objeto, porque criaria uma execução 
sem título.

Com efeito, a condição estipulada pelas partes não 
se sustenta. Há contradição insanável em se estipular 
que o descumprimento do acordo acarretaria, ao mesmo 
tempo, o seu cancelamento e a sua execução. Vale dizer, 
acordou-se, sem se atentar para o absurdo da condição, 
que o agravado executaria um acordo cancelado em 
virtude de seu descumprimento.

Observa-se que são aplicáveis ao caso os arts. 
123 e 848 do Código Civil, tendo em vista que as partes 
elaboraram uma condição resolutiva contraditória, 
prevendo que, de um evento futuro e incerto - o descum-
primento do acordo –, adviriam consequências inconci-
liáveis: a extinção da transação e a possibilidade de o 
credor executá-la em Juízo.

Tem-se, assim, que a indigitada cláusula é nula, 
por descrever uma condição resolutiva contraditória, 
revelando-se nula a própria transação firmada entre as 
partes, por força do disposto no art. 848 do Código Civil.

São nulos, também, todos os atos posteriores à 
apresentação do termo de acordo nos autos e sua respec-
tiva homologação, em observância à norma do art. 248 
do Código de Processo Civil.

Ex positis, dou provimento ao agravo de instru-
mento declarando a nulidade da transação celebrada 
entre os litigantes e, assim, a nulidade dos atos proces-
suais a partir da f. 26 dos autos que tramitam em primeira 
instância, determinando que a ação de cobrança de taxas 
e encargos condominiais ajuizada pelo agravado retome 
o seu trâmite regular.

Custas recursais, ao final, pela parte vencida em 
primeira instância.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARIÂNGELA MEYER e GUTEMBERG DA 
MOTA E SILVA.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

nula. Condição resolutiva contraditória. Nulidade 
da transação.

- Nos termos do art. 848 do Código Civil, a transação 
será nula se qualquer de suas cláusulas for nula.

- A condição incompreensível ou contraditória inva-
lida o negócio jurídico que lhe é subordinado, a teor do 
art. 123, inciso III, do Código Civil.

Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.07.
425431-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Francisco Dias de Moura - Agravado: Condomínio do 
Edifício Residencial Frei Leopoldo - 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, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014. - Veiga de 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto por Francisco Dias de Moura 
contra a decisão do Meritíssimo Juiz da 22ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte, proferida nos autos do 
cumprimento de sentença proposto contra o agravante 
pelo agravado, Condomínio do Edifício Residencial 
Frei Leopoldo.

Em sua decisão, o douto Julgador primevo julgou 
improcedente a impugnação apresentada pelo agravante.

Por meio de seu recurso, o agravante pugna pela 
reforma da decisão, julgando-se procedente a impug-
nação ao cumprimento de sentença para declarar o 
excesso de execução, ou, sucessivamente, declarar a nuli-
dade dos atos processuais a partir da transação firmada 
entre as partes. Pede, ademais, a concessão de efeito 
suspensivo ao recurso.

Em decisão inicial, este Relator concedeu efeito 
suspensivo ao recurso (f. 126/127-TJ).

As informações prestadas pelo Juízo a quo foram 
juntadas à f. 133-TJ.

Intimado, o agravado apresentou contraminuta 
(f. 135/136-TJ).

É esse, em epítome, o relatório. Decido.
Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes 

firmaram acordo para o pagamento das taxas condomi-
niais do imóvel de propriedade do agravante, referentes 
ao período de abril de 2006 a abril de 2007, a serem 
pagas de forma parcelada. Acordaram, ademais, que 
o atraso no pagamento superior a trinta (30) dias acar-

Ação de cobrança - Corretagem - Transferência 
do imóvel para o município - Desapropriação -

 Realização do negócio jurídico - Prova - 
Intermediação do corretor - Aproximação entre as 

partes - Pagamento de comissão - Cabimento

Ementa: Apelação. Cobrança de comissão de corre-
tagem. Intermediação de corretor. Aproximação dos 
envolvidos. Cabimento.
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- A cobrança de comissão de corretagem é devida 
quando, por intermédio do corretor, as partes se aproxi-
marem, de modo que a atuação de referido profissional 
se caracteriza como crucial para a realização do negócio 
almejado, ainda que de forma diversa da esperada.

- A utilização do ato de desapropriação no lugar da 
compra e venda não é hábil a descaracterizar o dever 
de remunerar os profissionais da corretagem pelos 
serviços prestados.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.686271-9/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelantes: Aloísio Almeida 
Marinho e outra, Geisa Cristina Barbosa - Apelados: 
Marcos Belchior Ferraz Trindade e outro, Sindislembh Sin-
dicato dos Servidores do Legislativo do Município de Belo 
Horizonte - 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, em DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. - Alexandre 
Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Trata-se de 
apelação contra a sentença de f. 105/110, proferida pela 
MM. Juíza da 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Hori-
zonte, que julgou improcedente a demanda de cobrança 
de comissão movida por Aloísio Almeida Marinho e Geisa 
Cristina Barbosa em desfavor de Marcos Belchior Ferraz 
Trindade e Sindicato dos Servidores do Legislativo do 
Município de Belo Horizonte - Sindslembh.

Irresignados, alegam os autores em suas razões 
recursais, às f. 114/119, que atuaram de forma veemente 
na negociação do imóvel localizado na Rua Lagoa Santa, 
nº 36, Bairro Várzea Bonita, em Confins/MG, partici-
pando de toda a transação, desde a avaliação e quanti-
zação do preço de mercado do imóvel, até a apresentação 
de documentos e certidões para viabilizar o negócio.

Sustentam que o pagamento da comissão é devido, 
uma vez que alcançado o resultado previsto no contrato, 
qual seja a efetivação da compra e venda. Nesse contexto, 
aduzem ter aproximado as partes para o êxito da relação 
negocial, oportunizando aos requeridos transmitirem a 
propriedade do imóvel em comento ao Município.

Asseveram ainda que o pagamento da verba preten-
dida é devido a despeito de a transmissão do bem ter 
ocorrido por modalidade distinta da de venda, porquanto 
o trabalho do corretor envolve a aproximação do cliente 
e a mediação entre as partes, além da celebração do 
negócio. Assim, considerando que o valor negociado 
para o imóvel foi aquele de mercado, na forma pactuada 

pelas partes (apelantes e apelados), razão assiste aos 
demandantes/recorrentes quanto ao pleito de serem 
remunerados pelo trabalho prestado.

Com efeito, pugnam pelo provimento do recurso, 
com o escopo de reformar a sentença, julgando-se proce-
dente a pretensão inaugural.

O apelo foi recebido à f. 120.
Intimado, o apelado quedou-se inerte, conforme 

atesta a certidão de f. 123.
É, em breve síntese, o relatório.
Conheço da apelação, pois presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Verifica-se que a pretensão dos autores/recorrentes 

é o recebimento de comissão de corretagem em decor-
rência da intermediação da transferência do imóvel de 
propriedade do 2º réu/recorrido Sindslembh para o 
Município de Confins/MG.

No Código Civil de 2002, a corretagem está disci-
plinada nos arts. 722 a 729, sendo importante trazer à 
baila o que dispõe o primeiro deles, in verbis:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não 
ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de 
serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se 
a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as 
instruções recebidas. 

É cediço que, para a validade do contrato de corre-
tagem, é indispensável a efetiva intervenção do corretor, 
aproximando as partes, mas também que esta intervenção 
tenha sido crucial para a realização do negócio jurídico, 
ainda que esse não se concretize em função de arrepen-
dimento das partes ou desistência.

Portanto, para que a parte autora, ora recorrente, 
possa fazer jus à respectiva comissão, tais requisitos 
devem estar devidamente provados, já que a ausência de 
qualquer um deles impede que o contrato produza seus 
efeitos jurídicos, ônus que, nos termos do art. 333, I, do 
CPC, recai sobre os requerentes/recorrentes.

Nessa linha, leciona Orlando Gomes, ao discorrer 
sobre os direitos do corretor, que este:

[...] somente faz jus à comissão se o negócio for realizado em 
virtude de sua intervenção, quando esta, por outras palavras, 
se tornar eficaz para a sua conclusão (GOMES, Orlando. 
Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 381)

Compulsando os autos, verifica-se que o sindi-
cato réu/apelado realmente tinha a intenção de vender 
o imóvel objeto da discussão no presente feito, prova 
disso é que colaciona, às f. 27/28, instrumento contra-
tual de prestação de serviços de corretagem firmado em 
setembro de 2008, ainda que com corretor diverso dos 
autores. 

Portanto, ainda que a transferência do imóvel tenha 
ocorrido por meio de desapropriação, ato de intervenção 
estatal na propriedade privada, certo é que a vontade 
inicial dos réus foi alcançada, porquanto pelo bem em 
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referência foi pago o preço de mercado. Para se chegar 
à mencionada conclusão, basta o simples cotejo entre 
o valor indicado no contrato de corretagem no ano de 
2008, à f. 28, e o efetivamente adimplido pela Prefeitura 
Municipal de Confins, à f. 30.

Nesse diapasão, considerando que, independente-
mente da forma utilizada para a alienação do imóvel, seja 
por compra e venda ou por desapropriação, os autores/
apelantes atuaram para a concretização do interesse do 
sindicato recorrido, restando notório o dever de arcar com 
a remuneração da profissional que prestou seus serviços.

Insta esclarecer que, embora as partes não tenham 
firmado qualquer contrato escrito, pelas provas dos 
autos, mormente a declaração de f. 09, apura-se que 
os corretores autores intermediaram o negócio, pois, por 
meio deles, a Prefeitura de Confins, representada por 
seu prefeito e procurador municipal, conheceu o repre-
sentante do sindicato, 1º demandado/recorrido. Nesse 
sentido, interessante transcrever o teor da declaração refe-
rida, a qual foi autenticada em cartório, senão vejamos:

Declaro para os devidos fins que a Sra. Geisa Cristina 
Barbosa, brasileira, solteira, portadora do RG nº [...] e o Sr. 
Aloisio Almeida Marinho, Creci [...] apresentaram VV. Exas. 
os senhores Geraldo Gonçalves dos Santos e José Geraldo 
Fagundes, denominados compradores, ao Sr. Marcos 
Belchior Ferraz Trindade, presidente do Sindslembh, denomi-
nado vendedor, para negociação do imóvel (clube) localizado 
na Rua Lagoa Santa, nº 36, Bairro Várzea Bonita, Confins/
MG, no valor de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e 
cinco mil reais), sendo esse valor dividido em parcelas.

Ademais, cumpre colacionar excerto do depoimento 
prestado pelo Sr. José Geraldo Fagundes, procurador 
municipal que subscreveu a declaração retro:

Na condição de Procurador do Município de Confins, tem 
conhecimento de que aquele Município adquiriu um terreno 
do Sindicato dos Servidores do Legislativo do Município de 
Belo Horizonte, por meio de desapropriação amigável; 
pode afirmar que a senhora Geisa Cristina Barbosa parti-
cipou de toda transação e foi ela quem apresentou todos 
os documentos e certidões para atender às exigências do 
processo de desapropriação; [...] tem ciência também de 
que foi emitida uma declaração, com autorização do Prefeito 
Municipal, da intermediação de Geisa Cristina Barbosa no 
negócio (f. 95).

Dessarte, tenho que a função dos corretores se 
completou no momento da realização do contrato de 
promessa de aquisição de imóvel, de f. 32/33, ainda 
que esta tenha ocorrido por ato de desapropriação, cuja 
discussão de legalidade não é cabível no feito em apreço. 
Logo, conclui-se ser devida aos autores/apelantes a 
comissão pugnada pela corretagem.

Sobre o tema, veja-se o que dispõe o art. 725 do 
Diploma Civil de 2002:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor, uma vez 
que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de 

mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de 
arrependimento das partes.

Ora, considerando que a remuneração é devida 
mesmo se o trabalho do corretor é realizado e, poste-
riormente, o negócio não vem a ser concluído por desis-
tência das partes, por equiparação lógica, se os serviços 
do corretor são prestados e o negócio desejado se efetiva 
de forma diversa da esperada, isto é, em vez de compra e 
venda ocorre uma desapropriação, igualmente tem lugar 
o dever de remunerar.

Diversos julgados deste eg. Tribunal de Justiça 
corroboram o posicionamento esposado; confira-se:

Civil e processual civil. Contrato de corretagem. Obrigação 
de resultado. Venda de imóvel. Direito à remuneração. 
Exigência de prova efetiva acerca da intermediação e venda. 
Requisitos ausentes. Decisão mantida. Recurso não provido. - 
Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra 
em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qual-
quer outra relação de dependência, obriga-se a obter para a 
segunda um ou mais negócios, conforme as instruções rece-
bidas. A corretagem se caracteriza por ser uma obrigação 
de resultado, exigindo-se que o intermediário atue de modo 
efetivo e eficaz na conclusão do negócio para ter direito à 
remuneração. Tratando-se de obrigação de resultado, cabe 
ao corretor, nos termos do art. 333, I, do CPC, comprovar 
que a concretização da avença se deu em razão de sua inter-
mediação. (Apelação Cível 1.0024.09.573536-1/001, Rel. 
Des. Luiz Artur Hilário, d. j. 02.04.2013, p. em 08.04.2013.) 

Apelação cível. Ação de cobrança. Corretagem. Compro-
vação da prestação de serviços. Mediação realizada de forma 
satisfatória. Negócio efetivado. Comissão devida. - Compro-
vados o empenho da empresa em vender o imóvel e a inter-
mediação do negócio com o comprador, ainda que não tenha 
participado efetivamente da negociação, sendo o resultado 
de seu trabalho útil, é-lhe devida a comissão de corretagem 
estabelecida contratualmente. Recurso provido. (Apelação 
Cível 1.0024.10.007808-8/001, Rel. Des. Gutemberg da 
Mota e Silva, d.j. 12.03.2013, p. em 22.03.2013.) 

Apelação cível. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. 
Contrato verbal. Comprovação de intermediação na venda 
do imóvel. - Verificando-se que as provas produzidas nos 
autos corroboram a tese da autora no sentido de ter inter-
mediado a venda do imóvel, deve ser mantida a sentença 
que condenou a requerida ao pagamento da comissão de 
corretagem. (Apelação Cível 1.0024.10.041997-7/002, 
Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. em 31.01.2013, p. em 
08.02.2013.) 

Dessa maneira, considerando que as provas estam-
padas nos autos demonstram que os autores não atuaram 
como meros despachantes, mas, de fato, foram essenciais 
para a aproximação das partes para a transferência de 
propriedade do imóvel em questão, entendo que a utili-
zação do ato de desapropriação não é hábil a descarac-
terizar o dever de remunerar os profissionais da corre-
tagem pelos serviços prestados.

Isso posto, dou provimento ao recurso, para 
condenar os apelados ao pagamento de comissão de 
corretagem no importe de 8% sobre o valor da aquisição 
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do valor da dívida”. Desse modo, cabível a adequação 
da penalidade para limitá-la nesse percentual máximo. 

- Segundo dispõe o art. 1.650 do Código Civil (corres-
pondente ao art. 239 do CCB/16): “A decretação de 
invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consen-
timento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser deman-
dada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus 
herdeiros”. Dessarte, somente o cônjuge cuja outorga 
fora omitida pode demandar a nulificação do pacto 
de garantia, e não aquele que efetivamente a prestou, 
de forma isolada, sob pena de acolhimento da própria 
torpeza. 

- É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal 
Justiça no sentido de que, havendo cláusula contratual 
expressa, a responsabilidade do fiador do contrato de 
locação persiste até a entrega das chaves, mesmo que 
o contrato tenha sido prorrogado por tempo indetermi-
nado. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.862571-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) O.F., 2º) 
M.A.F. - Apelada: S.C.M. - Litisconsortes: J.P.C. e outro, 
M.H.A.C. - Relator: DES. OTÁVIO 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 em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDO EM PARTE 
O REVISOR.

Belo Horizonte, 13 de março de 2014. - Otávio 
Portes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Trata-se de 
ação de cobrança de aluguéis e encargos com pedido 
de despejo que S.C.M. move em desfavor de O.F., J.P.C., 
M.H.A.C. e M.A.F., narrando em síntese que mantém 
com o primeiro réu contrato de locação, afiançado pelos 
demais, sendo que se encontram em aberto as parcelas e 
encargos contratuais que discrimina, pelo que pediu em 
razão do exposto a desocupação compulsória do imóvel 
e a condenação dos réus nos valores pendentes.

Citados, os requeridos apresentaram suas defesas 
apartadas sob a forma de contestação e, sem neces-
sidade de maior dilação probatória, foi proferida a 
sentença de f. 247/257, que julgou procedente o pedido 
para condenar solidariamente os réus a pagarem a soma 
equivalente ao montante atualizado do débito nos termos 
da planilha jungida no curso da instrução, com juros de 
mora de 1%, custas e honorários. Julgou prejudicado o 
pedido de despejo, considerando a entrega das chaves 
no curso da lide.

Locação - Despejo - Cobrança de encargos - 
Multa moratória - Percentual - Fiança - Outorga 

uxória - Arguição pelo cônjuge contratante -
 Prorrogação por tempo indeterminado - 

Prorrogação da garantia - Entrega das chaves - 
Citação - Prescrição - Desídia do autor

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. 
Ação de despejo e cobrança de aluguéis/encargos. 
Demora para a efetivação da citação de um dos réus. 
Ausência de comportamento negligente ou letárgico 
do autor. Prescrição intercorrente. Não configuração. 
Débito. Multa moratória. 20%. Percentual elevado. 
Redução. Cabimento. 10%. Art. 413 do Código Civil. 
Razoabilidade. Fiança. Fiador casado. Ausência de 
outorga uxória. Invalidade. Arguição pelo cônjuge subs-
critor. Impossibilidade. Garantia prestada. Prorrogação 
do contrato por tempo indeterminado. Irrelevância. 
Fiador. Responsabilidade estendida até a entrega das 
chaves. Cláusula contratual expressa. Precedentes. 

- Não estando o retardo do processo ligado ao compor-
tamento negligente ou letárgico do autor, não há que se 
falar em prescrição intercorrente, valendo inclusive fazer 
referência à Súmula nº 106/STJ: “Proposta a ação no 
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, 
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justi-
fica o acolhimento da arguição de prescrição ou deca-
dência”. 

- A multa moratória do contrato de locação no percentual 
de 20% mostra-se exacerbada, porque manifestamente 
incompatível com a função social e boa-fé contratual 
(arts. 421 e 422 do Código Civil), confrontando com as 
diretrizes da sociabilidade e da eticidade, concebidas por 
Miguel Reale, autor do Código, como valores fundantes 
e basilares da sistemática principiológica do nosso Direito 
Civil e desafiando adequação com base no art. 413 do 
Diploma Civil vigente. O art. 9º do Decreto 22.626/33 
(Lei de Usura), aliás, estabelece expressamente que: “Não 
é válida a cláusula penal superior à importância de 10% 

do bem pela Prefeitura do Município de Confins. Referido 
montante deve ser acrescido de correção monetária pela 
tabela da eg. CGJ, a partir do dia 07.08.2009, conforme 
notificação extrajudicial de f. 11/12, e de juros legais a 
partir da citação.

Custas, pelos recorridos.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES MARIZA DE MELO PORTO e PAULO BALBINO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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No caso vertido à apreciação tal não se verifica, 
uma vez que a alegada prescrição intercorrente teria 
ocorrido entre a propositura da ação e a citação do réu/
apelante, ocorrendo, todavia, que várias foram as tenta-
tivas encetadas com tal escopo (f. 19, 28, 33, 36-v., 44, 
123, etc.), frustrando-se por circunstâncias alheias à 
vontade e ao interesse da autora/locadora.

Nessa ordem de idéias, vale dizer, não estando o 
retardo do processo ligado ao comportamento negligente 
ou letárgico do autor, não há que se falar em prescrição 
intercorrente, valendo inclusive fazer referência à Súmula 
nº 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o 
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes 
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 
arguição de prescrição ou decadência” (g.n.).

Rejeito, dessarte, a alegação de prescrição intercor-
rente da pretensão.

Abatimento do pagamento parcial do débito.
De início, destaca-se que o pedido, além do 

despejo, tinha originariamente como objeto o valor dos 
aluguéis vencidos nos meses de julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro de 2005, acrescido das taxas de 
condomínio vencidas em 2003 (janeiro a dezembro), 
2004 (janeiro a dezembro) e 2005 (janeiro a outubro) 
- f. 04, incluindo-se implicitamente as que venceram no 
curso da lide, nos termos do art. 290 do CPC.

As obrigações contratuais se encerraram em 
28.09.2007, pela consignação e entrega das chaves em 
juízo - f. 48/50 e f. 60-v., sendo que os débitos condo-
miniais foram quitados no curso do litígio, pertinente aos 
valores devidos entre 2003 e setembro 2007 - f. 202 e 
f. 212.

Remanesce, então, somente o débito de aluguel 
vencido, sendo que os recibos de pagamento e depósito 
de f. 147/166 comprovam a quitação e o pagamento das 
obrigações locatícias no período em referência, devendo, 
pois, ser considerados/abatidos no débito cobrado.

Que se diga, embora tais pagamentos tenham 
sido vertidos ao escritório de advocacia “J.F. Gonçalves 
& Advogados Associados - Administradora e Corretora 
de Imóveis”, certo que este figurou como mandatário 
do locador no contrato motivador do débito - f. 09/11, 
havendo no pacto cláusula que admitia o recebimento 
dos pagamentos diretamente pelo procurador (cláusula 
quarta).

Limitação temporal da condenação à entrega 
das chaves.

Também lhe assiste razão. Conforme já antecipado 
acima, em 28.09.2007 as chaves do imóvel foram consig-
nadas em juízo (f. 48/50), momento em que presumida-
mente a proprietária se imitiu em sua posse, cessando 
dessarte as obrigações decorrentes da locação.

Multa contratual.
Embora não seja possível a redução da penali-

dade ao percentual de 2%, com base na legislação de 
consumo, porque, como sabido, a locação residencial 

Inconformado apela inicialmente o primeiro reque-
rido, argumentando que não pode prevalecer a decisão 
hostilizada, pois: i) consumada no caso a prescrição inter-
corrente, uma vez que a ação foi ajuizada em outubro 
de 2005 e a citação do contestante/apelante somente 
consumada em maio de 2011, portanto quase seis anos 
depois; ii) que foram desconsiderados pagamentos feitos 
pelo recorrente à JF Gonçalves e Advogados Associados, 
que, segundo informa, tinha poderes de administração 
da locação, por indicação da locadora; iii) que também 
foram quitados valores relativos à taxa de condomínio, 
conforme recibos anexados, e que o pagamento do 
IPTU era feito conjuntamente com o aluguel; iv) que o 
valor da condenação deve ser limitado pela entrega das 
chaves, ocorrida em 28.09.2007, e que a multa de 20% 
se mostra abusiva e deve ser proporcionalmente reduzida 
nos termos do art. 413 do Código Civil.

Também descontente apela o quarto réu, M.A.F., 
aduzindo em síntese i) nulidade da fiança prestada, em 
razão da falta de outorga uxória, destacando que a causa 
da nulidade absoluta não lhe é imputável, uma vez que 
informou corretamente sua qualificação no contrato, 
declarando-se como casado, na esteira da Súmula 
nº 332/STJ; ii) exoneração da fiança diante da prorro-
gação automática do contrato por tempo indeterminado, 
com a qual não anuiu, sendo esse o entendimento do 
STJ para os contratos firmados antes da vigência da Lei 
nº 12.112/09; pela eventualidade, reprisa os argumentos 
do primeiro recurso quanto ao abatimento dos valores 
pagos, limitação temporal do débito à data da entrega 
das chaves e redução da multa contratual a 2%.

Nesses termos, pedem o provimento dos recursos e 
a reforma da decisão.

Contrarrazões nas f. 284/296.
É o relatório.
Presentes os pressupostos, conheço dos recursos.
I - Primeiro recurso: O.F.
Prescrição intercorrente.
Não assiste razão ao apelante. A prescrição inter-

corrente é assim conceituada por Arruda Alvim: 

A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada 
com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do 
processo, ao possível direito material postulado, expressado 
na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica 
pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo 
por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a 
prescrição em dada hipótese (ALVIM, 2006, p. 34).

Vale dizer, a prescrição intercorrente está relacio-
nada com a inércia na marcha do processo adiante por 
prazo superior àquele que rege a prescrição na hipó-
tese de direito material, ou seja, diz respeito a uma 
omissão persistente e imputável à própria parte autora, 
que, através de seu comportamento letárgico, demonstra 
desinteresse na pretensão deduzida.
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Nada obstante, segundo dispõe o art. 1.650 do 
Código Civil (correspondente ao art. 239 do CCB/16): 

A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, 
sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser 
demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por 
seus herdeiros.

Dessarte, somente o cônjuge cuja outorga fora 
omitida pode demandar a nulificação do pacto de 
garantia, e não aquele que efetivamente a prestou, 
de forma isolada, sob pena de acolhimento da 
própria torpeza.

Nesse sentido o colendo STJ:

Civil e processual. Agravos regimentais no agravo de instru-
mento. Ação monitória. Contrato de fomento mercantil. 
Legitimidade passiva do fiador e sócio majoritário da 
empresa devedora. Correção monetária e juros remunera-
tórios. Prescrição quinquenal. Legalidade. Sucumbência recí-
proca. Compensação de verba honorária. Agravos regimen-
tais parcialmente providos. I. [...] II. A nulidade da fiança 
não pode ser apontada pelo cônjuge-varão subscritor, mas 
somente pela mulher, em razão da ausência de outorga 
(art. 239 do Código Civil de 1916). Legitimidade passiva do 
corréu que se impõe. III. Ante a sucumbência recíproca veri-
ficada nos embargos à monitória, dividida e compensada a 
verba honorária, com saldo em favor da credora. IV. Agravos 
regimentais parcialmente providos. (AgRg nos EDcl no Ag 
1165674/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 
Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 08.04.2011).

Nesse cenário, não persiste a invalidade da garantia 
prestada, porque não alegada pela parte interessada.

Exoneração da fiança pela prorrogação do contrato
É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal 

Justiça no sentido de que, havendo cláusula contratual 
expressa, a responsabilidade do fiador do contrato de 
locação persiste até a entrega das chaves, mesmo que 
o contrato tenha sido prorrogado por tempo indetermi-
nado, senão vejamos:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Locação. 
Fiança. Exoneração. Prorrogação contratual. Súmula nº 214/
STJ. Responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. 
Cláusula expressa. Súmula nº 83/STJ. Acórdão recorrido. 
Revisão. Interpretação de cláusula contratual e reexame de 
provas. Vedação em sede especial. Súmulas nº 5 e 7/STJ. 
Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 1. A jurisprudência 
do STJ é firme no sentido de que, havendo cláusula contra-
tual expressa, a responsabilidade do fiador pelas obriga-
ções contratuais decorrentes da prorrogação do contrato de 
locação deve perdurar até a efetiva entrega das chaves do 
imóvel. [...] 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 
234.428/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 
Turma, julgado em 11.06.2013, DJe de 20.06.2013).

In casu, o contrato de locação de f. 09/11 prevê 
expressamente, em sua cláusula sexta, que a responsabili-
dade dos fiadores persistiria mesmo após a eventual pror-
rogação do contrato, até a efetiva entrega das chaves, de 
sorte que somente através de procedimento próprio de 

não se amolda à figura jurídica prevista nos arts. 2º e 3º 
do CDC, certo é que a possibilidade de ajustamento judi-
cial encontra guarida no art. 413 do Código Civil vigente, 
que assim dispõe: 

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo 
juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou 
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Na espécie, tenho que a penalidade no percentual 
de 20% se mostra de fato exacerbada, porque manifesta-
mente incompatível com a função social e boa-fé contra-
tual (arts. 421 e 422 do Código Civil), confrontando 
com as diretrizes da sociabilidade e da eticidade, conce-
bidas por Miguel Reale, autor do Código, como valores 
fundantes e basilares da sistemática principiológica do 
nosso Direito Civil.

Em casos circunstancialmente análogos, vem sendo 
admitido pela jurisprudência a minoração da penalidade 
para 10% (dez por cento) do valor do débito, inexistindo 
nos dias atuais justificativa econômica para a manutenção 
da penalidade em patamares tão exorbitantes, conforme 
se colhe dos julgados abaixo ementados:

Apelação cível. Ação de despejo c/c cobrança. 
Inadimplemento das despesas condominiais configurado. 
Incidência da multa contratual. Possibilidade diante da 
previsão contratual. Montante excessivo que impõe a mino-
ração para 10% do valor do débito. Alegação de exis-
tência de sublocação. Afastamento por ausência de provas. 
Insurgência quanto ao indeferimento da integração do fiador 
à lide. Relação angularizada com a citação. Impossibilidade 
de alteração. Inteligência do art. 264 do Código de Processo 
Civil. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJSC - 
Processo: AC 102264 SC 2007.010226-4. Relator: Des. 
Ronei Danielli. Julgamento: 30.05.2011).

Ação de despejo c/c cobrança. Valor do aluguel. Previsão 
contratual de reajuste. Prevalência do valor reajustado. 
Multa pela mora. Inaplicabilidade do CDC. Redução da 
multa para 10%. [...] Em tempos atuais, em que a economia 
se encontra razoavelmente estável e a inflação controlada, 
o percentual de 20% a título de multa pela mora se mostra 
exorbitante, devendo aquela ser reduzida para 10% (dez por 
cento) (TJMG. Apelação Cível nº 2.0000.00.496218-1/000. 
Comarca de Belo Horizonte. Rel. Pedro Bernardes. Data do 
julgamento: 06.12.05).

O art. 9º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), 
aliás, estabelece expressamente que: “Não é válida a 
cláusula penal superior à importância de 10% do valor 
da dívida”. Desse modo, entendo cabível a adequação 
da penalidade para limitá-la nesse percentual máximo.

II - Segundo recurso: M.A.F.
Nulidade da fiança por ausência de outorga uxória.
Sustenta o segundo apelante inicialmente a inva-

lidade da fiança prestada, considerando a ausência de 
outorga conjugal no pacto de garantia, conforme exige 
o art. 1.647, inciso III, do atual Código Civil (art. 235, 
inciso III, do Código Civil revogado).
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Uma vez que o fiador se obrigou no contrato de 
locação celebrado por tempo determinado, cabe a ele 
responder pelos aluguéis e demais encargos locatícios 
inadimplidos pelo locatário, durante o período original-
mente previsto na avença. 

Por outro lado, se o contrato de locação for prorro-
gado por prazo indeterminado após o término do termo 
nele estipulado, sem que quanto a isso consinta expressa-
mente o fiador, ficará este exonerado de responder pelas 
obrigações inadimplidas no período da prorrogação. 

Embora exista no contrato cláusula que preveja 
a obrigação do fiador para com os encargos locatícios 
durante a locação, entendo que essa obrigação persistirá 
tão somente se a devolução do imóvel se der no prazo 
originalmente contratado, o que, no presente caso, foi de 
08.05.2000 a 08.11.2002, excluindo-se o período de 
prorrogação. 

Dessa forma, se os fiadores se obrigaram como 
garantidores no contrato de locação por prazo deter-
minado, respondem pelos encargos inadimplidos até o 
termo final ajustado na avença. Se a prorrogação ocorreu 
tacitamente, sem que, para tanto, tenham anuído os 
fiadores expressamente, ainda que haja previsão contra-
tual de responsabilidade dos mesmos durante todo o 
período da locação, não responderão pelo inadimple-
mento do locatário após o período do contrato, já que 
extinta a garantia fidejussória pactuada.

Na hipótese dos autos, o débito cobrado corres-
ponde ao período em que o contrato já vigorava por prazo 
indeterminado, conforme se verifica na planilha juntada 
em f. 07/08, de forma que os fiadores não poderão ser 
responsabilizados pelo débito cobrado no presente feito, 
mas apenas o locatário.

Entretanto, tendo em vista que somente o fiador 
M.A.F. recorreu da sentença de primeiro grau, tem-se que 
somente quanto a este deverá ser decotada a condenação.

Quanto à vedação à compensação dos honorários 
advocatícios, já se encontra pacificada a tese de que o 
art. 23 da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, não 
revogou o art. 21 do Código de Processo Civil, pois, exis-
tindo sucumbência recíproca e saldo em favor de uma 
das partes, é assegurado o direito autônomo do advo-
gado de executar o saldo da verba advocatícia da qual o 
seu cliente é beneficiário.

Nesse sentido, a Súmula de nº 306 do Superior 
Tribunal de Justiça: 

Os honorários advocatícios devem ser compensados quando 
houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autô-
nomo do advogado à execução do saldo sem excluir a 
legitimidade da própria parte (Corte Especial, julgado em 
03.11.2004, DJ de 22.11.2004, p. 411).

Conclusão.
Mediante tais considerações, dou parcial provi-

mento ao segundo apelo, para reformar parcialmente 

exoneração é que a garantia seria extinta, o que não se 
verificou na espécie.

Quanto aos demais argumentos recursais, de ver 
que já foram devidamente analisados no julgamento do 
primeiro apelo, ficando o recorrente remetido aos funda-
mentos já expendidos.

Conclusão.
Do exposto dou parcial provimento ao primeiro e 

segundo recursos para reformar a decisão hostilizada, 
condenando os requeridos solidariamente a pagarem 
à autora os valores constantes da planilha de débito de 
f. 236 (e não f. 237, como dantes comandado), planilha 
esta que já quantifica a dívida levando em consideração 
os pagamentos realizados e comprovados nestes autos, 
decotados ainda os aluguéis vencidos após setembro de 
2007 e reduzida a multa contratual de 20% (vinte por 
cento) para 10% (dez por cento) sobre os valores não 
pagos. Considerando que a planilha em questão já incute 
juros e correção até a data da sua confecção, a atuali-
zação deverá incidir a partir de então (20.02.2012), sob 
pena de bis in idem, tudo conforme se apurar em liqui-
dação de sentença. 

[...] 5. A correção monetária e os juros de mora, como 
consectários legais da condenação principal, possuem natu-
reza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 
de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na 
Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. 
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 82.377/SP, 
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 
19.11.2013, DJe de 27.11.2013).

Diante do novo resultado da demanda, reconheço a 
ocorrência de sucumbência recíproca e determino o rateio 
das custas processuais, inclusive recursais, na proporção 
de 30% pela autora e 70% pelos réus. Fixo honorários 
em favor dos advogados da parte requerida no importe 
de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo, em favor do 
patrocinador da autora os 10% (dez por certo) sobre o 
valor liquidado da condenação, vedada a compensação, 
nos termos da sentença.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Locação. 
Despejo e cobrança de aluguéis. Prorrogação. Prazo inde-
terminado. Fiança. Responsabilidade. - Se o contrato de 
locação for prorrogado por prazo indeterminado, após 
o término do prazo originalmente estipulado, sem que, 
quanto a isso, consinta expressamente o fiador, ficará este 
exonerado de responder pelas obrigações inadimplidas 
no período da prorrogação.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir em 
parte de seu entendimento, tão somente quanto à pror-
rogação da fiança por prazo indeterminado e quanto à 
vedação de compensação dos honorários advocatícios. 

É certo que a fiança não admite interpretação exten-
siva, nos termos do art. 819 do Código Civil de 2002, 
entendimento este corroborado por toda a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça.
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SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 
25.06.2009, DJe de 03.08.2009).

Processual civil. Locação. Fiança. Prequestionamento. 
Inexistência. Súmulas 282/STF e 211/STJ. Ausência da 
outorga uxória. Nulidade relativa. Arguição pelo cônjuge 
que prestou a fiança. Ilegitimidade. Decretação de ofício 
pelo magistrado. Impossibilidade. Recurso especial conhe-
cido e improvido. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que é nula a fiança prestada 
sem a necessária outorga uxória, não havendo considerá-la 
parcialmente eficaz para constranger a meação do cônjuge 
varão. 2. [...]. 3. Nos termos do art. 239 do Código Civil de 
1916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade 
da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a 
subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se 
a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua 
nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca 
preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil 
segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele 
que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer 
o negócio. 5. [...]. 6. Recurso especial conhecido e improvido 
(REsp 772419/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, julgado em 16.03.2006, DJ de 24.04.2006, p. 453).

Em caso semelhante, já me manifestei anterior-
mente, como Relator, no julgamento da Apelação 
nº 1.0701.10.027030-8/001:

Apelação cível. Ação de cobrança de aluguéis. Julgamento 
citra petita. Preliminar de ilegitimidade passiva não anali-
sada. Matéria de ordem pública. Nulidade não verificada. 
Fiança. Inexistência de outorga uxória. Legitimidade para 
alegar restrita ao cônjuge não contratante. Sublocação não 
comprovada. Ônus do fiador. Sentença mantida. 1 - Sendo 
a matéria não analisada de ordem pública, cognoscível de 
ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não padece 
de vício citra petita a sentença que deixa de apreciá-la. 2 - 
Tratando-se de nulidade relativa, incabível que a própria parte 
que subscreveu o ato alegue nulidade da fiança por ausência 
de outorga uxória. A legitimidade para requerer a anulação 
da fiança é do cônjuge não contratante. 3 - Cabe ao fiador 
comprovar a sublocação do imóvel, nos termos do art. 333, 
II, do CPC. 4 - Apelo a que se nega provimento (Apelação 
Cível 1.0701.10.027030-8/001, Relator: Des. José Marcos 
Vieira, 16ª Câmara Cível, julgamento em 01.02.2012, publi-
cação da súmula em 10.02.2012).

Exoneração da fiança pela prorrogação do contrato.
Nesse ponto, também compartilho do entendimento 

do em. Des. Relator. Apenas ressalto que, nos termos 
do contrato celebrado entre as partes, os fiadores, ora 
apelantes, concordaram expressamente com a 6ª cláu-
sula contratual (f. 09-TJ), que prevê que o término da 
locação se dará com a entrega das chaves do imóvel. 

Assim, ter-se como limitada ao prazo originário a 
declaração volitiva de obrigação importa cisão da decla-
ração de vontade, ainda mais quando ausente, como 
contratualmente previsto, manifestação em sentido 
contrário de qualquer das partes envolvidas.

Ressalte-se que a exoneração do fiador foi, aliás, 
facilitada com a edição do novo Código Civil. Segundo 
Caio Mário da Silva Pereira: 

a sentença, julgando improcedente o pedido do autor 
com relação ao fiador M.A.F., e divirjo tão somente para 
admitir a compensação dos honorários sucumbenciais. 

Em razão da improcedência do pedido quanto 
ao fiador, condeno o autor ao pagamento de honorá-
rios advocatícios ao patrono dos mesmos, no percentual 
de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, 
§ 4º, do CPC, devendo tal valor ser corrigido moneta-
riamente com base na Tabela da Corregedoria e acres-
cido de juros de mora de 1% ao mês, na forma determi-
nada pelo art. 406 do Novo Código Civil c/c art. 161 do 
Código Tributário Nacional, a contar da data do trânsito 
em julgado desta decisão.

Quanto ao mais, acompanho o Relator. 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Primeiro 
recurso - O.F.

De acordo com o Relator.
Segundo recurso - M.A.F.
Nulidade da fiança por ausência de outorga uxória.
Acompanho o douto Relator. Apenas saliento que a 

ausência de outorga uxória, in casu, não poderia ensejar 
a desconstituição da fiança, uma vez que, tratando-se 
de nulidade relativa, incabível a alegação pela própria 
parte que subscreveu o ato viciado. Dessarte, a legitimi-
dade para requerer a anulação da fiança é somente do 
cônjuge não contratante.

Nesse sentido, ensina Caio Mário da Silva Pereira:

Subordinando a validade do ato à outorga do outro cônjuge, 
o Código não o fulmina de nulidade. Declara-o anulável, 
deixando a critério do interessado pleitear a invalidação. Pode 
ser que, mesmo prejudicado, o cônjuge prefira sofrer o dano 
a levar a questão a público. Sendo então, anulável, produzirá 
seus efeitos, até que um provimento judicial o declare [...]. 
A legitimatio para a anulação é do cônjuge prejudicado, mas 
passa aos herdeiros depois de sua morte [...]. (Instituições 
de direito civil. 14. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2004, v. 5, 
p. 201).

Da mesma forma, o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Recurso especial. Locação. Ação de 
despejo cumulada com cobrança. Requisitos do artigo 
499, § 1º, do CPC não atendidos. Fiança sem outorga 
uxória. Ilegitimidade da parte. Violação do art. 2º do CPC. 
Inexistência. 1. A lei condiciona o recurso de terceiro preju-
dicado à demonstração do nexo de interdependência entre o 
seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apre-
ciação judicial (§ 1º do artigo 499, CPC), interesse esse que 
deve retratar o prejuízo jurídico advindo da decisão judicial, 
não somente o prejuízo de fato. 2. Nos contratos de fiança, 
o cônjuge que deu causa à nulidade não possui legitimi-
dade para pleitear o reconhecimento do vício do instrumento 
de garantia que prestou. 3. Os recorrentes não lograram 
desconstituir os fundamentos adotados pelo aresto hostili-
zado, que, longe de malferir o disposto no art. 2º do Código 
de Processo Civil, deu-lhe correta aplicação. 4. Agravo regi-
mental a que se nega provimento (AgRg no REsp 749.999/
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A regra do novo Código para o caso de fiança sem prazo 
determinado libera o fiador após 60 (sessenta) dias da noti-
ficação efetivada ao credor, sendo, portanto, desnecessária 
a ação judicial de exoneração (Instituições de direito civil. 
Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 3, p. 437).

Todavia, não foi feita, no caso, a exoneração, tal 
como permitido pela lei (art. 1.500 do CC/16 e 835 do 
CC/02), pelo que mantida a responsabilidade solidária 
dos fiadores pelas obrigações do contrato, nos termos do 
art. 818 do Código Civil.

Não desconheço que há julgados deste Tribunal 
que defendem a interpretação restritiva do dispositivo 
legal supracitado, entendendo que, vencido o prazo do 
contrato, os fiadores se exoneram da obrigação. Em 
que pese tal entendimento, tenho que, conforme ressal-
tado, há no presente caso especificidade que não pode 
ser ignorada.

Nesse mesmo sentido, já me manifestei anterior-
mente, como Revisor, em voto vencedor em acórdão de 
relatoria do eminente Des. Wagner Wilson:

Ementa do voto vencedor: Contrato de locação. Renúncia 
do fiador ao benefício de ordem. Cláusula expressa de 
extensão da responsabilidade do fiador até a entrega das 
chaves. Inaplicabilidade da interpretação estrita em seu favor. 
- Fiadores obrigados como devedores solidários até a entrega 
das chaves, independentemente de isso ocorrer antes ou 
depois do prazo determinado no contrato, não se beneficiam 
da regra geral de interpretação estrita, tampouco lhes pode 
ser exigida expressa concordância com a prorrogação do 
contrato. [...] (TJMG - Apelação Cível nº 1.0223.03.111012-
3/002. Revisor: Des. José Marcos Viera. Data do julgamento: 
05.09.2012).

Válido citar, também, acórdão que proferi como 
Relator no julgamento da Apelação nº 1.0024.06.266103-
8/001:

Apelação cível. Locação. Despejo. Responsabilidade soli-
dária dos fiadores. Eficácia de cláusula contratual de subsis-
tência de responsabilidade durante posteriores prorrogações. 
Inteligência do art. 39 da Lei 8.245/91. Multa moratória. 
Percentual. Inaplicabilidade do CDC. Sentença mantida. - Se 
a lei que cuida dos contratos de locação prevê que as garan-
tias se estendam até a entrega do imóvel, e no contrato os 
fiadores assumem a responsabilidade solidária pelo cumpri-
mento do mesmo, sem nenhuma ressalva ou limitação, não 
pode prosperar a pretensão de se eximirem da obrigação. - 
Sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao 
caso em tela, inexiste óbice à estipulação de multa moratória 
no patamar de 10% (Apelação Cível 1.0024.06.266103-
8/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, 
julgamento em 10.11.2010, publicação da súmula em 
17.12.2010).

Conclusão. 
Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

primeiro e segundo recursos, nos termos do voto do em. 
Des. Relator.

Indenização por danos materiais e morais - Réu 
em liberdade - Ausência de vaga em hospital 
psiquiátrico - Alvará de soltura - Homicídio 

cometido por terceiro - Omissão do Estado - 
Nexo causal - Não ocorrência - Responsabilidade 

objetiva - Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Indenização por danos morais 
e materiais. Homicídio cometido contra aquele que foi 
submetido à medida de segurança e foi solto por ausência 
de estabelecimento adequado à aplicação da penalidade. 
Inexistência de nexo de causalidade. Responsabilidade 
civil objetiva não configurada. Ato cometido por terceiro.

- A responsabilidade civil, consubstanciada no dever 
de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato 
ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurí-
dica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo 
titular, conforme a regra expressa dos arts. 186 e 927 do 
Código Civil.

- Não restando demonstrada falha da máquina admi-
nistrativa que pudesse gerar dano ao particular, ante a 
ausência de conduta, seja omissiva ou comissiva, e, 
ainda, considerando a inexistência de nexo causal entre o 
acidente sofrido no exercício das funções exercidas pelo 
servidor e o dano sofrido, não há que se falar em dever 
de indenizar do Estado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0362.12.000171-8/001 - 
Comarca de João Monlevade - Apelante: Genitora - 
Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: DES. DÁRCIO 
LOPARDI MENDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
recurso de apelação interposto pela genitora contra a r. 
sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e da 
Infância e da Juventude da Comarca de João Monlevade, 
que, nos autos da ação de indenização por danos morais 
e materiais, julgou improcedente o pedido inicial.
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Na peça inaugural, a autora alegou que o faleci-
mento de seu filho se deu em virtude de ação criminosa, 
com disparos de arma de fogo; que o de cujus havia sido 
condenado em ação penal pública incondicionada pelo 
cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 
11.346/06; que, como foi reconhecida a sua semi-impu-
tabilidade, foi aplicada medida de segurança, com pena 
de internação em hospital psiquiátrico; que, por não 
haver vaga em estabelecimento compatível com a penali-
dade aplicada, ele foi posto em liberdade; que, após um 
ano do julgamento do processo criminal, não havia sido 
aplicada a pena ao falecido.

Afirmou que o homicídio ocorreu por omissão 
do Estado.

Na apelação, sustenta a autora que tem direito de 
receber pelos danos sofridos, pois ocorreram por “defi-
ciência do serviço público”; que, no exercício do poder de 
custódia, o Estado deveria agir com maior eficiência; que 
se trata de responsabilidade objetiva; que o dano mate-
rial se dá pela “ausência da renda que o falecido percebia 
em virtude de sua aposentadoria previdenciária”.

Requer seja dado provimento ao recurso, 
julgando-se procedente o pedido inicial.

Contraminuta às f. 127/134.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 

do recurso.
A Constituição da República de 1988 adotou a 

teoria do risco administrativo e, consequentemente, a 
responsabilidade objetiva do Poder Público, que tem o 
dever de indenizar a vítima, quando demonstrados o nexo 
de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso ocasio-
nado pela omissão do Poder Público.

A responsabilidade civil, consubstanciada no dever 
de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato 
ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurí-
dica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo 
titular, conforme a regra expressa dos arts. 186 e 927 do 
Código Civil, in verbis:

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, causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo.

O referido instituto, no ordenamento jurídico brasi-
leiro, comporta duas modalidades: a subjetiva, que exige 
a presença do dano, da conduta do agente, do elemento 
subjetivo da conduta, consistente no dolo ou na culpa, e 
o nexo causal entre a conduta e o dano. A outra modali-
dade é a responsabilidade objetiva, para a qual também 
se exige a presença do dano, da conduta do agente e do 
nexo causal entre ambos, dispensando, todavia, a verifi-
cação de dolo ou culpa.

Essa última modalidade, por penalizar o agente da 
conduta, independentemente de sua intenção de lesionar 
terceiro, ou de sua negligência, imprudência ou impe-
rícia, é excepcional, e somente será possível em casos 
expressamente previstos em lei.

Assim, enquanto a responsabilidade subjetiva é a 
regra no Direito brasileiro, são restritas as hipóteses em 
que se admite a objetiva, ou seja, independentemente de 
averiguação de culpa do causador do dano, em razão de 
sua gravidade, visto que o próprio fundamento do insti-
tuto da responsabilidade civil encontra respaldo na neces-
sidade de reparar o dano, em função da culpabilidade de 
seu causador.

Contudo, em casos como aqueles em que o cidadão 
é lesionado em razão da atuação do Estado, em uma de 
suas esferas, por meio de conduta de seus agentes, o que 
se busca é tornar a responsabilidade pelo dano causado 
a ele solidária, dissolvendo-a por toda a sociedade, visto 
que os serviços prestados pela Administração Pública são 
em prol de todos os cidadãos, não sendo justo que uma 
pessoa lesionada suporte o dano sozinha.

Nesse caso, aplica-se a norma esculpida no § 6º do 
art. 37 da CR/88, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, o art. 43 do Código Civil vigente veio 
regular a responsabilidade objetiva do Estado, já preco-
nizada na Carta Magna, determinando que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte 
destes, culpa ou dolo.

Na responsabilidade objetiva, a atitude culposa ou 
dolosa do agente causador do dano é de menor rele-
vância, pois, desde que exista relação de causalidade 
entre o dano experimentado pela vítima e o ato do 
agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último 
agido ou não culposamente.

A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal, 
guardião da Constituição, já teve a oportunidade de 
examinar e concluir que:

A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos 
documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política 
de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade 
civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes 
públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. 
Essa concepção teórica, que informa o princípio constitu-
cional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz 
emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima 
pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou 
patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de 
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Embargos de terceiro - Bens relacionados em 
inventário - Busca e apreensão - Promessa de 

compra e venda - Contrato firmado entre terceiro 
e o de cujus - Impossibilidade - Bem gravado com 

garantia fiduciária - Constrição judicial -
 Manutenção

Ementa: Embargos de terceiro. Busca e apreensão de 
bens relacionados em procedimento de inventário. 
Promessa de compra e venda entre terceiro e de cujus. 
Impossibilidade. Bem gravado com garantia fiduciária. 
Constrição judicial mantida.

- A apreensão de bem móvel relacionado em procedi-
mento de inventário se mostra legítima quando este dis-
ser respeito ao patrimônio do de cujus, não cabendo a 
terceiro a pretensão de que seja afastada a constrição 
judicial em razão de simples contrato particular de com-
pra e venda firmado com o falecido, quando o bem já se 
encontrava como objeto de alienação fiduciária junto à 
instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0261.10.000884-4/003 
- Comarca de Formiga - Apelante: José Rodrigues - 
Apelado: Oscar Farnese Neto - 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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2014. - Fernando 
Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral pelo apelante o Dr. 
Brênio Gonçalves.

culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta de 
serviço público (Recurso Extraordinário nº 109615/RJ, Rel. 
Min. Celso de Melo).

Assim, a teoria do risco administrativo faz surgir a 
obrigação de indenizar simplesmente o dano ao particular 
em virtude do ato da Administração, sem adentrar em 
culpa de seus agentes.

Essa teoria baseia-se no risco que a atividade pública 
gera para os administradores e na possibilidade de lhes 
causar danos, impondo a alguns membros da comuni-
dade um sacrifício ou ônus não suportados pelos demais.

Lado outro, cumpre salientar que a teoria do risco 
administrativo, embora dispense a prova de culpa da 
Administração, permite que o Poder Público demonstre a 
culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização, ou 
a ausência de nexo causal.

No caso dos autos, entendo que está presente uma 
das excludentes da responsabilização do Estado, qual seja 
inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e 
o dano alegado pela autora/recorrente.

Como já mencionado, para a caracterização da 
responsabilidade civil do Estado por ato comissivo ou 
omissivo, é indispensável a presença de três elementos: 
o evento danoso, a qualidade de agente na prática do 
ato ou dever de agir da Administração e o nexo causal. 
A ausência de qualquer dos pressupostos afasta o dever 
de indenizar.

Como a própria autora alega, foi aplicada ao seu 
filho pena de medida de segurança. Como não havia na 
municipalidade estabelecimento adequado ao cumpri-
mento da pena, qual seja internação em hospital psiqui-
átrico, determinou-se a liberação do condenado (alvará 
de soltura à f. 41).

Entendo que, com a soltura do filho da autora, 
cessou sob ele o dever de guarda, interrompendo-se a 
custódia do Estado.

Como se pode perceber facilmente dos autos, 
a causa eficiente do dano não foi a soltura do fale-
cido realizada pelo Estado, mas sim ato realizado por 
terceiro estranho à lide, que não atuava na qualidade de 
agente estatal.

Outro seria o resultado se o homicídio tivesse 
ocorrido nas dependências de algum estabelecimento 
prisional, onde há o dever de vigilância, uma vez que é 
obrigação do Estado garantir a integridade física e psico-
lógica do preso, enquanto este está sob a sua guarda. 
Contudo, esse não é o caso dos autos.

O alvará de soltura foi expedido no dia 29.10.2009 
(f. 41). O filho da autora faleceu no dia 03.10.2010 
(f. 13).

Assim, entendo que está ausente um dos elementos 
indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, 
qual seja o nexo de casualidade.

A deficiência do sistema prisional brasileiro é pública 
e notória. Entretanto, os fatos ocorridos contra aqueles 

que deveriam estar, de alguma forma, sob a custódia do 
Estado, e não estão, por si sós, não são aptos a gerar 
qualquer direito à indenização.

À luz de tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS HELOÍSA COMBAT e ANA PAULA CAIXETA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        193

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

foram apreendidos em poder do embargante. Alega que 
a apreensão de bem que não estava no mandado judi-
cial afronta não só o direito do autor, mas é uma usur-
pação de comando judicial. Ao final, pede o provimento 
do recurso, inclusive para a exclusão da condenação em 
litigância de má-fé.

Preparo à f. 273.
O recurso foi recebido à f. 275.
Contrarrazões às f. 278/283.
Conheço do recurso, visto que presentes todos os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Compulsando detidamente os autos, tenho que não 

assiste razão ao embargante.
Esclareça-se que o feito em exame se justifica, uma 

vez que o embargante José Rodrigues não integra a ação 
de arrolamento dos bens que pertenciam a Paulo Vilela 
de Oliveira, em decorrência da qual foram apreendidos 
tratores em relação aos quais sustenta o embargante ser 
o legítimo proprietário.

Inicialmente, é necessário destacar que, a respeito 
do trator MF275, ano de fabricação 1985, citado pelo 
embargante, não há nos autos demonstração alguma de 
posse ou propriedade, o que afasta a pretensão do embar-
gante de vê-lo afastado do ato de constrição judicial.

Por sua vez, o trator MF292/4, fabricado em 2008, 
possui nota fiscal em nome de Paulo Vilela de Oliveira 
(f. 10), tendo a aquisição ocorrido junto à Prodoeste - 
Sociedade de Produtos do Oeste Ltda. - através de alie-
nação fiduciária ao Banco Bradesco S.A. em razão do 
financiamento de R$82.500,00, visto que o adquirente 
apenas pagou R$9.500,00 como recursos próprios.

Dessa maneira, a despeito de o referido bem móvel 
ter sido apreendido pelo oficial de justiça, quando se 
encontrava em posse do embargante, bem como, apesar 
do contrato particular de compra e venda de f. 07, o 
requerente não pode ser considerado o possuidor ou 
proprietário do trator.

Isso porque o contrato particular firmado com o de 
cujus, além de ser instrumento desprovido de fé pública, 
uma vez que carente de qualquer registro cartorário ou 
reconhecimento de firma, teve como objeto um bem dado 
em garantia de alienação fiduciária a terceiro.

Ora, o trator MF292/4, fabricado em 2008, 
conforme já exposto, foi adquirido por Paulo Vilela 
Oliveira (f. 10) através de alienação fiduciária ao Banco 
Bradesco S.A. e, a despeito de o embargante ter firmado 
contrato com o de cujus para a aquisição do referido 
bem, assumindo inclusive as prestações vincendas e os 
encargos necessários, não se operou validamente a trans-
missão da propriedade do trator.

O que ocorre é que o Sr. Paulo Vilela Oliveira não 
poderia se desfazer de um bem pendente de financia-
mento junto à instituição financeira, mormente quando 
esta nem mesmo havia sido intimada a respeito do 
negócio entre embargante e de cujus.

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Sr. Presidente, 
estive atento à sustentação oral proferida da tribuna, bem 
como agradeço ao Dr. Brênio Gonçalves os memoriais 
que me dirigiu em dezembro passado, aos quais dei a 
devida atenção, e a quem agradeço os subsídios trazidos 
para o julgamento. Tenho voto a seguir em que, penso, 
trato das questões postas.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 
de f. 244/250, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Formiga, 
nos autos dos embargos de terceiro interpostos por José 
Rodrigues em face de Oscar Farnese Neto.

Relatou o embargante que o Juízo deferiu a 
apreensão de dois tratores, um trator Massey Ferguson, 
ano 2008 e um trator agrícola modelo 1.250, ano 1979. 
No entanto, além desses dois, o embargante acusa 
o embargado de ter persuadido o oficial de justiça no 
sentido de que apreendesse um terceiro trator que não era 
objeto do mandado, qual seja um trator agrícola Modelo 
275, ano de fabricação 1985, marca Massey Ferguson.

Com isso, afirma que é imperioso que se determine, 
liminarmente, a devolução imediata do trator Massey 
Ferguson 275, ano de fabricação 1985, sob pena de 
multa diária e crime de desobediência. O embargante 
sustenta que, além de possuidor, é proprietário do refe-
rido bem objeto da constrição.

Em seus pedidos, pleiteia a prestação jurisdicional 
para o deferimento das liminares de restituição dos bens 
apreendidos, argumentando que o trator MF 275, ano 
1985, não era objeto da ordem judicial, e, em relação 
ao MF 2008, o embargante afirma ser seu proprietário 
e possuidor.

A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, 
com fulcro no art. 269, I, do CPC, rejeitando os embargos 
de terceiro aviados, mantendo as apreensões realizadas 
sobre os veículos em questão.

O embargante foi condenado ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários de advogado arbi-
trados em 10% sobre o valor atribuído aos embargos, 
observada a Súmula 14 do STJ, assim como na multa no 
importe de 1% sobre o valor da causa por litigância de 
má-fé.

A apelação, com razões às f. 254/272, foi inter-
posta por José Rodrigues. Afirma que o documento fiscal 
não é imprescindível para a comprovação da propriedade 
de bens móveis, devendo ser comprovada a tradição. Em 
seguida, explica que os bens disputados são, na verdade, 
dois tratores da marca Massey Ferguson, um deles modelo 
MF 292/4, ano de fabricação 2008, e o outro, modelo 
MF 275, ano de fabricação 1985.

O apelante insurge-se contra a sentença alegando 
que adquiriu os tratores pagando parte do negócio 
em dinheiro e a outra parte em sacas de milho. Alega 
que não existe contradição entre os depoimentos pres-
tados e, apresentando jurisprudência, defende que a 
posse dos bens esbulhados é inquestionável, porquanto 
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Ademais, não há nos autos prova alguma de que 
o embargante tenha cumprido com o pagamento das 
parcelas devidas ao Banco Bradesco S.A.

Além disso, o apelante se contradiz quando informa 
em juízo (f. 180) que, ao adquirir os tratores mencionados 
na inicial, forneceu como forma de pagamento cerca 
de 3 mil sacas de milho; que ainda ficou faltando uma 
parcela de 40 ou 50 mil reais, uma vez que parte dos 
móveis estava financiada. Diversamente, no instrumento 
particular supostamente firmado com Paulo Vilela de 
Oliveira, no ato do negócio seriam pagos R$12.000,00, 
além do pagamento das parcelas vincendas mediante 
depósito em conta do vendedor.

Portanto, não há menção alguma a respeito do 
recebimento de grãos para efetuar o negócio apontado 
pelo embargante e reitera-se que o trator não poderia ser 
objeto de contrato de compra e venda quando ainda se 
encontrava em alienação fiduciária ao Banco Bradesco 
S.A.

Por outro lado, em relação à litigância de má-fé, 
não pode prosperar a condenação, visto que não há nos 
autos prova cabal de que o embargante tenha agido 
nesse intuito, o que seria imprescindível para a manu-
tenção da sentença em sua totalidade.

Firme em tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso para reformar a sentença apenas em 
relação à condenação ao pagamento de multa por liti-
gância de má-fé, que deve ser excluída. Quanto ao mais, 
fica mantida a decisão.

Condeno o apelante ao pagamento das custas 
recursais, visto que obteve êxito em parte ínfima de 
sua pretensão.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES BARROS LEVENHAGEN e LUÍS 
CARLOS GAMBOGI.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Direito de vizinhança - Quadra de esportes -
 Construção de tela de proteção - Dever do 

município - Confrontante - Direito à privacidade, 
ao sossego e à segurança em sua residência

Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de 
fazer. Preliminar. Ilegitimidade ativa afastada. Mérito. 
Construção de tela em quadra de esportes. Dever do 
município. Arts. 1.277 e 1.297, § 3º, do Código Civil. 
Direito de vizinhança. Sossego e segurança do confron-
tante. Sentença confirmada.

- A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rechaçada 
quando a parte autora comprova, por meio de prova 

documental, que exerce a posse sobre o bem objeto de 
discussão nos autos da ação declaratória.

- Deve ser mantida a sentença que condena um município 
à obrigação de fazer, consistente na construção de tela de 
proteção em quadra de esportes municipal, a fim de asse-
gurar ao confrontante o direito à privacidade, ao sossego 
e à segurança dentro de sua própria residência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.13.001760-2/001 - 
Comarca de Coronel Fabriciano - Apelante: Município 
de Antônio Dias - Apelado: Hercílio Cassiano de Souza 
- 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, em REJEITAR A 
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 fevereiro de 2014. - Luís Carlos 
Gambogi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - Trata-se de 
apelação cível interposta contra a sentença de f. 53/55-
v., que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida 
por Hercílio Cassiano de Sousa contra o Município de 
Antônio Dias, julgou procedente o pedido inicial, para 
condenar o requerido a realizar o isolamento total do 
centro esportivo existente ao lado da residência do autor, 
por meio da utilização de tela de proteção, devendo a 
obra ser iniciada no prazo de 45 dias a contar do trânsito 
em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00, até o 
limite de R$35.000,00. Condenou, ainda, o réu ao paga-
mento de honorários advocatícios fixados em R$700,00.

Nas razões recursais, de f. 58/66, o apelante suscita 
preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o 
autor não comprovou a propriedade nem a posse sobre 
o imóvel. No mérito, afirma que o apelado não produziu 
qualquer prova de suas alegações, tentando apenas se 
beneficiar das benfeitorias, acaso realizadas. Sustenta 
que, apesar de alegar ter sofrido danos materiais em sua 
residência, o recorrido não trouxe comprovante de gastos 
para reparos do telhado supostamente quebrado. Alega 
que as fotografias juntadas aos autos demonstram que a 
quadra é devidamente protegida por grades, sendo estas 
superiores ao muro da residência do apelado. Ressalta 
que o MM. Juiz singular não observou o disposto no 
art. 1.297 do CC/02, que determina que as benfeitorias 
realizadas devem ser rateadas proporcionalmente entre 
os interessados. Requer o conhecimento e provimento do 
recurso, com a reforma da sentença e a improcedência 
do pedido inicial. Caso contrário, pugna para que as 
despesas sejam divididas em 50% para cada parte.

Contrarrazões às f. 68/74.
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

I - Preliminar.
Inicialmente, registro que a preliminar de ilegitimi-

dade ativa, suscitada pelo recorrente, merece ser recha-
çada, porquanto a documentação carreada aos autos 
comprova que o autor, apelado, é, no mínimo, possuidor 
do imóvel localizado na Rua Alagoas, nº 106, Centro, 
Município de Antônio Dias.

É que, além de o referido endereço constar de sua 
qualificação, também pode ser observado na fatura de 
energia elétrica vista em cópias à f. 10, da qual consta o 
nome do recorrido.

O mesmo se verifica do instrumento de procuração 
à f. 08 e do boletim de ocorrência de f. 11.

Portanto, descabia a alegação de ilegitimidade 
ativa, pelo que rejeito a preliminar.

II - Mérito.
O apelado ajuizou a presente ação aduzindo ser 

proprietário de um imóvel localizado no Município de 
Antônio Dias e que, ao lado de sua residência, foi cons-
truída uma quadra esportiva pela Prefeitura Municipal, 
diariamente frequentada pelos moradores locais.

Salientou que, desde a inauguração da obra, vem 
sofrendo constantes perturbações em razão da ausência 
de tela de proteção em toda a extensão da quadra, o que 
facilita a entrada de pessoas em sua propriedade, além 
de crianças e adolescentes que pulam o muro em busca 
de bolas que caem no local.

Pretende, por meio desta ação, que o apelante seja 
compelido a realizar obra, consistente na colocação de 
tela de proteção, para isolar a quadra.

Em sua defesa, o requerido argumentou que 
existem, no ginásio, alambrados protetores que impedem 
as bolas de caírem na residência do requerente, não 
havendo qualquer prova nos autos de que a obra reali-
zada lhe esteja causando transtornos ou prejuízos, nota-
damente porque, somente 12 (doze) anos após a edifi-
cação, vem o recorrido buscar providência judicial.

Conclusos os autos, o MM. Juiz singular entendeu 
por julgar procedente o pedido inicial, contra o que se 
insurge o Município de Antônio Dias.

Após análise detida de todo o processado, estou 
que razão assiste ao apelado.

As fotografias juntadas às f. 17/25 evidenciam 
que a tela de proteção existente na quadra esportiva 
não abrange todo o local, havendo grande espaço que 
permite a passagem de bolas e, também, de pessoas, 
para a propriedade do apelado.

Ademais, as testemunhas que prestaram depoi-
mento nos autos (f. 51/52) confirmaram os transtornos 
que a falta da tela de proteção causa ao recorrido, que, 
constantemente, tem que atender a pedidos de devolução 
de bolas que caem em seu imóvel, inclusive causando 
danos ao seu telhado.

A pretensão do requerente está assentada no direito 
de vizinhança, conforme preleciona o art. 1.277 do 
CC/2002:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem 
o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segu-
rança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas 
pela utilização de propriedade vizinha.

Ainda, segundo o Código Civil:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, 
valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou 
rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com 
ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos 
apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, 
repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as 
respectivas despesas.
[...]
§ 3º A construção de tapumes especiais para impedir a 
passagem de animais de pequeno porte, ou para outro fim, 
pode ser exigida de quem provocou a necessidades deles, 
pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para 
as despesas.

Com efeito, havendo comprovação de que a 
ausência da tela compromete o direito do recorrido à 
privacidade e, consequentemente, ao sossego e segu-
rança dentro de sua própria casa, correta a conde-
nação imposta ao recorrente, não havendo que se falar 
em rateio das despesas entre as partes, uma vez que, a 
meu sentir, a hipótese em apreço enquadra-se na exceção 
constante do § 3º do art. 1.297 retrotranscrito.

Com relação ao afastamento da multa, melhor 
sorte não tem o apelado.

As astreintes têm cunho preventivo e, como tal, 
visam a compelir o réu a praticar um ato, ou deixar de 
praticá-lo, conforme determinação do juiz. A multa deve 
ser suficiente a forçar o demandado a cumprir a ordem 
que lhe foi imposta, não podendo, data venia, importar 
enriquecimento ilícito do demandante, não se confun-
dindo, ainda, com indenização.

In casu, o ilustre Magistrado de primeiro grau 
cominou com o pagamento de multa de R$100,00 (cem 
reais)/dia de descumprimento, limitada a R$35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), montante que, a meu sentir, não 
se afigura exorbitante.

Do mesmo modo, entendo que o prazo estipu-
lado para cumprimento, qual seja 45 (quarenta e cinco) 
dias, também não se mostra desarrazoado, considerando 
que há mais de 12 (doze) anos o recorrido sofre com a 
omissão por parte do ente público.

Registre-se que o fato de não haver provas de que 
tenha o apelado procurado solucionar o impasse na via 
administrativa não lhe retira o direito de se socorrer da 
judicial para os fins almejados, levando em conside-
ração o preceito constitucional segundo o qual “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, CF/88).
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do Estado de Minas Gerais, julgou procedente o pedido, 
reconhecendo e aplicando a isenção de tributo sobre os 
produtos elencados em exordial, bem como condenando 
o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no 
importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem a oitiva da d. PGJ/MG (Rec. CNMP 
nº 16/2010).

Dou por relatado.
Conheço da remessa necessária, presentes os requi-

sitos para a superação do juízo de admissibilidade.
Cuidam os autos de “ação declaratória” ajuizada 

pela Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda., por meio 
da qual pleiteia seja aplicado o regime de tributação dife-
renciado drawback em face das mercadorias importadas 
por ela, listadas em sua exordial, sob o argumento de que, 
mesmo não agregadas ao produto final a ser exportado, 
são utilizadas como insumo ao seu perfeito condimento.

Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou 
contestação alegando, em apertada síntese, que não é 
aplicável a imunidade tributária ou sistema diferenciado 
de tributação drawback às atividades de importação da 
autora, visto que, para tanto, necessária é a agregação 
do produto importado ao produto final.

Proferida sentença (f. 422/425), o d. Magistrado 
singular julgou procedente a ação declaratória, reconhe-
cendo a “legitimidade do desembaraço, pela sistemá-
tica drawback, das mercadorias importadas pela autora 
descritas acima”, tendo, em decorrência, condenado o 
réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 
R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, 
do CPC.

Diante do reconhecimento de legitimidade para 
recebimento do sistema diferenciado de tributação, 
opôs o réu embargos de declaração, os quais foram 
rejeitados pelo d. Juízo singular, vindo os autos para 
reexame necessário.

Atendidos os requisitos próprios, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, é de se frisar que a discussão instau-

rada nos autos recai sobre a possibilidade de aplicação 
da sistemática drawback em face de produtos importados 
utilizados como insumo para posterior exportação do 
produto final (no caso, o ouro).

Ressalte-se, apenas, que não há dúvidas quanto 
a não agregação dos produtos objeto de recepção do 
sistema drawback ao produto final a ser exportado, o que 
foi plenamente demonstrado nas fases processuais.

O regime aduaneiro especial de drawback, insti-
tuído pelo Decreto-lei nº 37, de 21.11.66, consiste na 
suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre 
insumos importados para utilização em produto exportado.

O mecanismo funciona como um incentivo às 
exportações, pois reduz os custos de produção de 
produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no 
mercado internacional.

Tal sistemática atende aos requisitos da legis-
lação tributária para a concessão da isenção pretendida, 

Drawback - Regime especial de importação - 
Aplicabilidade - Agregação física do insumo ao 

produto final - Desnecessidade para a concessão

Ementa: Reexame necessário. Regime especial de impor-
tação drawback. Insumo ao produto final. Aplicabilidade. 
Agregação ao produto final. Desnecessidade.

- O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo 
Decreto-lei nº 37, de 21.11.66, consiste na suspensão ou 
eliminação de tributos incidentes sobre insumos impor-
tados para utilização em produto exportado.

- Independentemente de as mercadorias importadas 
não integrarem fisicamente o produto final, mas consi-
derando que são consumidas no processo de industria-
lização, cabível é a aplicação da isenção requerida em 
sede exordial, até porque a legislação pertinente não 
exclui da isenção os insumos utilizados para a produção 
do produto exportado, não se justificando a interpretação 
restritiva dada pelo Fisco à matéria.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0024.10.002636-
8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Remetente: Juiz 
de Direito da 4ª Vara de Feitos Tributários do Estado da 
Comarca de Belo Horizonte - Autora: Anglogold Ashanti 
Brasil Mineração Ltda. - Réu: Estado de Minas Gerais - 
Relator: DES. PEIXOTO HENRIQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos e à unanimidade, em 
CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. - Peixoto 
Henriques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Trata-se de remessa 
necessária ordenada em razão da sentença (f. 422/425), 
que, prolatada nos autos da ação declaratória ajuizada 
pela Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. em face 

Isso posto, rejeito a preliminar e nego provimento 
ao recurso.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FERNANDO CALDEIRA BRANT e 
BARROS LEVENHAGEN.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Ação declaratória. Reexame necessário. Apelação. 
Conhecimento. Impugnação específica dos fundamentos 
da sentença. ICMS. Importação de insumos. Regime de 
drawback. Consumo integral da mercadoria importada no 
processo de industrialização do produto a ser exportado. 
Isenção do ICMS. Desnecessidade de integração física da 
mercadoria importada ao produto a ser exportado. Sentença 
mantida, em reexame necessário. Prejudicado o recurso 
voluntário. - Tendo a sentença sido especificamente impug-
nada, o fato de o apelante utilizar o mesmo fundamento da 
defesa, não desnatura a insurgência recursal. - O regime de 
drawback é uma forma de incentivo à exportação, consistente 
na desoneração dos tributos incidentes sobre os insumos 
importados empregados na produção de bens destinados 
à exportação. - Conquanto as mercadorias importadas não 
integrem fisicamente o produto final, mas, levando em consi-
deração que são totalmente consumidas no processo de 
industrialização, é cabível a aplicação da isenção do ICMS 
pelo regime do drawback. - Interpretação que atende melhor 
à finalidade do instituto do drawback, que é diminuir a carga 
tributária de mercadorias importadas, utilizadas na indus-
trialização de produtos destinados ao exterior, como forma 
de incentivo às exportações. - Sentença confirmada, em 
reexame necessário. - Recurso voluntário prejudicado (AC/RN 
nº 1.0024.10.203976-5/001, 6ª Câmara Cível, TJMG, Rel.ª 
Des.ª Sandra Fonseca, DJ de 17.05.2013).

Sendo a sistemática drawback prerrogativa que se 
aplica também aos produtos importados utilizados como 
insumo do produto final a ser exportado, a sentença 
primeva deve ser mantida em seus próprios termos.

Anoto, por derradeiro, razoável a verba honorária 
advocatícia sucumbencial arbitrada, bem como obser-
vados pelo d. Sentenciante os ditames do art. 10, I, da Lei 
Estadual nº 14.939/03.

Isso posto, confirmo a sentença no reexame neces-
sário, mantendo-a incólume para que surta seus efeitos.

Sem custas (LE nº 14.939/2003).
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES OLIVEIRA FIRMO e WASHINGTON
FERREIRA.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA, NO 
REEXAME NECESSÁRIO.

. . .

previstos no Anexo I, item “64.1”, letras “a” e “b”, do 
RICMS/2002:

Art. 6º São isentas do imposto as operações e as prestações 
relacionadas no Anexo I.
[...]
64. Entrada de mercadoria importada do exterior, sob o 
regime de drawback.
64.1. A isenção somente se aplica:
a - se a operação estiver beneficiada com suspensão do 
Imposto sobre a Importação (II) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI);
b - se da mercadoria importada resultar, para exportação, 
produto industrializado ou produto relacionado na Parte 7 
deste Anexo.
[...]
64.2. A isenção fica condicionada à efetiva exportação, 
pelo importador, do produto resultante da industrialização 
da mercadoria importada, comprovada mediante entrega 
à Administração Fazendária (AF) de seu domicílio fiscal, da 
cópia da Declaração de Despacho de Exportação (DDE), 
devidamente averbada com o respectivo embarque para o 
exterior, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do 
término do prazo de validade do Ato Concessório do regime, 
ou, na inexistência deste, de documento equivalente, expe-
dido pelas autoridades competentes.

Em detida análise dos autos, constata-se que o único 
empecilho suscitado pelo Fisco estadual à concessão da 
isenção é a ausência de agregação física da mercadoria 
importada ao produto final a ser exportado, o que, em 
seu entendimento, considera como requisito essencial 
para a concessão do regime, já que a legislação se refere 
a “produto resultante da industrialização da mercadoria 
importada”.

Ocorre que, lado outro, verifica-se que, mesmo 
não sendo os produtos elencados pela autora na exor-
dial agregados ao produto final a ser exportado, pode-se 
confirmar que todos são indispensáveis no processo de 
limpeza e amoldamento do ouro, sendo imprescindível 
para sua exportação.

Portanto, independentemente de as mercadorias 
importadas não integrarem fisicamente o produto final, 
mas, considerando que são consumidas no processo de 
industrialização, cabível é a aplicação da isenção reque-
rida em sede exordial, até porque a legislação perti-
nente não exclui da isenção os insumos utilizados para a 
produção do produto exportado, como ocorre neste caso, 
não se justificando, a interpretação restritiva dada pelo 
Fisco à matéria.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal 
de Justiça:

Tributário. ICMS. Importação de insumos. Regime draw-
back. Ação anulatória de débito fiscal. - O insumo importado 
consumido integralmente no processo de industrialização de 
minério destinado à exportação se inclui na isenção conce-
dida pelo regime drawback (AC/RN nº 1.0024.05.648418-
1/001, 7ª Câmara Cível, TJMG, Rel. Des. Belizário de 
Lacerda, DJ de 17.06.2008).

Ação de prestação de contas - Usuário dos 
serviços de água e esgoto da Copasa -

 Inexistência de prestação de serviço aos 
munícipes - Ausência de interesse de agir - 

Inadequação da via eleita - Extinção do processo 
sem resolução de mérito

Ementa: Apelação cível. Ação de prestação de contas. 
Demanda proposta pelo consumidor em face da Copasa. 
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Extinção sem julgamento de mérito. Ausência de interesse 
de agir. Inadequação da via. Manutenção da sentença.

- A ação de prestação de contas é um instrumento confe-
rido apenas àquele que “tenha o direito de exigi-las” nos 
termos do art. 914, I, CPC, ou seja, àquele que possua 
o interesse econômico direto na administração dos bens 
ou valores geridos pelo administrador, por serem feitos os 
pagamentos e recebimentos em seu proveito.

- O usuário de serviços públicos fornecidos pela Copasa 
não detém, em face desta concessionária, interesse em 
solicitar prestação de contas, porquanto sua atividade 
não envolve gerência de patrimônio de terceiros.

- A via eleita não é adequada para questionar a cobrança 
e a inexistência de prestação de serviço de esgoto 
no município.

Recurso a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0144.12.004537-8/001 - 
Comarca de Carmo do Rio Claro - Apelante: Pedro 
Azevedo de Carvalho - Apelada: Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - Copasa - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Áurea 
Brasil - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ÁUREA BRASIL - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Pedro Azevedo de Carvalho em 
face da sentença de f. 108/114, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito José Fernando Ribeiro Carvalho Pinto, da 
Comarca de Carmo do Rio Claro, que, na ação de pres-
tação de contas ajuizada pelo ora apelante em face da 
Copasa, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito 
por ausência de interesse de agir.

Os honorários advocatícios foram fixados em 
R$1.000,00 (mil reais), com as ressalvas legais.

Em razões acostadas às f.118/129, aduz o apelante 
que: a) a sentença deve ser cassada, por ser totalmente 
contraditória à lei, expressa e ao entendimento jurispru-
dencial do Superior Tribunal de Justiça; b) não há pres-
tação de serviço de esgoto na cidade de Carmo do Rio 
Claro; c) as tarifas relativas a esse serviço, contudo, são 
cobradas pela concessionária; d) acionou a apelada, 
solicitando documentos vinculados à prestação desse 
serviço, os quais, todavia, não foram apresentados; e) a 
recorrida, portanto, deverá prestar espontaneamente as 

contas pertinentes, esclarecendo a origem de tais débitos 
e lançamentos que desconhece (sic).

Contrarrazões às f. 133/136.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
A controvérsia dos autos diz respeito ao interesse 

de agir do usuário dos serviços de água e esgoto da 
Copasa/MG para propositura da ação de prestação 
de contas em face dessa concessionária, ao argumento 
de que o serviço, malgrado cobrado regularmente nas 
faturas mensais, não é fornecido aos munícipes de Carmo 
do Rio Claro.

Pois bem. O procedimento especial de prestação de 
contas rege-se pelos arts. 914 a 919 do CPC, e, segundo 
doutrina Humberto Teodoro Júnior,

Consiste a prestação de contas no relacionamento e na 
documentação comprobatória de todas as receitas e de todas 
as despesas referentes a uma administração de bens, valores 
ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurí-
dica emergente da lei ou do contrato.
Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente 
entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo que, 
afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de 
saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito 
de condenação judicial contra a parte que se qualifica 
como devedora.
Não se trata, assim, de um simples acertamento aritmético 
de débito e crédito, já que na formação do balanço econô-
mico discute-se e soluciona-se tudo o que possa determinar a 
existência do dever de prestar contas como tudo o que possa 
influir na formação das diversas parcelas e, consequente-
mente, no saldo final.
O montante fixado no saldo será conteúdo de título executivo 
judicial: ‘o saldo credor declarado na sentença - dispõe o 
art. 918 do CPC - poderá ser cobrado em execução forçada’.
Diante desse singular aspecto da ação, Rocco considera 
como seu principal objetivo o de obter a condenação do 
pagamento da soma que resultar a débito de qualquer das 
partes no acerto das contas. Procede-se, destarte, à discussão 
incidental das contas em suas diversas parcelas, mas a ação 
principal é mesmo de acertamento e condenação quanto ao 
resultado final do relacionamento jurídico patrimonial exis-
tente entre as partes (Curso de direito processual civil. 31. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3, p. 85 - destaquei).

A prestação de contas é cabível nos casos em que a 
parte ré seja responsável pela administração de bens da 
parte autora. A legitimidade ativa para esta ação compete 
apenas àquele que “tenha o direito de exigi-las”, nos 
termos do art. 914, I, CPC, ou seja, àquele que possua 
o interesse econômico direto na administração dos bens 
ou valores geridos pelo administrador, por serem feitos os 
pagamentos e recebimentos em seu proveito.

Ora, o apelante, na qualidade de usuário de um 
serviço público submetido ao regramento consumerista, 
não detém a prerrogativa de ajuizar ação de prestação 
de contas em face da concessionária do serviço, com o 
escopo de aferir a adequação entre a cobrança lançada 
em sua fatura e o trabalho efetivamente dispensado à 
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circunstância que suspende a exigibilidade do crédito 
tributário (art. 151, IV, CTN) e interrompe sua prescrição 
(art. 174, parágrafo único, IV, CTN).

- “É certo que a confissão da dívida, por meio do parcela-
mento, interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, 
IV, do Código Tributário Nacional, ou configura sua 
renúncia tácita para o art. 191 do Código Civil. Contudo, 
esse ato do devedor não pode conferir ao Fisco o direito 
de exigir o crédito nos casos em que o parcelamento foi 
realizado após o decurso do prazo prescricional” (REsp 
nº 1278212/MG - Rel. Min. Castro Meira - 2ª Turma - 
DJe de 10.11.2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0471.11.
007650-5/001 - Comarca de Pará de Minas - Agravante: 
Município de Pará de Minas - Agravado: Herbert 
Aparecido Duque - 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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Alberto 
Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo 

Município de Pará de Minas objetivando a reforma da 
decisão oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Pará de Minas, que, no âmbito da execução fiscal ajui-
zada em desfavor de Hebert Aparecido Duque, acolheu, 
em parte, a exceção de pré-executividade.

O Município de Pará de Minas promoveu ação de 
execução fiscal em face do agravado objetivando receber 
a quantia de R$1.545,68, relativa ao IPTU e demais 
encargos dos exercícios de 2002 a 2010.

Ao apreciar a exceção de pré-executividade, o Juiz 
a quo declarou a prescrição dos créditos concernente aos 
exercícios de 2002 a 2006.

Inconformado, o recorrente alega que, no dia 28 
de abril de 2008, a esposa do recorrido compareceu ao 
órgão público e firmou termo de acordo, reconhecimento, 
confissão e parcelamento de dívida referente ao IPTU.

Sustenta a validade do termo firmado, visto que a 
esposa do agravado também é proprietária do imóvel, 
uma vez que são casados no regime de comunhão 
universal de bens.

Relata que, ao celebrar um termo de confissão de 
dívida, as partes estão acordando uma nova obrigação.

Aduz que o termo de confissão de dívida, nos termos 
do art. 174, IV, do CTN, interrompe a prescrição da 

Execução fiscal - IPTU - Confissão e parcelamento 
de débito fiscal - Termo firmado pela esposa do 

contribuinte - Legitimidade - Regime de comunhão 
universal de bens - Prazo prescricional -

 Interrupção

Ementa: Execução fiscal. Tributário. IPTU. Termo de 
confissão e parcelamento de débito fiscal realizado pela 
esposa do contribuinte. Legitimidade. Interrupção do 
prazo prescricional.

- A esposa do executado tem legitimidade para confessar 
e efetuar parcelamento de débito fiscal relativo a imóvel, 
porquanto casados no regime de comunhão universal 
de bens.

- O parcelamento revela ato inequívoco do contribuinte 
ou interessado de pagar a dívida de IPTU e constitui 

população local. Não se trata, a toda vista, de adminis-
tração de bens de terceiro.

A relação existente entre o recorrente e a Copasa/
MG, portanto, não se reveste das especificidades acima 
delineadas a autorizar reivindicação de prestação de 
contas, afigurando-se, dessarte, patente a inadequação 
da via eleita para postular esclarecimentos acerca do 
serviço público disponibilizado.

Nesse sentido, em caso idêntico, já se manifestou 
este TJMG:

Apelação cível. Ação de prestação de contas. Fatura de 
consumo de água e serviço de esgoto. Via inadequada. 
Carência de interesse de agir. - A ação de prestação de 
contas constitui via inadequada para buscar a declaração de 
origem de débito quando não decorrente de administração 
de bens alheios, nem de gerenciamento de crédito. - O ques-
tionamento sobre o cabimento da cobrança de tarifa relativa 
ao fornecimento de serviço de água e esgoto em relação a 
quem não recebe referidos serviços em sua unidade residen-
cial deve ser aventado pelas vias ordinárias, sendo imprópria 
para este fim a via específica da ação de prestação de contas. 
- Recurso não provido (Apelação Cível 1.0144.12.004531-
1/001, Relatora Des.ª Heloísa Combat, 4ª Câmara Cível, 
julgamento em 28.11.2013, publicação da súmula em 
04.12.2013).

Com essas considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pelo apelante, com as 
ressalvas legais.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES LUÍS CARLOS GAMBOGI e FERNANDO 
CALDEIRA BRANT.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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e mediante a remessa da guia de pagamento ao contri-
buinte, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, 
se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contri-
buinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Contudo, o termo 
inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do venci-
mento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento 
em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública 
(AgRg no Ag nº 1.310.091, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
de 24.09.2010).

Sendo assim, considerando que a exigibilidade do 
IPTU ocorre no início do próprio exercício fiscal e que 
o acordo foi efetuado em 28.04.2008, a exigibilidade 
do crédito tributário constituído nos exercícios de 2002 e 
2003 já estava fulminada pela prescrição. Isso porque a 
confissão de dívida por meio do parcelamento, como já 
mencionado, é causa interruptiva da prescrição. Contudo, 
esse ato não confere ao Fisco o direito de exigir o crédito 
nos casos em que o parcelamento foi efetuado após o 
decurso do prazo prescricional de cinco anos (REsp 
nº 1278212/MG - Rel. Min. Castro Meira - 2ª Turma, 
DJe de 10.11.2011).

Diante disso, é possível concluir que a cobrança do 
crédito tributário referente aos exercícios de 2004 a 2010 
ainda não foi consumada pela prescrição.

Sim, pois, no termo de acordo consta que o parce-
lamento seria realizado em 36 parcelas, ou seja, em 
três anos e, portanto, terminou em 25.04.2011. Dessa 
forma, somente a partir desta data - já que não há escla-
recimento quanto ao momento em que a última parcela 
foi inadimplida - é que ficou restaurado o prazo para a 
contagem integral de cinco anos.

Fundado nessas considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso para reformar a decisão recorrida e 
determinar que a execução fiscal prossiga quanto aos 
créditos tributários referentes aos exercícios de 2004 
a 2010.

Em consequência, as custas recursais deverão 
ser divididas entre as partes, observada a isenção legal 
e eventual justiça gratuita concedida ao agravado e 
os honorários. Os honorários advocatícios fixados na 
primeira instância ficam reduzidos a um terço em razão 
do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO
AUGUSTO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .

cobrança do crédito tributário, razão pela qual a decisão 
agravada merece ser reformada.

Assiste-lhe parcial razão, data venia.
Inicialmente, é necessário destacar que o agra-

vado e sua esposa são casados no regime de comunhão 
universal de bens, conforme se depreende da certidão de 
casamento de f. 48.

Sabe-se que, diante desse regime, os bens dos 
cônjuges comunicam-se, constituindo uma só massa patri-
monial, com exceção dos bens descritos no art. 1.668 
do CC.

Nesse particular, considerando a unicidade dos 
bens do casal, forçoso concluir que a esposa do agra-
vado é meeira do imóvel objeto da cobrança dos tributos 
aqui discutidos.

Logo, embora seu nome não conste na CDA 
(f. 05/07) como contribuinte, parece-me razoável reco-
nhecer que, na condição de esposa do agravado, tem 
legitimidade para realizar o reconhecimento e o parce-
lamento de dívida referente ao imóvel do qual é meeira, 
tendo em vista seu interesse em mantê-lo regularizado. 
Assim, o termo de acordo de f. 45 deve ser conside-
rado válido.

Enfatizo que a ação foi distribuída em 19.05.2011, 
em data posterior à vigência da Lei Complementar 
nº 118/2005, razão pela qual as alterações realizadas 
por esse ato normativo no art. 174, parágrafo único, 
inciso I, do CTN, aplicam-se ao caso concreto.

Dessa forma, na espécie, deve-se observar a nova 
regra que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho 
que ordenar a citação em harmonia com aquela prevista 
no art. 219, § 1º, CPC, como tem decidido o Superior 
Tribunal de Justiça:

No Recurso Especial 1.120.295/SP, publicado no DJe de 
18.12.2009, da relatoria do Ministro Luiz Fux, representa-
tivo de controvérsia (art. 543-C do CPC), fixou-se o enten-
dimento segundo o qual o art. 174 do CTN, na redação que 
lhe foi dada pela da LC nº 118/2005, deve ser interpretado 
conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que 
a ‘interrupção retroage à data da propositura da ação, isso 
significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe 
a prescrição’ (AgRg no REsp nº 1.244021, Rel. Min. Cesar 
Asfor Rocha, DJe de 02.08.2011).

O marco interruptivo da prescrição seria, portanto, 
dia 19.05.2011. No entanto, ante a existência do refe-
rido acordo de reconhecimento e parcelamento do 
débito fiscal realizado em 28.04.2008, a prescrição da 
cobrança dos créditos tributários fica interrompida a partir 
desta data, nos termos do art. 174, parágrafo único, 
inciso IV, do CTN.

Com efeito, o prazo para a cobrança do crédito 
relativo ao IPTU é de cinco anos, e o termo inicial da 
prescrição dá-se com o lançamento que ocorre de ofício 
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Execução - Contrato de prestação de serviços 
educacionais - Assinatura digital do devedor - 

Endereço eletrônico e código verificador da 
autoridade certificadora - Não indicação - 

Autenticidade da assinatura - Ausência de prova -
 Título executivo - Requisitos de validade -

 Inexistência - Extinção do feito sem 
resolução de mérito

Ementa: Apelação cível. Ação de execução. Contrato de 
prestação de serviços educacionais. Assinatura digital do 
devedor. Endereço da autoridade certificadora não indi-
cado. Autenticidade não comprovada. Indeferimento da 
inicial mantido.

- Para se aferir a autenticidade da assinatura digital, é 
indispensável a indicação, no documento assinado, do 
endereço eletrônico da Autoridade Certificadora e do 
Código Verificador.

- Ausente esse documento, não há falar em título execu-
tivo regular, visto que não preenchidos os requisitos do 
art. 585, II, do CPC, mostrando-se acertada, portanto, a 
decisão que indefere a inicial e julga extinto o feito, sem 
resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.13.009082-3/001 - 
Comarca de Poços de Caldas - Apelante: Unifenas 
- Universidade José Rosário Vellano - Apelada: Isabel 
Cristina Franco - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Alberto 
Henrique - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO HENRIQUE - Trata-se de recurso 
de apelação, interposto por Unifenas - Universidade 
José Rosário Vellano, contra a r. sentença de f. 68/71, 
proferida nos autos da ação de execução movida pela 
apelante, em desfavor da apelada, Isabel Cristina Franco, 
por via da qual o MM. Juiz a quo indeferiu a inicial e 
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 267, inciso IV, c/c o art. 616, ambos 
do Código de Processo Civil.

Irresignada, busca a apelante a reforma da decisão, 
argumentando, em síntese, que o contrato dos autos é 
certo e líquido, “posto que há certeza de sua existência, 
assim como liquidez em relação ao seu objeto, já que 
estão informados os valores devidos” no pacto.

Discorre sobre a validade da assinatura digital, 
salientando que esta equivale a uma assinatura de 
próprio punho, existindo garantias de sua integridade 
e autenticidade.

Por essas razões, pugnou pelo provimento 
do recurso.

Preparo regular, à f. 81.
Sem contrarrazões, uma vez não instaurado 

o contraditório.
Eis o relato do essencial.
Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Colhe-se do feito que a exequente/apelante, 

Unifenas - Universidade José do Rosário Vellano, ajuizou 
a presente execução, pretendendo a satisfação de 
crédito no valor de R$8.667,36, constante do contrato 
de prestação de serviços educacionais celebrado com a 
executada, Isabel Cristina Franco, referentes ao inadim-
plemento das parcelas referentes ao primeiro e segundo 
semestres de 2008, primeiro semestre de 2009 e primeiro 
semestre de 2010.

O Julgador singular, de plano, julgou o feito extinto 
ao fundamento de que o contrato de prestação de 
serviços educacionais, por se tratar de documento bila-
teral, carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigi-
bilidade, previstos no art. 586 do CPC, e, no caso, não 
contém a assinatura do devedor.

Em suas razões recursais, a exequente discorre 
acerca da força executiva do documento, asseverando 
que esse foi assinado digitalmente pela ré.

No entanto, a despeito de seus argumentos, a 
decisão não merece reparos, senão vejamos.

Dispõe o art. 586 do Código de Processo Civil, in 
verbis: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á 
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Por sua vez, o art. 585 do mesmo diploma legal, em 
seu inciso II, preconiza como título executivo o documento 
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Na hipótese, constata-se que o contrato foi suposta-
mente assinado eletronicamente pela ré, que teria aderido 
pelo sistema “Tiu Web” em 24.03.2008, às 14:45:37; 
29.08.2007, às 11:05:38; 12.08.2008, às 13:14:44; 
17.08.2009, às 11:00:43; 26.01.2010 (f. 43, 47, 51, 
55, 59).

No entanto, não há no instrumento contratual a 
indicação do meio para se apurar a autenticidade da 
assinatura digital, porquanto não foi informado o ende-
reço eletrônico da Autoridade Certificadora, inexistindo 
ainda provas de que o nome do contratante confere com 
o nome do titular do certificado utilizado para assinar o 
documento digitalmente.

Em outras palavras, não há provas de que o contrato 
tenha sido firmado pela ré, pois não há como certificar a 
autenticidade da assinatura digital aposta no documento.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.12.009845-1/001 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Daniel 
Moreira - Apelado: Brasil On Line Ltda. - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de março de 2014. - Valdez 
Leite Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto por Daniel Moreira contra 
a sentença de f. 51/52-v., da lavra do MM. Juiz da 6ª Vara 
Cível da Comarca de Governador Valadares, proferida 
nos autos da ação de indenização em que contende com 
Brasil On Line Ltda., que julgou o pedido improcedente.

Consubstanciado o inconformismo da parte 
apelante nas razões de f. 54/62, alegou que a r. sentença 
não merece prosperar, uma vez que restou comprovado 
pelos documentos acostados aos autos que lhe foram 
imputados fatos caluniosos e difamatórios por negli-
gência da apelada, que deixou de fornecer dados neces-
sários para qualificar o usuário, o que atrai a sua respon-
sabilidade pelos atos praticados por terceiros, ensejando 
danos morais indenizáveis. Asseverou que a requerida, 
ao criar o serviço como provedor de acesso, possibili-
tando o acesso de seus consumidores à internet, tem o 
dever de utilizar tecnologias apropriadas aos fins a que se 
destinam, de acordo com a atividade que exerce.

Aduziu que o descumprimento desse dever acarreta 
responsabilidade direta, quando se tratar de corresponsa-
bilidade por ato de terceiro, no caso de tal ato haver sido 
praticado ilicitamente, como no caso dos autos.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, 
julgando-se o pedido inicial procedente.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, 
apesar de devidamente intimada.

É o relatório em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, dele conheço.
Inicialmente, ressalto que inconteste a revelia da 

parte requerida, que deixou de apresentar contestação, 
em que pese haver sido regularmente citada.

Todavia, cumpre destacar que a revelia, por si 
só, não acarreta o acolhimento da pretensão autoral, 
quando o contrário resultar da convicção do julgador, 
pois, havendo elementos indiciários a apontar em outra 
direção, ou no caso de serem inverossímeis os fatos afir-
mados na inicial, pode o juiz efetivamente desconsiderar 
a revelia.

Indenização - Dano moral - Mensagens ofensivas 
veiculadas através de correio eletrônico - 

Impossibilidade de conhecimento prévio do 
conteúdo pelo provedor de serviços - Falha não 

demonstrada - Responsabilidade de terceiro

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por dano 
moral. Mensagens ofensivas veiculadas através de correio 
eletrônico. Impossibilidade de conhecimento prévio do 
conteúdo pelo provedor de serviços. Falha não demons-
trada. Responsabilidade de terceiro. Improcedência 
do pedido.

- Para o êxito do pedido de reparação de danos decor-
rentes da relação de consumo, necessária a prova efetiva 
da falha na prestação do serviço, bem como da existência 
de danos decorrentes desta falha.

- Diante da impossibilidade de conhecimento prévio do 
provedor de serviços acerca do conteúdo das mensagens 
enviadas através de correio eletrônico por seus usuá-
rios, não há que se falar em falha na prestação dos seus 
serviços em razão da veiculação de mensagens ofensivas 
à honra do recebedor das mesmas, a qual deve ser impu-
tada ao terceiro ofensor, que emitiu referidos e-mails.

A ausência de assinatura válida do devedor no título, 
por consequência, retira a força executiva do documento, 
que não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC.

No mesmo sentido:

Execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. 
Assinatura digital. Requisitos de validade. Ausentes. - Para se 
apurar a sua validade, a assinatura digital deve apresentar o 
endereço eletrônico da Autoridade Certificadora e o Código 
Verificador (Apelação Cível nº 1.0024.13.035207-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Unifenas/Universidade 
José Rosário Vellano - Apelada: Dilene Aparecida Rodrigues - 
Relator: Des. Alexandre Santiago - julgado em 25.06.2013 - 
publicado em 1º.07.2013).

Nessa esteira, como se trata de vício do título, insa-
nável por via de emenda, mostra-se acertada, a meu 
sentir, a sentença de primeiro grau, pelo que deve ser 
mantida na íntegra.

Mediante tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas, pela apelante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES LUIZ CARLOS GOMES DA MATA e JOSÉ 
DE CARVALHO BARBOSA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Danos morais. Aplicação do CDC. - Para a caracterização 
da relação de consumo, o serviço deve ser prestado pelo 
fornecedor mediante remuneração. No entanto, o conceito 
de ‘remuneração’ previsto na referida norma consume-
rista abrange tanto a remuneração direta quanto a indireta. 
Precedentes do STJ. [...] Proveram o apelo. Unânime (TJRS - 
AC nº 70028159622 - 9ª Câmara Cível - Rel. Des. Odone 
Sanguiné - j. em 15.04.2009).

Aliado a isso, impõe considerar-se que o art. 17
do CDC equipara todas as vítimas do evento aos 
consumidores.

Logo, a responsabilidade da requerida, na condição 
de provedora de serviço de internet é objetiva, nos termos 
do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, 
para eximir-se do dever de indenizar, cabe à requerida 
demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito 
inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro, conforme o art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Antes de se adentrar a situação fática descrita nos 
autos, necessárias algumas considerações, a fim de dife-
renciar as diversas modalidades de servidores existentes e 
a responsabilidade atinente a cada um.

Sobre o tema, elucida Isabel Costa Cabral Dall’Agnol, 
em seu trabalho intitulado “Responsabilidade civil dos 
provedores de internet”:

A Internet funciona como um sistema mundial de computa-
dores, disponibilizando a comunicação e a transferência de 
arquivos entre quaisquer máquinas que estejam conectadas 
na Rede, possibilitando, assim, um intercâmbio de informa-
ções, de forma rápida, eficiente e sem a limitação de fron-
teiras. Cumpre ressaltar que não se confunde a Internet com 
a World Wide Web, também chamada de WWW, visto que, 
em virtude de sua extensão e amplitude, aquela é o meio pelo 
qual o correio eletrônico, os servidores FTP, a WWW, o Usenet 
e outros serviços trafegam. Atualmente, em razão deste 
enorme avanço tecnológico, a Rede é utilizada por inúmeras 
pessoas, proprietárias de computadores pessoais, bem como 
por organizações comerciais, que se conectam à Grande 
Rede através dos provedores de Internet. Resta clara, assim, 
a importância da Internet, visto que utilizada para a comuni-
cação, informação, entretenimento, execução de negócios, 
aquisição de produtos e serviços etc. Há um mundo no cibe-
respaço, onde pessoas de diversos lugares do planeta, com 
hábitos e culturas diferentes relacionam-se facilmente, como 
se estivessem trocando informações pessoalmente.
Por esta razão, criam-se novos problemas que interferem 
sobre tradicionais valores, tais como a liberdade, a privaci-
dade e o surgimento dos ‘crimes’ digitais, cabendo ao direito 
o dever de regular esses fatos provocados por esta nova 
realidade tecnológica (http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/
poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2009_2/isabel_
dallagnol.pdf) (grifo meu).

Nesse diapasão, observa-se que há uma diferen-
ciação entre provedores de acesso, de serviços e de infor-
mação, que enseja a delimitação da responsabilidade 
civil de cada um.

É certo que os provedores de acesso são responsá-
veis pela conexão do usuário à rede mundial de computa-
dores (internet discada, transmissão através de microondas 

Dessa forma, os efeitos da revelia se mostram rela-
tivos, uma vez que a matéria de fato deve ser sopesada 
sob o crivo da plausibilidade e da verossimilhança.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
de Andrade Nery comentam:

Presunção de veracidade. Contra o réu revel há a presunção 
de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de 
presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia 
não necessitam de prova (CPC 334 III). Mesmo não podendo 
o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 
veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório 
pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele 
fato, derrubando a presunção que favorecia o autor (Código 
de Processo Civil comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2008).

Nesse sentido:

Processual civil. Ação de cobrança. Energia elétrica. Revelia. 
Efeitos. Art. 319 do Código de Processo Civil. 1. A presunção 
da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O 
alcance do art. 319 do Código de Processo Civil deve ser 
mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente 
à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame 
pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. 
Precedentes. 2. Recurso especial improvido (STJ - Recurso 
Especial nº 689.331/AL - Rel. Min. Castro Meira - DJe de 
13.03.2006).

Na hipótese, ajuizou o autor a presente demanda, 
pretendendo o recebimento de indenização a título de 
dano moral, sob o argumento de que usuário da prove-
dora requerida veiculou diversos e-mails contendo difa-
mações e calúnias a seu respeito, além de ter requerido 
o cumprimento da multa estipulada na ação cautelar, 
tendo em vista a não exibição da identificação do refe-
rido usuário.

Ressaltou que a requerida é responsável pelos atos 
ilícitos cometidos através do seu provedor, bem como pela 
identificação do remetente de mensagens de conteúdo 
ofensivo à sua honra.

De início, cumpre ressaltar que aplicável ao caso 
o Código de Defesa do Consumidor, embora a relação 
estabelecida entre o autor e a requerida não se dê 
mediante remuneração direta, ou seja, mediante o paga-
mento por aquela pelo serviço disponibilizado por este.

Isso porque o conceito de remuneração, para fins 
de aplicação do art. 3º, § 2º, do CDC, permite inter-
pretação mais ampla, em favor do consumidor, para 
abranger a remuneração indireta, como acontece na 
espécie, em que a requerida não recebe valores do autor, 
mas de terceiros, que utilizam os mais variados serviços 
prestados, como, por exemplo, o uso de e-mail.

Nesse sentido, assim foi decidido pela Nona 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, em precedente relatado pelo Desembargador 
Odone Sanguiné:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor. Orkut. Perfil falso. Imputações 
pejorativas. Negligência do provedor de serviços da internet. 
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ou juízo de valor, não pode ser responsabilizado por eventuais 
excessos e ofensas à moral, à intimidade e à honra de outros 
(ob. cit., p. 901).

No caso concreto, pretende a parte autora respon-
sabilizar a requerida, que se trata de provedora de 
serviços, pelas correspondências eletrônicas acostadas às 
f. 18/32, enviadas pelo usuário àquela e, também, para 
outros endereços eletrônicos.

Extrai-se dos referidos e-mails que o conteúdo 
dos mesmos se configura realmente ofensivos à honra 
do autor.

Todavia, consoante explicitado supra, inviável a 
responsabilização da requerida pelo conteúdo referente 
às mencionadas mensagens eletrônicas advindas de ende-
reço do seu usuário, uma vez que a referida provedora 
de serviços não possui acesso prévio a esse conteúdo, 
restando a sua responsabilidade elidida no caso, nos 
termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC, por não ter sido 
demonstrada falha na prestação dos seus serviços, sendo 
a culpa pelo conteúdo ofensivo das mencionadas mensa-
gens eletrônicas exclusiva do usuário do referido e-mail, 
no caso, terceiro.

Colaciono julgado nesse sentido:

Dano moral e obrigação de fazer. Difamação repassada por 
correio eletrônico. E-mail. Legitimidade passiva do provedor. 
Ausência de controle sobre conteúdo. Proteção constitu-
cional. Particularidade do sistema de envio de mensagens 
por correio eletrônico. Conduta de terceiro. Não correlação 
com casos que envolvem site de relacionamento. Teoria do 
risco. Responsabilidade subjetiva. Não configuração dos 
requisitos da responsabilidade civil. Possibilidade de iden-
tificação do ofensor. Pedido de majoração. Apelação do 
autor a que se nega provimento. Apelação da ré a que se 
dá provimento. - A legitimidade passiva consiste na quali-
dade de ser o demandado o titular que irá suportar os efeitos 
da condenação. O art. 186 do Código Civil de 2002 esta-
belece que somente haverá responsabilidade civil subje-
tiva se houver a culpa, dano e nexo de causalidade. Não 
se responsabiliza o provedor de serviços de correio eletrônico 
por difamação propagada através de e-mail, considerando-se 
que pelo sistema de envio das mensagens, não há possibili-
dade de controle do seu conteúdo, devendo a demanda ser 
direcionada exclusivamente em face do ofensor. Conforme 
o art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, é invio-
lável o sigilo da correspondência e das comunicações tele-
gráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (TJMG - 11ª Câmara Cível - Rel. 
Des. Marcelo Rodrigues - AC nº 1.0433.10.011150-2/001 - 
j. em 20.03.13) (grifo meu).

De outra banda, não se pode olvidar que é possível 
buscarem-se os dados relativos ao endereço IP (internet 
protocol) do e-mail do usuário que enviou referidas mensa-
gens junto ao provedor de acesso através das medidas 
cabíveis, na medida em que o mesmo tem totais condi-

etc.); por outro lado, provedores de serviços são aqueles 
que oferecem correio eletrônico, hospedagem de páginas 
eletrônicas e chaves de busca; e provedores de infor-
mação ou de conteúdo caracterizam-se por veicularem 
e viabilizarem informações por meio de páginas eletrô-
nicas próprias.

Assim, entendo que somente em relação aos prove-
dores de conteúdo é possível a responsabilização em 
determinadas circunstâncias, tendo em vista que têm 
acesso prévio às informações que irão disponibilizar na 
internet, sendo-lhes possível recusar a divulgação do que 
for impróprio ou ilícito.

No caso da atividade de provedor de serviços, 
como correio eletrônico, não há como aplicar a regra do 
risco assumido pela atividade com base no art. 927 e seu 
parágrafo único do Código Civil, porquanto é incabível 
considerar que a atividade, por si só, sem nenhuma inter-
ferência de outra pessoa, é capaz de causar danos.

É indubitável que, para causar danos através de 
correio eletrônico, é necessária a intervenção de um 
terceiro, com sua própria conduta, sem que seja possível 
ao provedor evitar a propagação da mensagem, conside-
rando-se a impossibilidade de acesso prévio ao conteúdo.

Colaciono comentário de Rui Stoco sobre precedente 
da Corte de Apelação do Estado de New York, Estados 
Unidos da América do Norte, de 1999, que concluiu pela 
inexistência de responsabilidade de provedor no caso de 
expedição de e-mails:

Demócrito Ramos Reinaldo Filho, magistrado no Estado de 
Pernambuco, dá notícia de que a Corte de Apelação do Estado 
de Nova York (New York State Court of Appeals) adotou uma 
decisão que certamente vai servir de precedente para casos 
futuros, posto que na decisão, tomada em 02.12.1999, a 
Corte reconheceu o provedor de acesso à internet como um 
mero conduto para o tráfego da informação, em situação 
equivalente à da companhia telefônica quando ocorre trans-
missão de mensagens difamatórias por meio de suas linhas.
Lembrou o articulista que o Juiz Albert M. Rosenblatt, relator 
do caso (Lunney VS Prodigy Services, n. 164), asseverou que 
não se pode compelir o provedor a examinar milhões de 
e-mails em busca de mensagens difamatórias. Descrevendo 
o e-mail como uma evolução híbrida da tradicional linha de 
telefone com o sistema regular de correio, enfatizou que na 
transmissão de mensagens eletrônicas o provedor comer-
cial não exercita controle editorial e que, portanto, não pode 
vir a ser responsabilizado como se editor fosse de potenciais 
mensagens difamatórias (responsabilidade do provedor pela 
transmissão de mensagens. (Repertório IOB de Jurisprudência 
n. 8, cad. 3, p. 163, 2ª quinz. abr. 2001) (Tratado de respon-
sabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, p. 899).

Continuando, elucida o mencionado jurista:

O provedor da Internet, agindo como mero fornecedor de 
meios físicos, que serve apenas de intermediário, repassando 
mensagens e imagens transmitidas por outras pessoas, e, 
portanto, não as produziu nem sobre elas exerceu fiscalização 
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ções de fornecer o caminho percorrido pela mensagem 
tanto com relação ao remetente quanto aos destinatários.

Assim, entendo ser o caso de manutenção 
da improcedência do pedido inicial, nos termos da 
sentença primeva.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
para manter a r. sentença recorrida.

Custas, pelo apelante, ressalvado o disposto no 
art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE e 
ROGÉRIO MEDEIROS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Contrato de compra e venda entre particulares -
 Código de Defesa do Consumidor - 

Inaplicabilidade - Invasão de terreno por terceiros - 
Vício redibitório - Indenização por perdas e 

danos - Rescisão do contrato - Decadência - 
Prescrição - Contagem de prazo - Termo inicial - 

Data da ciência do vício

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de rescisão de 
contrato c/c reparação civil. Compra e venda de imóvel. 
Vício redibitório. Preliminares de decadência e prescrição. 
Art. 206, § 3º, V, e art. 445, ambos do CC. Termo inicial. 
Ciência inequívoca do vício.

- Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel 
celebrado entre particulares que não se enquadram nas 
disposições dos arts. 2º e 3º, ambos do CDC, por não 
haver prova de que a agravante é vendedora habitual de 
imóveis, não se aplica à espécie a relação de consumo, 
mas, sim, as normas do Código Civil.

- Diante da natureza do vício redibitório e da caracterís-
tica do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, 
nos termos do art. 445, § 1º, do Código Civil, o prazo 
decadencial para exercer direito de ação de rescisão 
de contrato de compra e venda de imóvel decai depois 
de decorrido um ano da data da ciência inequívoca do 
vício redibitório.

- Do mesmo modo, o prazo prescricional do pedido de 
reparação civil disposto no art. 206, § 3º, V, do Código 
Civil inicia-se do conhecimento do defeito pelo adquirente.

Recurso conhecido e não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0707.12.
011125-7/001 - Comarca de Varginha - Agravante: 
Gerusa Galvão Nogueira - Agravado: Wilson Luiz Vidal 
Braga - Relatora: DES.a MARIZA DE MELO PORTO

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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014. - Mariza 
de Melo Porto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIZA DE MELO PORTO - I - Relatório.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento inter-

posto por Gerusa Galvão Nogueira em face da decisão 
interlocutória prolatada pelo Juízo a quo (f. 104-TJ), que, 
nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e 
venda de imóvel, rejeitou as preliminares de decadência e 
prescrição arguidas na contestação da agravante.

2. A agravante argumenta, em suma, que: a) o 
agravado firmou contrato de compra e venda com a 
agravante de seis terrenos; b) o agravado ingressou com 
ação de rescisão de contrato de compra e venda cumu-
lada com indenização por perdas e danos, na qual alega 
que, após ter firmado compromisso com a agravante para 
a compra de seis terrenos, constatou que o lote nº 10 
havia sido invadido por terceiros, tornando-o impróprio 
para construção ou comercialização, motivo pelo qual o 
ato jurídico se encontra contaminado pelo vício do dolo; 
c) o agravado afirma que o imóvel adquirido possui vício 
redibitório ou vício oculto, diante do defeito que o torna 
impróprio ao uso a que se destina; d) o contrato foi cele-
brado entre as partes em 08.09.2008, ocasião em que 
foi transferida a posse do imóvel ao agravado, sendo que 
a ação somente foi proposta em 15.05.2012, motivo 
pelo qual se operou a decadência do direito do agra-
vado, nos termos do art. 445 do Código Civil; e) o prazo 
decadencial é de um ano, e o agravado somente ajuizou 
a demanda quase quatro anos após a vistoria do imóvel; 
f) quanto ao pedido de reparação civil, este está subor-
dinado ao prazo prescricional de três anos, nos termos 
do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, motivo pelo qual 
também se operou a prescrição, uma vez que o contrato 
foi celebrado entre as partes em 08.09.2008, e a ação 
foi proposta somente em 15.05.2012.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao 
agravo de instrumento e, ao final, a reforma da decisão 
agravada para que sejam acolhidas as preliminares de 
decadência e prescrição apresentadas na contestação, 
para julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos 
termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil.
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4. Preparo recolhido à f. 106-TJ.
5. Em decisão de f. 120/121-TJ, não foi atribuído 

efeito suspensivo ao recurso.
6. Prestadas as informações requisitadas, o Juízo a 

quo comunicou que manteve a sua decisão e que a agra-
vante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC (f. 128-TJ).

7. Intimado, o agravado apresentou contrami-
nuta às f. 130/138-TJ, na qual alegou, em síntese, que 
adquiriu os lotes à vista tão somente da planta do lotea-
mento, até porque a rua de acesso era apenas projetada 
e nem sequer chegou a ser concretizada. Assim, para se 
chegar até o lote objeto da demanda judicial, haveria que 
fazer uma caminhada por dentro de um matagal, o que 
não ocorreu. Ressaltou que, diante disso, o vício oculto 
somente se revelou em março de 2012, e que a ação 
foi proposta em maio de 2012, motivo pelo qual não se 
operou a decadência nem a prescrição, nos termos do 
art. 26, II, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor ou 
do art. 445 do Código Civil. Requereu a manutenção da 
decisão agravada.

É o relatório. Decido.
II - Juízo de admissibilidade.
8. Vistos os pressupostos de admissibilidade, conheço 

do agravo, recebendo-o sob a forma de instrumento.
III - Mérito.
9. Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

pela agravante contra decisão que rejeitou as prelimi-
nares de decadência e prescrição arguidas na contes-
tação apresentada nos autos da ação de rescisão de 
contrato de compra e venda de terreno c/c reparação 
civil, movida pelo agravado em face da agravante.

10. Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da 
contagem do prazo decadencial e prescricional para plei-
tear a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, 
bem como a reparação civil, ambos em razão da exis-
tência de vício redibitório no imóvel objeto de contrato de 
compra e venda celebrado entre as partes.

11. Alega a agravante que o contrato de compra e 
venda de seis terrenos foi celebrado com o agravado em 
08.09.2008 e que este teve total ciência do estado do 
imóvel no ato da compra, motivo pelo qual se operou o 
prazo decadencial e prescricional da ação de rescisão de 
contrato cumulada com reparação civil.

12. De outro lado, o agravado informa que somente 
teve ciência do vício redibitório em março de 2012, uma 
vez que celebrou o contrato de compra e venda somente 
com o conhecimento dos terrenos por meio de planta do 
loteamento, tendo em vista que o acesso ao lote nº 10 
objeto da demanda era impossível, diante da inexistência 
de via pública construída à época no local.

13. Primeiramente, ressalto que a relação jurídica 
estabelecida entre as partes não é de consumo, haja vista 
que as partes não se enquadram nas disposições contidas 
nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 
ou seja, por não haver nos autos prova de que a agra-
vante/vendedora é comerciante habitual de imóveis, 

devendo o caso ser analisado sob a ótica das normas do 
Código Civil.

14. Nessa linha, no que se refere à preliminar de 
decadência, observa-se nos autos que o agravado alega 
a ocorrência de vício redibitório no imóvel constituído 
pelo lote nº 10 adquirido da agravante, o que o torna 
impróprio ao uso a que se destina nos termos do art. 441 
do Código Civil, motivo pelo qual pretende a rescisão do 
contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

15. Assim, nos termos do art. 445 do Código Civil, 
o direito à rescisão do contrato de compra e venda de 
imóvel decai no prazo de um ano da data da ciência do 
vício, in verbis:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição 
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for 
móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; 
se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, redu-
zido à metade.
§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhe-
cido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que 
dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, 
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

16. Tratando-se de caso de contrato de compra e 
venda de terreno composto por vários lotes, estes, diante 
de sua extensa área, conforme se observa pelas fotos de 
f. 93-TJ, a meu ver, requerem tempo do comprador para 
conhecer e inspecionar toda a sua extensão, a fim de que 
possa averiguar situações imprescindíveis para o fim a 
que se destinam.

17. Dessa forma, resta evidente que o prazo deca-
dencial do direito do agravado inicia-se da data da 
ciência inequívoca do vício redibitório do imóvel (lote 
nº10 do contrato), e não pela data da entrega efetiva 
do bem objeto do contrato, ou seja, inicia-se da data em 
que o comprador teve ciência inequívoca de que o imóvel 
foi objeto de invasão por terceiros e que houve alteração 
topográfica levada a efeito a descaracterizar suas condi-
ções de lote urbano destinado a construção residencial, 
que o torna impróprio ao fim a que se destina.

18. Nesse sentido é a doutrina, conforme citação 
feita no art. 445 do Código Civil (SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da. (Coord.). Código Civil comentado. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012):

José Fernando Simão discorda da posição contida no enun-
ciado em questão e afirma que cabe ao legislador a escolha 
dos prazos que não precisam ter coerência dentro do sistema. 
Trata-se de mera opção legislativa. Portanto, correta é a 
primeira interpretação pela qual, a partir da manifestação do 
vício oculto, o adquirente teria um prazo de 180 dias para 
propor as ações edilícias em se tratando de coisa móvel e 
um ano para imóveis, não fixando o Código Civil um prazo 
para o surgimento do vício, como quer o Enunciado nº 174 
(BARROSO, Lucas Abreu (Org.). Introdução crítica ao Código 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 201-202).

19. Corroborando, tem-se a jurisprudência do STJ 
e deste Tribunal:
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Alimentos - Execução - Alimentado - Maioridade -
 Advento - Pedido de desistência - Sentença 

homologatória - Genitora - Recurso - Legitimidade -
 Ausência

Ementa: Apelação cível.  Execução de alimentos.  Sentença 
homologatória do pedido de desistência.  Recurso inter-
posto pela genitora do exequente.  Preliminar de não 
conhecimento.  Terceiro interessado.  Art. 499 do CPC.  
Interesse econômico.  Ilegitimidade recursal.  Configu-
ração.  Recurso não conhecido.

- A genitora do exequente não tem legitimidade para 
recorrer da sentença que homologa o pedido de desis-
tência formulado pelo alimentado, após alcance da 
maioridade, visto que, sendo o seu interesse meramente 
econômico, não se amolda ao conceito de terceiro inte-
ressado (art. 499 do CPC).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0480.10.015329-9/002 - Co-
marca de Patos de Minas - Apelante: R.S. - Apelado: 
L.M.F. - Relator: DES. AFRÂNIO VILELA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, em NÃO CONHECER 
DO RECURSO.

Embargos de divergência no recurso especial. Admissibilidade. 
Compromisso de compra e venda. Possibilidade de rescisão 
fundada em vício redibitório. Prescrição. Termo inicial. Data 
do conhecimento do vício oculto. - Se o vício, por sua natu-
reza, não podia ser percebido no ato da tradição, o prazo, 
estabelecido no art. 178, § 5º, inc. IV, do CC de 1916, para 
ajuizar ação reclamando o defeito, conta-se do momento em 
que o adquirente do bem toma conhecimento de sua exis-
tência, prevalecendo o entendimento dominante na Terceira 
Turma (REsp nº 489.867/SP, de minha relatoria, pub. no DJ 
de 23.06.2003). Dado provimento aos embargos de diver-
gência (EREsp 431.353/SP - Rel.ª Ministra Nancy Andrighi 
- Segunda Seção - j. em 23.02.2005 - DJ de 1º.07.2005, 
p. 363).

Ação de rescisão de contrato. Compra e venda de imóvel. 
Vício redibitório. Decadência. Afastamento. Defeitos que 
não ensejam o desfazimento do negócio. Proporcionalidade. 
Danos morais. Inexistência. - O prazo decadencial para o 
exercício da ação redibitória inicia-se apenas com o conhe-
cimento do defeito pelo adquirente, não tendo se operado, 
no caso dos autos. - Mostra-se desproporcional a rescisão 
do contrato celebrado há mais de dez anos, já quitado entre 
as partes, pela existência de pequenos vícios de construção, 
se não há registro de nenhum fator capaz de comprometer 
a estrutura do imóvel ou da falta de condições de habitação 
e segurança do apartamento. - Inexistindo evidente prejuízo 
extrapatrimonial ou significativo abalo aos direitos da perso-
nalidade do autor, pelos pequenos defeitos constatados no 
imóvel, merece ser indeferida a pretensão de reparação por 
danos morais (Apelação Cível 1.0024.05.777180-0/001 
- Relator Des. Alvimar de Ávila - 12ª Câmara Cível - j. em 
26.10.2011 - pub. da súmula em 07.11.2011).

20. De outro lado, quanto à prescrição do pedido 
de reparação civil formulado pelo agravado em face da 
agravante, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código 
Civil, esta se opera no prazo de três anos, sendo que 
o termo inicial opera-se, da mesma forma, da data da 
ciência inequívoca do vício redibitório do imóvel objeto 
do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

21. Na espécie, verifica-se pela prova colacionada 
aos autos que, em razão da grande extensão dos imóveis 
objeto do contrato de compra e venda (f. 41/43 e 93/94-
TJ), o agravado somente teve ciência inequívoca de que 
um dos lotes adquiridos apresentava vícios que o tornam 
impróprio ao uso ou ao fim a que se destina, quando 
de seu estudo topográfico para elaboração de projeto de 
construção no local.

22. Isso também se observa pelas fotos de f. 41/43-
TJ, constantes do laudo de avaliação dos imóveis objeto 
do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, 
que demonstram que a área era desprovida de acesso ao 
seu interior por ausência de via pública no local, motivo 
pelo qual o lote nº 10, constante no fundo do terreno 
adquirido, não foi objeto de vistoria no ato da assina-
tura do contrato, ao contrário do que afirma a agravante.

23. Assim, entendo que o agravado somente teve 
ciência inequívoca do vício redibitório do imóvel objeto 
da ação de rescisão de contrato de compra e venda cele-
brado entre as partes em 12.12.2011, data em que noti-
ficou a agravante para solicitar as providências a serem 
tomadas diante da constatação do referido vício (f. 30-TJ).

24. Portanto, considerando que a ação originária foi 
distribuída pelo agravado em 15.05.2012 (f. 54-TJ), ou 
seja, a menos de um ano da ciência inequívoca do vício 
redibitório, não há que se falar em ocorrência da deca-
dência para o exercício da ação de rescisão de contrato 
de compra e venda de imóvel, bem como da prescrição 
da ação de reparação civil.

25. Diante do contexto recursal, a meu ver, não 
merecem ser acolhidas as preliminares suscitadas pela 
agravante, motivo pelo qual não há que se falar em 
reforma da decisão agravada.

IV - Conclusão.
26. Posto isso, nego provimento ao agravo de 

instrumento, para manter incólume a decisão agravada 
que rejeitou as preliminares de decadência e prescrição 
suscitadas pela agravante.

27. Custas recursais pela agravante.
É o voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES PAULO BALBINO e MARCOS LINCOLN.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 499, 
que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público”.

O parágrafo primeiro do referido artigo deter-
mina que cumpre ao terceiro prejudicado a obrigação de 
demonstrar o “nexo de interdependência entre o seu inte-
resse de intervir e a relação jurídica submetida à apre-
ciação judicial”.

Ao discorrer sobre a legitimidade recursal, especi-
ficamente com relação ao terceiro interessado, Nelson 
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: 

Terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado é aquele que tem 
interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que 
poderia ter ingressado no processo como assistente simples 
ou litisconsorcial (CPC 50 ou 54). Está legitimado para 
interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração 
(RTJ 98/152). Configurada sua legitimidade para recorrer, o 
terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em 
recorrer, isto é, o nexo de interdependência entre seu inte-
resse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela deci-
dida. A norma regula, portanto, a legitimidade e o interesse 
recursal do terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado não 
é assistente. Como não se pode construir conceito de recurso 
senão a partir do que estabelece o direito positivo (Código de 
Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. 
São Paulo: RT, p. 499).

A verba executada pertence aos alimentados, então 
representados por sua genitora, o que não traduz mais a 
situação em tela, uma vez que, com o alcance da maio-
ridade, houve extinção do poder familiar (art. 1.690 do 
CC).

Se um dos titulares do direito, após o alcance da 
maioridade, optou por desistir da execução, não compete 
à sua genitora, alegando prejuízo financeiro suportado 
em razão do inadimplemento das prestações alimentí-
cias objeto da demanda, interpor recurso, a fim de que 
seja reconhecido o seu direito de cobrar as prestações 
referentes ao período em que o filho permaneceu sob 
sua guarda.

O fato de a genitora dos menores ter promovido 
o sustento dos filhos não retrata interesse jurídico na 
relação jurídica submetida à apreciação judicial, o qual 
não se confunde com o interesse econômico.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Recurso especial. Processual civil. Art. 
499, § 1º, do CPC. Terceiro prejudicado. Necessidade de 
interesse jurídico. Precedentes. 1. A lei condiciona o recurso 
de terceiro prejudicado à demonstração do nexo de interde-
pendência entre o seu interesse e a relação jurídica submetida 
à apreciação judicial (art. 499, §1º, do CPC). Ressalta-se, 
ainda, que o interesse deve retratar o prejuízo jurídico da 
decisão judicial, e não somente o prejuízo econômico. Prece-
dentes. [...] (STJ, AgRg no REsp 782360/RJ, Rel. Des.ª Maria 
Thereza de Assis Moura, data do julgamento: 17.11.2009, 
data da publicação: DJe de 07.12.2009).

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Afrânio 
Vilela - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, apelação cível 
aviada por R.S., na condição de terceiro interessado, 
contra a r. sentença de f. 108, que, nos autos da execução 
de alimentos ajuizada por A.S.F. e C.V.S.F. em face de 
L.M.F., homologou a desistência da ação requerida pelo 
segundo exequente, determinando o prosseguimento da 
demanda em face apenas da primeira exequente.

Aduz a apelante, em síntese, que, quando da sepa-
ração judicial, a guarda dos filhos lhe foi atribuída, 
ficando estabelecido que o apelado arcaria com a pensão 
alimentícia no valor correspondente a 5 (cinco) salá-
rios mínimos, despesas com escola particular e plano de 
saúde. Que, em razão da inadimplência do alimentante, 
a apelante teve que se desfazer de todos os bens rece-
bidos na partilha, a fim de que os menores não fossem 
prejudicados em seus estudos, saúde, alimentação, etc. 
Afirma lhe assistir o direito de receber a pensão alimen-
tícia correspondente ao período em que representou e 
assistiu o menor, não podendo se admitir que o filho, pelo 
simples fato de ter atingido a maioridade, assine uma 
procuração para o próprio advogado do pai e devedor 
executado abrindo mão da pensão alimentícia, cuja 
execução se arrasta por mais de 06 anos, em detrimento 
da apelante. Alega o caráter indisponível do direito aos 
alimentos e a impossibilidade de ser objeto de renúncia. 
Sustenta o direito à sub-rogação do crédito, nos moldes 
do art. 566, I, do CPC.

Pela decisão de f. 129, o recurso de apelação não 
foi recebido, sobrevindo, contudo, a retratação após 
manejo do agravo de instrumento, consoante se infere do 
teor de f. 168.

Contrarrazões às f. 176/182.
Distribuído o recurso por prevenção, os autos foram 

conclusos à eminente Desembargadora Heloísa Combat, 
que determinou a redistribuição, na forma regimental, 
nos moldes da decisão de f. 191/192-TJ.

I - Preliminar de não conhecimento do recurso. 
O apelado, em sede de contrarrazões, aduz preli-

minar de não conhecimento do recurso, ao argumento 
de que a apelante não é titular do direito objeto da 
ação executiva e que não se amolda à condição de 
terceiro interesado.

A prefacial merece acolhida.
A apelante sustenta a condição de terceiro inte-

ressado, uma vez que, em virtude da inadimplência do 
executado, teve que se desfazer da integralidade dos bens 
recebidos na partilha decorrente da separação judicial 
para suprir as necessidades dos filhos, então menores, 
sendo vedado que, com o alcance da maioridade, C.V.S.F. 
formule pedido de desistência da ação executiva que se 
encontrava em trâmite há mais de seis anos.
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Ação civil pública - Depósito de lixo municipal 
irregular - Dano ambiental - Configuração - 
Omissão dos agentes políticos - Prefeito e 

secretário municipal - Termo de ajustamento de 
conduta - Descumprimento - Responsabilidade 

civil objetiva e solidária - Art. 2º da Lei nº 
9.605/98 - Caracterização - Imposição de multa - 

Pagamento devido

Ementa: Ação civil pública. Depósito irregular de lixo. 
Dano ambiental configurado. Responsabilidade solidária. 
Agentes políticos. Sentença confirmada.

- A responsabilidade civil, objetiva e solidária, pelo dano 
ambiental impõe não apenas a sua caracterização, in 
casu, verificada pela irregularidade no depósito do lixo 
e seu acondicionamento, mas também pelo vínculo do 
agente político na ação ou omissão que se constitui 
em causa eficiente para o surgimento daquele dano, 
elementos condutores do nexo causal entre a conduta do 
agente político e o prejuízo ambiental.

- Rejeitada a preliminar, em reexame necessário, nega-se 
provimento aos agravos retidos e confirma-se a sentença, 
prejudicados os recursos voluntários.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0051.08.
022213-9/001 - Comarca de Bambuí - Remetente: Juiz 
de Direito da Comarca de Bambuí - Apelante: Leôncio 
Jânio Silva Diamante - 1º Apelante: Galeno José Gomes 
e outro - 2º Apelante: Município de Bambuí - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 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 REJEITAR A PRELIMINAR, EM REEXAME NECES-
SÁRIO, NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS RETIDOS 
E CONFIRMAR A SENTENÇA, PREJUDICADOS OS 
RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2014. - Kildare 
Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

Trata-se de reexame necessário, bem como de 
recursos de apelação interpostos em face da r. sentença 
proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Bambuí que, 
nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do Muni-
cípio de Bambuí e outros, julgou procedente o pedido 
inicial para:

Processual civil. Agravo regimental interposto por parte inte-
ressada. Inobservância às disposições contidas no art. 499 
do CPC. Necessidade de demonstração de interesse jurí-
dico. Precedentes. Agravo regimental não conhecido (STJ, 
AgRg no Ag 1049769/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
data do julgamento: 16.12.2010, data da publicação: DJe 
de 02.02.2011). [...] 4. ‘Na forma do artigo 499, § 1º, do 
Código de Processo Civil, o recurso de terceiro prejudicado 
está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da 
decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou 
seja, deve existir nexo de interdependência entre o interesse 
do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judi-
cial’ (EDcl na MC 16.286/MA, Rel. Ministro João Otávio de 
Noronha, Quarta Turma, DJe de 19.10.2010). Isso conside-
rado, o recurso da recorrente, na qualidade de terceira preju-
dicada, não poderia ter sido mesmo conhecido, em razão 
da ausência de interesse jurídico (questão preclusa), pois ‘a 
legitimidade para recorrer (assim como o interesse) cons-
titui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela 
qual não se revelam cognoscíveis os embargos de decla-
ração opostos por quem não seja parte vencida ou terceiro 
prejudicado, à luz do disposto no artigo 499 do CPC’ (EDcl 
no REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Espe-
cial, DJe de 02.09.2010). 5. Não nega vigência ao art. 499 
do CPC o acórdão recorrido que, em razão da ausência do 
interesse jurídico, não conhece do recurso de embargos de 
declaração opostos por quem se diz terceiro prejudicado. 
Precedentes: AgRg no REsp 782.360/RJ, Rel.ª Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 07/12/2009; 
REsp 1056784/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira 
Turma, DJe de 29.10.2008 e REsp 762.093/RJ, Rel. Ministro 
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.06.2008. 6. Agravo regi-
mental não provido (STJ, AgRg no REsp 1180487/RJ, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, data do julgamento: 12.04.2011, 
data da publicação: DJe de 15.04.2011).

Dessarte, a genitora do exequente não tem legitimi-
dade para recorrer da sentença que homologa o pedido 
de desistência, visto que não é parte na demanda e, sendo 
o seu interesse meramente econômico, não se amolda ao 
conceito de terceiro interessado

Vale frisar que ninguém pode ser obrigado a 
demandar contra a sua própria vontade (nemo ad 
agendum cogit potest), sendo inviável que a genitora 
recorra de decisão que homologou pedido de desistência 
formulado pelo exequente, maior de idade, e extinguiu o 
processo sem resolução do mérito.

Isso posto, acolho a preliminar e não conheço do 
recurso, por ausência de legitimidade recursal.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARCELO RODRIGUES e RAIMUNDO 
MESSIAS JÚNIOR.  

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

. . .
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O primeiro agravo retido (f. 412/414-TJ) foi inter-
posto tão somente pelo réu, Leôncio Jânio da Silva 
Diamante, da decisão de f. 395/398-TJ, que reconheceu 
a solidariedade dos réus e deferiu a liminar para deter-
minar aos requeridos a adoção de sistema de drenagem 
pluvial em todo o terreno em que é depositado o lixo; 
a compactação e o recobrimento do lixo com terra ou 
entulho; o isolamento da área do despojamento do lixo; 
manter a vigilância do local; contratação de técnico para 
implantar e supervisionar as ações; e, por fim, determinou 
a abstenção de queimada do lixo a céu aberto.

Alega o agravante a inexistência de lei que esta-
beleça como função do 3º réu, Secretário Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente a 
função de cuidar do lixo e de seu depósito.

A Lei Complementar Municipal nº 001/2005, do 
Município de Bambuí, conquanto estabeleça como função 
do Secretário Municipal de Obras Urbanismo e Serviços 
Públicos, que por meio do Subsecretário de Urbanismo e 
Saneamento, supervisione “a execução dos serviços de 
coleta de lixo”, bem como providencie “a eliminação, 
considerando os preceitos de higiene, saúde pública e 
normas de preservação ambiental dos órgãos governa-
mentais” (f. 437-TJ), determinou ao Secretário Municipal 
de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
“promover as políticas municipais de preservação do 
meio ambiente” (f. 440-TJ).

Diante disso, atos que envolvam o meio ambiente, 
notadamente quando relacionados à coleta do lixo e 
seu depósito, que configuram condutas potencialmente 
agressivas ao meio ambiente, envolvem as funções do 
Secretário Municipal de Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, previstas na Lei Complementar 
nº 001/2005, colacionadas aos autos pelos requeridos.

Assim, o 3º réu é parte legítima para figurar no polo 
passivo da lide, razão pela qual nego provimento ao 1º 
agravo retido.

2º agravo retido.
O 2º agravo retido (f. 445/447-TJ), interposto pelo 

réu, Galeno José Gomes, também contra a decisão de 
f. 395-TJ, que reconheceu a responsabilidade solidária 
dos requeridos, afirma que o Termo de Ajustamento de 
Conduta foi firmado em 15.03.2004, em gestão anterior; 
portanto, o agravante deveria ter sido notificado pessoal-
mente ou como prefeito, para que pudesse ser responsa-
bilizado solidariamente.

A assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta 
por gestor antecessor do 2º réu não afasta a responsa-
bilidade do atual Prefeito pelos atos ofensivos ao meio 
ambiente que perpetuaram na gestão do requerido, 
como, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

O simples fato de os prefeitos anteriores ou de outros prefeitos 
terem iniciado prática danosa ao meio ambiente não elide a 
responsabilização do recorrido, que adotou, quando de sua 
gestão (autônoma em relação a todas as outras), a mesma 
conduta (poluidora) (STJ. REsp 699287. Rel. Ministro Mauro 

- condenar o Município requerido a cumprir as 
medidas determinadas em sede liminar; abster-se de 
depositar lixo do Município em área que não atenda 
os requisitos da Deliberação Normativa nº 52/2011 do 
Copam; recuperar todas as áreas utilizadas como depó-
sito irregular de lixo, no prazo de 180 dias, restaurando 
as condições primitivas do solo e dos elementos natu-
rais depredados, mediante plano de recuperação apro-
vado pela Feam e Copam, sob pena de multa diária de 
R$1.000,00;

- condenar solidariamente os réus Município de 
Bambuí, Galeno José Gomes e Leôncio Jânio Silva 
Diamante ao pagamento da multa diária fixada pelo 
descumprimento da liminar, o que deverá ser objeto de 
liquidação, limitando tal responsabilidade dos agentes 
públicos até o último dia do mandato exercido pelo 
segundo réu e até a data da exoneração do terceiro réu.

Os primeiros apelantes, Galeno José Gomes e 
Leôncio Jânio da Silva Diamante, recorrem requerendo, 
em sede preliminar, a apreciação dos agravos retidos por 
eles interpostos nos autos. Suscitam, ainda, preliminar 
de nulidade da sentença, por entenderem não ter havido 
revelia de sua parte. No mérito, aduzem, em síntese, 
a existência de litisconsórcio passivo necessário com 
a Copasa e a Engemor, que possuíam contrato com o 
Município de Bambuí para a obra de tratamento do lixo. 
Afirmam que a responsabilidade pelo dano é da Copasa, 
pois o Município de Bambuí aguardava a realização das 
aludidas obras para o atendimento integral do TAC.

Já o segundo apelante, Município de Bambuí, 
recorre requerendo a reforma da sentença, sob a 
alegação de que não poderia ser prejudicado pela má 
administração anterior. Assevera o cumprimento de todas 
as medidas determinadas na liminar. Pontua a inexistência 
de perícia técnica que comprove as alegações da inicial, 
já que a vistoria realizada sem o contraditório não serviria 
como prova. Por fim, aduz que a questão de tratamento 
do lixo é complexa em todos os Municípios e que o aterro 
sanitário já tem sido realizado de forma racional e sem 
prejuízos ao meio ambiente.

Preparo no primeiro apelo à f. 757-TJ.
Contrarrazões aos primeiro e segundo recursos às 

f. 764/778-TJ, pugnando o apelado pela manutenção da 
sentença. 

Parecer da Procuradoria de Justiça às f. 783/793-TJ, 
pela confirmação da sentença.

Este o relatório.
Conheço da remessa oficial do processo, bem 

como dos recursos voluntários interpostos, presentes os 
pressupostos para sua admissão. 

Passo à análise dos agravos retidos, cujo conhe-
cimento e provimento foram requeridos pelos primeiros 
apelantes em preliminar de apelação, razão por que 
deles também conheço.

- Primeiro agravo retido. 
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dade no depósito e armazenamento de lixo do Município 
de Bambuí, com severa degradação ambiental (f. 20/22-
TJ).

O Ministério Público firmou com o Município de 
Bambuí, em 15.03.2004, o TAC - Termo de Ajusta-
mento de Conduta (f. 118/128-TJ), tendo o Prefeito 
Municipal assumido obrigação solidária (Cláusula 3ª - 
f. 126-TJ), para a implementação de diversos projetos que 
visavam à regularização do depósito do lixo e à recupe-
ração ambiental.

Decorridos mais de dois anos, a degradação 
ambiental da área prosseguia ante a irregularidade do 
depósito de lixo, como comprovam o boletim de ocor-
rência de f. 351/352-TJ, bem como o relatório de vistoria 
da Feam, e ambos documentos reconheceram, ainda, o 
descumprimento da Deliberação Normativa do COPAM 
nº 52/2001, que obrigam os municípios a minimizar os 
impactos ambientais nas áreas de disposição final de lixo.

Cumpre registrar que os réus não colacionaram aos 
autos quaisquer provas capazes de derruir a documen-
tação acostada pelo autor, notadamente os elaborados 
laudos constantes dos inquéritos civis instaurados pelo 
Ministério Público, que são conclusivos em reconhecer 
o estado crítico do depósito de lixo no Município de 
Bambuí, pelos seguintes problemas detectados:

- “Solo e ou rocha” com alta permeabilidade;
- “não se verificou no local qualquer tipo de 

drenagem das águas pluviais”;
- ausência de “compactação ou recobrimento do 

lixo com terra ou entulho”;
- inexistência de “isolamento com cerca comple-

mentada com arbustos ou árvores que contribuam para 
dificultar o acesso de pessoas ou animais”;

- “presença de catadores na área em atividade”;
- “responsável técnico pela implementação e 

supervisão das condições de operação do local, com a 
devida Anotação de Responsabilidade técnica” ausente 
(f. 138/141-TJ).

Além disso, o laudo de vistoria, realizado por perito 
judicial (f. 707/709-TJ), concluiu:

A degradação ambiental é evidente, é crítico o estado que se 
encontra o depósito de resíduos sólidos (lixão) em Bambuí/
MG, sem nenhuma proteção para o acesso de pessoas ou 
animais, sem nenhum tipo de tratamento (f. 708-TJ).

Nesse contexto, tenho como incensurável a proce-
dência dos pedidos de obrigação de não fazer impostos 
ao Município de Bambuí, bem como a condenação ao 
pagamento da multa imposta pelo descumprimento 
da obrigação.

É certo, ademais, que a responsabilidade pelos 
danos causados ao meio ambiente é objetiva e solidária, 
ou seja, quem danificar a natureza ou concorrer para isso, 
ainda que por omissão, tem o dever jurídico de repará-la, 
independentemente da constatação do fator culpa no 
evento. Assim, a previsão dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da 

Campbell Marques, 2ª Turma. J. em 13.10.2009, DJe de 
23.10.2009).

Assim, nego provimento ao 2º agravo retido.
3º agravo retido.
O terceiro agravo retido foi interposto pelos 2º e 3º 

réus (f. 729/730-TJ) contra a decisão de f. 728-TJ, que 
indeferiu a realização da prova pericial.

Compulsando os autos, verifico que os réus não 
compareceram com seus procuradores à audiência de 
instrução e julgamento (f. 686/687-TJ), em que foi deter-
minada a realização da vistoria e, posteriormente, a 
apresentação de memoriais, quando, então, encerrou o 
Julgador monocrático a fase instrutória.

Outrossim, não houve irresignação recursal 
àquela decisão proferida em audiência, o que configura 
a preclusão.

Ora, os réus, apesar de postulada a prova pericial, 
na contestação, mantiveram-se inertes quanto à reali-
zação da prova, pois não se manifestaram no momento 
em que encerrada a instrução probatória (f. 686/687-TJ), 
razão pela qual acertada se mostra a decisão recorrida, 
sendo facultada às partes não apresentarem os memo-
riais, circunstância, porém, que não impede o encerra-
mento da fase probatória.

Diante disso, nego provimento ao 3º agravo retido.
Cumpre observar que a contestação apresen-

tada pelos 2º e 3º réus, como acertadamente reconhe-
cida pelo Julgador monocrático, é intempestiva, razão 
pela qual acertada a revelia decretada, que se restringe 
à matéria fática. 

Os mandados de citação dos réus foram juntados em 
18.03.2008 (terça-feira) (f. 407/410-v.-TJ), e, em virtude 
do feriado da Semana Santa, o prazo começou a fluir em 
24.03.2008 (segunda-feira); portanto, o prazo final para 
a apresentação da contestação ocorreu em 22.04.2008 
(terça-feira), todavia, a peça somente foi protocolizada 
em 16.05.2008 (f. 513-TJ), ou seja, intempestivamente.

Assim sendo, resta clara a intempestividade da 
contestação reconhecida pelo Julgador a quo.

Da mesma forma, não merece guarida a arguição 
dos réus de litisconsorte passivo necessário da Copasa e 
da empresa Engemor, pois a existência de contrato firmado 
entre as partes, data venia, não afasta a responsabilidade 
do Município por atos de degradação ambiental.

Circa meritum causae, visa a presente ação à conde-
nação dos réus à obrigação de não fazer, consistente na 
prática de depósito irregular de lixo em degradação ao 
meio ambiente, bem como à recuperação ambiental. 

O MM. Juiz reconheceu a prática de atos irregu-
lares no depósito de lixo do Município de Bambuí, bem 
como a necessidade de reparação da área afetada.

As provas dos autos demonstram que, desde 
23.04.2002, a Polícia Militar, pela Segunda Compa-
nhia de Polícia Florestal, lavrou boletim de ocorrência, a 
pedido do Ministério Público, em que noticia a irregulari-
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meio ambiente. 6. Com efeito, o § 1º do art. 14 da Lei n. 
6.938/81 preceitua que, ‘sem obstar a aplicação das penali-
dades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente’. 7. 
Frise-se, ainda, que a despeito da menção, na ementa do 
Tribunal de origem, acerca da existência de Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), a verdade é que os fatos noti-
ciados no acórdão combatido apenas dão conta de que 
o recorrente, o recorrido e o Ibama estavam em tratativas 
neste sentido (de firmar o TAC) - e não de que o TAC exista 
e venha sendo cumprido (f. 108). 8. Vedada a análise de 
provas nesta instância especial, devem-se considerar os fatos 
tal como descritos no acórdão, vale dizer, pela inexistência 
de TAC que obste o prosseguimento desta ação. 9. Recurso 
especial provido (REsp 699.287/AC, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 13.10.2009, DJe 
de 23.10.2009).

Diante do exposto, nego provimento aos agravos 
retidos e, em reexame necessário, confirmo a sentença, 
prejudicados os recursos voluntários.

Custas, ex lege.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Em juízo de revisão, 
conheço do reexame necessário, assim como dos agravos 
retidos e dos recursos de apelação, uma vez que presentes 
os pressupostos de admissibilidade.

1ª agravo retido.
O agravo retido de f. 412/414 foi interposto contra 

a decisão de f. 395/398, que reconheceu a solidariedade 
dos réus quanto às obrigações de fazer pretendidas pelo 
Ministério Público.

Contudo, é induvidosa responsabilidade solidária 
entre o agravante e o Município de Bambuí, conside-
rando que a Lei Complementar nº 001/05 determinou ao 
Secretário Municipal de Agricultura a promoção das polí-
ticas municipais de preservação do meio ambiente.

Assim, nego provimento ao recurso.
2º agravo retido.
O agravo retido de f. 445/447 igualmente atacou a 

decisão de f. 395/398, impugnando também o reconhe-
cimento da solidariedade quanto às obrigações objeto da 
ação, sob o fundamento de que o agravante deveria ter 
sido notificado sobre o Termo de Ajustamento de Conduta 
firmado antes da sua gestão como prefeito.

Contudo, tal como expôs o Relator, a responsa-
bilidade do agravante se configura na medida em que 
supostamente perpetuou a conduta que motivou o Termo 
de Ajustamento de Conduta.

Desse modo, nego provimento ao recurso.
3º agravo retido.
O terceiro agravo retido impugnou a decisão de 

f. 729/730, que indeferiu a realização da prova pericial 
requerida pelos 2º e 3º réus.

Ocorre que a ausência de recurso contra a decisão 
que encerrou a instrução processual na audiência de 

Lei nº 6.938/81, norma recepcionada pela Constituição 
Federal (art. 225, § 3º) e da Lei nº 9.605/98, art. 2º, 
in verbis:

Art. 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática 
dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes comi-
nadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, 
o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o 
auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurí-
dica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar 
de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Assim, a responsabilidade civil, objetiva e solidária, 
pelo dano ambiental impõe não apenas a caracteri-
zação do dano ambiental, in casu, verificado, bem como 
o vínculo do agente político na ação ou omissão que se 
constitua em causa eficiente para o surgimento daquele 
dano, o que configura o nexo causal entre a conduta do 
agente político e o prejuízo ambiental.

No caso em exame, é indubitável a responsabili-
dade solidária dos agentes políticos, Prefeito e Secretário 
Municipal, que conhecedores, por óbvio, do lixão muni-
cipal irregular e degradador do meio ambiente, devem 
ser responsabilizados, pois incorreram na prática de atos 
que geraram a agressão ao meio ambiente, notadamente 
ao se omitirem, razão pela qual tenho por adequada a 
responsabilidade solidária imposta ao 2º e 3º réus.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça:

Administrativo e processual civil. Ação civil pública. Improbi-
dade administrativa. Depósito de lixo em local inadequado. 
Rejeição liminar da ação. Impossibilidade. - 1. Cuidam 
os autos de ação civil pública de improbidade administra-
tiva ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em 
desfavor de Francisco Batista de Souza, ex-prefeito do Muni-
cípio de Senador Guiomar, em razão de ter ordenado que o 
lixo coletado na cidade fosse depositado em área totalmente 
inadequada (situada aos fundos de uma escola municipal 
e de uma fábrica de pescados), de modo que tal ato, por 
acarretar grandes danos ao meio ambiente e à população 
das proximidades, reclama a responsabilização do agente 
público. 2. O Plenário do Tribunal de origem entendeu, com 
base em voto majoritário, que é de ser rejeitada liminarmente 
a ação civil pública de improbidade administrativa proposta 
contra um único prefeito municipal em todo o Estado do Acre 
que, a despeito de desatender a Lei estadual n. 1.117/94 
e o Código Florestal, no que se refere ao adequado depó-
sito de lixo urbano, administrativamente age como todos 
os demais prefeitos, em face da insuficiência orçamentária 
sofrida pelas municipalidades e sob pena de malferir o prin-
cípio da razoabilidade. 3. Este entendimento merece reforma. 
4. É que o simples fato de os prefeitos anteriores ou de outros 
prefeitos terem iniciado prática danosa ao meio ambiente não 
elide a responsabilização do recorrido, que adotou, quando 
de sua gestão (autônoma em relação a todas as outras), a 
mesma conduta (poluidora). 5. Além disso, a mera alegação 
de que a verba orçamentária das municipalidades seria insu-
ficiente para viabilizar a adequação do depósito de lixo às 
normas ambientais não tem o condão de afastar o interesse 
de o Ministério Público propor demanda na qual se objetive 
a responsabilização do agente da Administração Pública que 
atuou em desconformidade com a legislação protetiva do 
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instrução e julgamento tornou a questão preclusa, o que 
impossibilita a reforma da decisão.

Dessa feita, nego provimento ao terceiro 
agravo retido.

Reexame necessário.
Questões preliminares - Nulidade da sentença e 

litisconsórcio passivo necessário.
Em sede preliminar, alegou-se a nulidade da 

sentença em virtude da decretação da revelia, assim 
como a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 
com a Copasa e a Engemor.

No que tange à revelia, em que pese os funda-
mentos expostos pelos recorrentes, é latente a intempesti-
vidade da contestação apresentada por eles, o que induz 
ao reconhecimento da revelia.

Em relação ao litisconsórcio, igualmente, não preva-
lece o fundamento defendido, na medida em que even-
tual contrato firmado pelas partes não afasta a responsa-
bilidade do ente público, especialmente porque a transfe-
rência do serviço público não inibe sua responsabilidade.

Assim, rejeito as preliminares.
Questão de mérito.
No mérito, o cerne da controvérsia reside na obri-

gação de não fazer imposta aos réus, consistente na 
prática de depósito irregular de lixo, bem assim na obri-
gação de recuperação ambiental.

Nesse aspecto, os inquéritos civis juntados pelo 
Ministério Público demonstram claramente a preca-
riedade do sistema de coleta de lixo no Município de 
Bambuí, assim como sua alocação irregular, que eviden-
temente causou considerável dano ambiental.

Igualmente, os boletins de ocorrência aliados ao 
laudo de vistoria de f. 707/709 comprovam as irregulari-
dades apontadas e a violação ao Termo de Ajustamento 
de Conduta firmado pelo Ministério Público e o Município 
de Bambuí, no ano de 2004.

Desse modo, considerando a responsabilidade 
objetiva e solidária pelo dano ambiental, que se extrai das 
Leis nº 6.938/81 e 9.605/98, resta evidente a correção 
da sentença em questão.

Isso posto, acompanho o voto proferido pelo Relator 
para negar provimento aos agravos retido e confirmar a 
sentença no reexame necessário, prejudicado o mérito 
dos recursos de apelação.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR, EM REEXAME 
NECESSÁRIO, NEGARAM PROVIMENTO AOS AGRAVOS 
RETIDOS E CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDI-
CADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

. . .

Indenização - Teste de gravidez - Laboratório - 
Resultado falso-positivo - Ato ilícito - Inexistência

Ementa: Apelação. Ação indenizatória. Laboratório. Teste 
de gravidez. Exame de urina. Resultado falso-positivo. 
Inexistência de ato ilícito.

- Evidenciando-se a efetiva possibilidade da ocorrência 
de resultado falso-positivo para teste de gravidez, através 
de exame de urina, inexistente se faz a ocorrência de 
ato ilícito praticado pelo laboratório réu, que se limitou 
a apresentar o resultado do teste, em observância da 
alteração hormonal da autora, que decorreu de causa 
diversa, sendo importante salientar que a interpretação 
do resultado do exame somente poderia ser procedida 
por médico habilitado, com a devida comprovação 
pela realização de exame mais acurado, a exemplo do 
exame de sangue ou mesmo ultrassonográfico, logo nos 
primeiros momentos de suspeita da gravidez.

Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0313.10.024534-6/001 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: Patrícia Pereira Silva - 
Apelados: Laboratório Sales e Zampier Ltda., Laboratório 
São Lucas - Interessado: Laboratório São Lucas - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 12 de março de 2014. - Nilo 
Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NILO LACERDA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto contra a r. sentença de f. 118/121, 
que julgou improcedente a ação de indenização por 
dano moral, proposta por Patrícia Ferreira Silva, contra 
o Laboratório São Lucas Ltda., condenando a autora 
ao pagamento das custas do processo e dos honorá-
rios advocatícios, estes fixados em mil e quinhentos reais 
(R$1.500,00), suspensa a exigibilidade de tais verbas, 
ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Pelas razões de f. 123/125, após tecer considera-
ções sobre os fatos dos autos, a autora/apelante visa à 
modificação da sentença, à procedência da ação, susten-
tando caracterizado o dano moral reclamado, decorrente 
do resultado do exame de gravidez “falso-positivo”, que 
desencadeou conflito conjugal e social, ante o fato de 
ser seu marido vasectomizado, além de despesas com 
produtos para a criança, situação esta que afirma lhe ter 
gerado indiscutível angústia.
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Plano de saúde - Reajuste de mensalidade em 
razão da faixa etária - Vedação

Ementa: Apelação cível. Direito processual civil, civil e do 
consumidor. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade em 
razão de faixa etária. Vedação. Recurso provido.

Sem preparo, visto que a apelante se encontra sob 
o manto da gratuidade de justiça.

Contrarrazões às f. 127/131.
Conheço do apelo, já que presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra 

sentença que julgou improcedente a ação de indenização 
por dano moral, proposta por Patrícia Ferreira Silva contra 
o Laboratório São Lucas Ltda., condenando a autora ao 
pagamento das custas do processo e dos honorários 
advocatícios, suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante 
o deferimento da gratuidade de justiça.

Após detida análise do conjunto probatório, tenho 
que a decisão recorrida deve ser mantida.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor 
prevê que, em caso de dano, o prestador de serviços 
responde junto ao consumidor, independentemente de 
culpa, já que nas relações de consumo a responsabili-
dade do fornecedor é objetiva.

Nesse sentido é a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

O Código de Defesa do Consumidor, atento a esses novos 
rumos da responsabilidade civil, também consagrou a 
responsabilidade objetiva do fornecedor, tendo em vista espe-
cialmente o fato de vivermos, hoje, em uma sociedade de 
produção e de consumo em massa, responsável pela desper-
sonalização ou desindividualização das relações entre produ-
tores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, 
e compradores e usuários do serviço, no outro. Em face dos 
grandes centros produtores, o comerciante perdeu a preemi-
nência de sua função intermediadora. No sistema codificado, 
tanto a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço 
como a oriunda do vício do produto ou serviço são de natu-
reza objetiva, prescindindo do elemento culpa a obrigação 
de indenizar atribuída ao fornecedor (GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 389).

Dessarte, cumpre à apelante demonstrar a ocor-
rência do defeito na prestação do serviço, o dano sofrido 
e o nexo de causalidade, sendo despiciendo o debate 
acerca da conduta culposa ou dolosa do prestador.

No caso, verifica-se que a apelante foi submetida 
a teste de urina para verificação de suposta gravidez em 
14.09.2009, obtendo resultado positivo (f. 11), o qual, 
conforme observação posta no “rodapé” do referido 
resultado, somente poderia ser interpretado por médico.

Após mais de seis meses, ou seja, em 15.03.2010, 
foi submetida a exame de ultrassom, sendo constatada a 
inexistência de gravidez, seja intrauterina, seja extraute-
rina (documento de f. 13).

Ora, à luz de tal situação, tenho que a apelante 
não se desincumbiu de seu ônus probatório, no tocante 
à comprovação dos requisitos da obrigação de indenizar, 
porquanto, além de ser absolutamente comum a ocor-
rência de resultado falso-positivo, ante a precariedade do 
exame de urina, imperiosa se fazia a realização de outros 
exames mais específicos para a comprovação da suposta 

gravidez, a exemplo do exame de sangue, que efetiva-
mente não foi feito.

Cabia ao médico da autora, em razão da conhe-
cida possibilidade de obtenção de resultado falso-posi-
tivo, solicitar a realização do aludido exame de sangue 
ou mesmo a realização de ultrassom, logo no primeiro 
mês de gestação, de forma a comprovar o suposto 
estado gestacional.

Por outro lado, dúvida não há de que a atividade 
exercida pelo laboratório possui característica de ativi-
dade-meio, como afirmado pela ilustre Magistrada 
primeva, já que não possui autoridade para diagnos-
ticar quanto à efetiva gravidez da autora, tendo respon-
dido positivamente para o precário exame, em razão 
de possível alteração dos níveis hormonais, que podem 
ocorrer, conforme declarado pela bioquímica Sílvia Letícia 
de Souza Fernandes, à f. 103, in verbis:

[...] qualquer exame para gravidez pode dar um resultado 
falso-positivo [...]; as causas desse resultado podem ser pato-
lógicas, decorrentes de alterações hormonais, como, por 
exemplo: cistos ovarianos etc. Normalmente consta dos resul-
tados de exame que esse deve ser avaliado pelo médico.

De fato, o resultado apresentado no exame de f. 11 
pode ter justificação em várias ocorrências, a exemplo 
de uso de medicamentos, estados fisiológicos, patoló-
gicos etc.

Dessa forma é que, possibilitada a ocorrência de 
resultado falso-positivo para o teste de urina para veri-
ficação de gravidez, imperioso seria que a autora, após 
a análise de seu médico, se submetesse a exame mais 
acurado para a confirmação do estado gestacional, qual 
seja o exame de sangue, o que não se tem nos autos, 
repete-se.

De tais considerações se conclui, portanto, que a 
requerida indiscutivelmente não praticou qualquer ilícito, 
a decorrer a responsabilidade de indenizar pretendida 
na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, para 
manter incólume a r. sentença questionada.

Custas recursais, 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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[...] seja julgada procedente a ação para declarar a nuli-
dade do item 17.3 da Cláusula 17 das condições gerais da 
apólice, determinando ao Requerido que não aplique ao 
contrato de plano de saúde firmado com os requerentes os 
reajustes anuais de 5% em razão da mudança de idade, a 
partir dos 65 anos, condenando-o ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios de 20% (f. 05/06).

As partes contrataram plano de saúde denomi-
nado “Seguro Individual de Reembolso de Despesas de 
Assistência Médica e/ou Hospitalar - Saúde Bradesco”, 
datado de 19.06.1997. Nesse contrato, consta o reajuste 
para diversas faixas etárias até 65 anos de idade, e, a 
partir de então, o reajuste anual de 5% por mudança 
de faixa etária além dos reajustes autorizados pela ANS 
(f. 08/63).

A cláusula que trata da vigência, renovação e 
reajuste da apólice tem a seguinte redação:

17. Vigência, Renovação e Reajuste da Apólice
O período inicial de vigência deste seguro é de 36 (trinta 
e seis) meses contados da data de seu início constante da 
apólice, a qual será renovada, automaticamente e sucessi-
vamente, após esse período a cada 12 (doze) meses, se não 
houver manifestação em contrário de uma das partes, por 
escrito, até 30 (trinta) dias antes do término de cada período 
anual de vigência.
17.1 O reajuste monetário do prêmio terá por base a 
variação dos custos médicos e hospitalares, segundo índice 
setorial de preços elaborados por instituição externa idônea. 
Adicionalmente, caso a aplicação continuada do refe-
rido índice setorial provoque déficit técnico nas operações 
de seguro, será elaborado índice substitutivo para medir a 
variação dos custos médicos e hospitalares com base em 
carteira específica da Seguradora, a partir de dados e crité-
rios técnicos periciados e aprovados por auditor indepen-
dente, credenciado pelo Poder Público.
17.1.1. A periodicidade de reajuste do prêmio do seguro e do 
CRS é mensal, salvo nos períodos em que vigorar obrigato-
riedade de prazo diverso estabelecido na legislação aplicável.
17.1.2 Os critérios constantes desta cláusula serão, também, 
aplicados para efeito de reajuste do CRS, que será atualizado 
pela variação dos custos médicos.
17.2. Além do reajuste previsto no subitem 17.1, serão 
considerados, para efeito de cálculo do prêmio em caso de 
mudança de faixa etária do Segurado ou de seus depen-
dentes, os seguintes percentuais: de 17 anos para a faixa 
etária de 18 a 45 anos - 57%; da faixa de 18 a 45 anos para 
a faixa de 46 a 50 anos - 32,79%; da faixa de 46 a 50 anos 
para a faixa de 51 a 55 anos - 24,69%; da faixa de 51 a 55 
anos para a faixa de 56 a 60 anos - 35, 56%; e de 56 a 60 
anos para a faixa de 61 a 65 anos - 46,73%.
17.3. O Segurado, ou seus dependentes, a partir da idade de 
66 (sessenta e seis) anos terá seus prêmios reajustados anual-
mente em 5% de seu valor, por mudança de idade, além do 
reajuste previsto no subitem 17.1.
17.4. Eventuais elevações reais no valor de procedimentos 
médicos e/ou serviços auxiliares de diagnóstico e terapia 
implicarão o aumento do número de CRS correspondente 
a tais procedimentos ou serviços, com reajuste do valor 
do prêmio, de acordo com o acréscimo dos custos para a 
Seguradora, verificado por auditor independente (f. 58/59).

- É abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste 
da mensalidade de plano de saúde com base exclusi-
vamente em mudança de faixa etária, sendo irrelevante 
que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do 
Estatuto do Idoso, da Lei nº 9.656/98 ou do Código de 
Defesa do Consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.11.024672-6/001 - 
Comarca de Poços de Caldas - Apelante: Maurílio 
Mendes - Apelado: Bradesco Saúde S.A. - Litisconsorte: 
Laila Nader Mendes - 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, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2014. - José Flávio 
de Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Maurílio Mendes 
apela da sentença (f. 124/133) destes autos de ação 
ordinária ajuizada contra Bradesco Saúde S.A., que 
assim concluiu:

[...] Ante o exposto, por tudo mais que consta dos autos e 
pelos princípios jurídicos aplicados à espécie, julgo impro-
cedente o pedido da Ação Declaratória de Nulidade de 
Cláusulas c/c Obrigação de Não Fazer, ajuizada por Maurílio 
Mendes e Laila Nader Mendes em face de Bradesco Saúde 
S.A. Revogo a Antecipação de Tutela.
Condeno os requerentes ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, consoante o disposto no 
art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez 
por cento) do valor atribuído à causa atualizado (índice da 
Corregedoria) (f. 133).

O apelante afirma que “[...] a discussão se resume 
ao fato de aplicar-se aos contratos anteriores à Lei 
9.656/98, à vedação do art. 15 da referida lei e às 
disposições do Estatuto do Idoso” (f. 137). Sustenta que 
“[...] o Estatuto do Idoso, vigente a partir de 1º.01.2004, 
veio regulamentar e pôr em prática a norma pragmática 
inserta no art. 230 do CF/88. Com a sua edição, criou-se 
direito novo aos cidadãos para que, dali em diante, alcan-
çasse a condição de idoso” (f. 138). Pede que seja dado 
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar 
procedentes os pedidos iniciais.

Preparo pago (f. 143).
A apelada em resposta pede a manutenção da 

sentença (f. 148/154).
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço da apelação.
A petição traz pedido para que
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de uma parte não se sobreponham aos da outra de forma 
excessiva ou lesiva (CDC, arts. 4º, III, e 54).

Tem-se que o objeto do contrato é a proteção à 
saúde, à vida e à dignidade humana, assegurada consti-
tucionalmente como direito fundamental do homem.

Andrea Lazzarini e Flávia Lefèvre anotam:

A prestação de serviços relativos à saúde não pode ser exami-
nada ou disciplinada sem que se ponha em relevo a digni-
dade da pessoa humana, de modo a assegurar a mais ampla 
preservação de sua integridade física e psíquica. Não é por 
outra razão que o legislador pátrio erigiu princípios e criou 
regras visando à proteção da saúde do cidadão pelo Estado, 
bem como de seus direitos enquanto consumidores.
Por isso mesmo, a assistência à saúde privada é matéria que 
não pode ser analisada de forma simplista e sem o devido 
comprometimento com os princípios gerais de direito.
[...]
Sendo assim, é indispensável que, na elaboração de qualquer 
norma relativa ao serviço de saúde, os operadores e os intér-
pretes do direito, ao tratar dos conflitos, busquem o conhe-
cimento das normas dispostas nesses textos, a fim de serem 
observadas as regras básicas, como o respeito ao princípio 
da legalidade estabelecido na Constituição Federal, e os prin-
cípios dispostos no Código de Defesa do Consumidor.
Aliás, este diploma, por seu caráter principiológico e regu-
lador das relações de consumo, já veio regulamentar o 
art. 5º, inciso XXXII, e o art. 170, inciso V, da Constituição 
Federal, tem manifestamente natureza de lei complementar e, 
por isso, não pode, sob qualquer falso argumento, ignorá-lo 
ao se criar ou interpretar as normas sobre o tema ‘prestação 
de serviços à saúde’.
[...]
Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabe-
lece como princípio norteador de todo o sistema de proteção 
ao consumidor ‘a vulnerabilidade do consumidor no mercado 
de consumo’ (art. 4º, I). E, ao tratar de seus direitos básicos, 
exige a informação; a efetiva prevenção e reparação de 
danos; a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 
com inversão do ônus da prova (MARQUES, Cláudia Lima; 
LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos (Coords.). Saúde e responsabilidade: seguros e 
planos de assistência privada à saúde. São Paulo: RT, 1999, 
p. 101-102).

A sentença merece reforma.
Conclusão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 93, IX, 

da Constituição da República e no art. 131 do Código de 
Processo Civil, dou provimento à apelação para reformar 
a sentença e julgar procedente o pedido inicial e declarar 
a nula o item 17.3 da cláusula 17 das condições gerais 
da apólice para que a apelada não aplique ao contrato 
os reajustes anuais de 5% em razão da mudança de faixa 
etária a partir dos 65 anos.

Condeno o apelado ao pagamento das custas 
processuais, incluídas as recursais e os honorários advo-
catícios, que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), com 
fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

A apelante objetiva a reforma da sentença sob 
fundamento de que

[...] ainda que não adaptados, todos os contratos de plano 
de saúde passaram a ser regidos pelas disposições da Lei 
9.656/98, lei especial. Não há outra norma que disponha 
expressamente sobre o tema (f. 137).

Em conformidade com o inciso I do art. 35-E, 
para os contratos celebrados antes da vigência da Lei 
9.656/98, as variações nas contraprestações pecuniárias 
de usuários com mais de sessenta anos de idade deverão 
ser previamente autorizadas pelo órgão competente.

E os reajustes das contraprestações de planos 
contratados a qualquer tempo estarão igualmente sujeitos 
à prévia regulamentação do órgão competente, por 
disposição do § 2º do art. 35-E.

No caso, o reajuste das prestações do contrato com 
base na mudança de faixa etária é abusivo, pois ofende 
o sistema do Código de Defesa do Consumidor e do 
Estatuto do Idoso. Quando aplicado o reajuste de 5% 
que o apelante pretende, a nulidade ocorreu sob a égide 
do que entrou em vigor já considerando que o reajuste é 
previsto para aqueles acima de 59 anos de idade.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual 
civil. Reajuste de mensalidade por faixa etária. Sobrestamento. 
Desnecessidade. Recurso especial. Prequestionamento. 
Súmulas nos 282/STF e 211/STJ. Negativa de prestação juris-
dicional. Não ocorrência. Lei nº 9.656/98. Aplicabilidade. 
Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 
nº 7/STJ. 1. O recurso especial cuja apreciação esbarre em 
óbices relativos à sua admissibilidade não merece ter seu 
julgamento sobrestado em virtude do reconhecimento da 
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente 
o prequestionamento de dispositivos apontados como 
violados no recurso especial, incidem as Súmulas nos 282/
STF e 211/STJ. 3. Não há falar em negativa de prestação 
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente 
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação 
do direito que entende cabível à hipótese. 4. A reforma do 
julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório 
dos autos, procedimento vedado na estreita via do recurso 
especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. A orientação juris-
prudencial desta Corte é firme no sentido de que é abusiva 
a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade 
de plano de saúde com base exclusivamente em mudança 
de faixa etária, sendo irrelevante que o contrato tenha sido 
celebrado antes da vigência do Estatuto do Idoso, da Lei 
nº 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor. 6. 
Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 257.898/
PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 
julgado em 07.11.2013, DJe de 25.11.2013).

O plano de saúde, como contrato típico de adesão, 
está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e deve 
ser interpretado de acordo com a intenção das partes, 
mas sem perder de vista a necessidade de equilíbrio, 
boa-fé objetiva e justiça contratual, para que os interesses 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        217

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES NILO LACERDA e ALVIMAR DE ÁVILA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Divórcio - Alimentos transitórios - Lapso temporal 
e valor - Patamares excessivos - Redução -
 Partilha - Bens - Aquisição - Ajuda mútua - 

Presunção absoluta - Veículo - Sub-rogação -
 Não comprovação - Dívidas do cônjuge-varão - 

Compartilhamento

Ementa: Apelação cível. Divórcio direto. Partilha de bens 
e pensão alimentícia. Regime da comunhão parcial. Arts. 
1.695 e 1.699 do Código Civil.

- Primeira apelação: não comprovado nos autos que 
as dívidas foram destinadas para atender necessidades 
exclusivas de apenas um cônjuge, deverão ser suportadas 
de igual forma por ambos.

- Segunda apelação: revela-se razoável diminuir o pensio-
namento fixado na sentença à ex-esposa, bem como 
o lapso temporal de sua durabilidade. O direito aos 
alimentos não pode ser utilizado para incentivar a ociosi-
dade, o parasitismo e tampouco para atender a todas as 
necessidades do alimentando. Ou seja: não se prestam à 
formação de patrimônio.

- Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão 
parcial, devem ser partilhados, de forma igualitária, não 
apenas os bens adquiridos a título oneroso, na constância 
da vida em comum, como também as dívidas contra-
ídas na vigência da união. Inteligência dos arts. 1.658 a 
1.660 do Código Civil.

- Os alimentos incidem sobre o 13º salário e o terço 
constitucional de férias, considerada a natureza jurídica 
salarial das referidas verbas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.025303-9/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelantes: 1º) J.M.C., 2º) 
A.D.R.C. - Apelados: A.D.R.C., J.M.C. - 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 PARCIAL PROVIMENTO À SEGUNDA APELAÇÃO 
E NEGAR PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014. - Marcelo 
Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCELO RODRIGUES - Sentença (f. 795/800-
TJ), à luz do art. 269, I, do Código de Processo Civil, 
declarou extinto o processo, com resolução do mérito: 1) 
declarando a extinção do vínculo matrimonial do casal, 
voltando a autora a assinar o nome de solteira; 2) fixando 
os alimentos no importe de 20% (vinte por cento) dos 
rendimentos líquidos do réu, incidindo sobre o 13º salário 
e o terço de férias, obrigação que perdurará por 3 (três 
anos), com o objetivo de propiciar à alimentada recursos 
para concluir o curso superior, cujo início acontecerá da 
publicação da sentença; 3) manutenção da autora no 
plano de saúde por igual período (Fusex); 4) reconheci-
mento do veículo Vectra como bem a ser partilhado; 5) 
como débito, as dívidas contraídas pelo varão durante 
o matrimônio e ainda não quitadas, que serão quantifi-
cadas oportunamente, em execução de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte 
arcará com os honorários de seus patronos, rateando as 
custas processuais, sobrestada a execução, por litigarem 
sob o pálio da justiça gratuita.

A parte ré apresentou embargos de declaração 
(f. 809/818-TJ), não acolhidos pelo juízo de origem 
(f. 828-TJ).

Primeira apelação (f. 821/826-TJ): J.M.C. externou 
seu inconformismo discordando de dois capítulos da 
sentença. O primeiro deles, quanto às dívidas contraídas 
pelo varão durante o matrimônio, sob a justificativa de que 
suas necessidades básicas eram supridas pelos pais e de 
que os gastos e empréstimos realizados juntos aos bancos 
se referiam aos cavalos de propriedade do ex-marido. O 
segundo, quanto à majoração do ônus de sucumbência 
(15% de uma anuidade da prestação alimentar).

Contrarrazões ofertadas às f. 879/882-TJ.
Segunda apelação (f. 835/859-TJ): A.D.R. apre-

sentou extensas razões recursais. Seu irresignação pode 
ser apresentada em 5 (cinco) pilares. São eles: 1) o 
Magistrado extrapolou o pedido da autora, pois não se 
falou em terço de férias; 2) inexiste nos autos qualquer 
planilha que apresente os gastos e as necessidades da 
ex-esposa, situação que esvazia o conceito de manu-
tenção básica; 3) é nova, saudável, habilitada para o 
ingresso no mercado de trabalho e, até o momento, só 
encontra facilidades, sem comprovação de sofrimento 
mental ou algo similar; 4) o prazo temporal de três anos 
não espelha a realidade e veio desacompanhado de 
qualquer subsídio; 5) descabimento de partilha do auto-
móvel, dado que objeto de sub-rogação.

Pugna pelo provimento do recurso de apelação 
para reformar integralmente a sentença.

Pelo princípio da eventualidade, formula dois 
pedidos sucessivos:
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1º) redução dos alimentos para 15% (quinze por 
cento) do soldo, sem nenhuma parcela acessória, e dimi-
nuição para um ano, raciocínio dispensado ao plano 
de saúde;

2º) redução dos alimentos para 5% (cinco por cento) 
do soldo, sem nenhuma parcela acessória, e diminuição 
para um ano, raciocínio dispensado ao plano de saúde.

Sub-rogação do veículo Vectra e partilha das 
dívidas, inclusive aquelas após a citação.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado às f. 897/904-
TJ.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por 
sua desnecessidade de intervenção no feito.

Petição apresentada pela Advocacia-Geral da 
União, argumentando que o plano de saúde Fusex 
pertence ao comando do exército, órgão da adminis-
tração pública direta. Nesse ponto, portanto, pugna pela 
ineficácia da decisão, especialmente porque prolatada 
por Juízo absolutamente incompetente (f. 909/913-TJ).

1. Núcleo da controvérsia e breves apontamentos 
para melhor compreensão do que será julgado.

A Emenda Constitucional nº 66, de 2010, alterou 
profundamente a sistemática do divórcio no ordena-
mento jurídico brasileiro. Foi sepultada a anacrônica e 
inútil separação judicial e, felizmente, não existe a ultra-
passada dicotomia inocente e culpado. Basta o desejo. A 
mudança também promoveu desdobramentos. Nasce daí 
um novo olhar sobre o Direito de Família.

No caso sob exame, o divórcio é litigioso, ou seja, a 
decisão e a iniciativa foram unilaterais (da ex-esposa), e, 
apesar do extenso número de atos processuais, frustrada 
qualquer conciliação.

Trata-se de casal novo, ela com 33 (trinta e três) 
anos de idade, ainda estudante, e ele com 37 (trinta e 
sete), capitão do exército. A união foi celebrada em 10 de 
dezembro de 1999 (f. 24-TJ), sob o regime de comunhão 
parcial de bens, e durou aproximadamente 11 (onze) 
anos. Sem filhos.

Vislumbra-se um ar beligerante forte entre as partes, 
razão pela qual se inaugura o raciocínio percorrido 
neste voto com as lúcidas palavras de Rodrigo da Cunha 
Pereira (Divórcio teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Editora GZ, 2011, 51p.):

O litígio conjugal é a falência do diálogo e uma forma, às 
vezes, inconsciente, de sua manutenção. Cada um acre-
dita estar dizendo a verdade e quer que o Estado-Juiz diga 
quem é o certo ou errado, isto é, quem é culpado e quem é 
inocente. Anula-se na consciência tudo de bom que houve 
entre eles e emergem predominantemente os rancores e as 
mágoas. O ódio prevalece sobre o amor e as pessoas ficam 
cegas por uma razão, em nome de se buscar direitos. O final 
é sempre trágico.

Pois bem.
É consabido que o divórcio apresenta aspectos 

pessoais e patrimoniais, como uso do nome de casado, 

guarda e convivência familiar, pensão alimentícia e 
partilha de bens.

Quanto à situação analisada, há consenso quanto 
à dissolução do casamento e à volta do uso do nome 
de solteira.

Todavia, há discussão quanto à obrigação alimentar 
e partilha de bens.

Oportuno inverter a ordem de julgamento dos 
recursos para melhor lógica na apreciação da matéria, 
especialmente quando ausente qualquer prejuízo.

2. Segunda apelação.
O instituto jurídico dos alimentos decorre de valores 

humanitários e dos princípios da solidariedade e digni-
dade humana e destina-se àqueles que não podem arcar 
com a sua própria subsistência.

Seja qual for a sua origem, a quantia deve ser esta-
belecida em atendimento ao binômio necessidade/possi-
bilidade, mas compatibilizando-se com o padrão de vida 
e a condição social das partes envolvidas.

A ex-esposa é firme no argumento de que sua vida 
profissional foi absolutamente comprometida por ter 
acompanhado seu marido, capitão do exército, por vários 
lugares no interior do país. Em razão desse fato, não 
conseguiu concluir a faculdade de Medicina Veterinária 
e, atualmente, encontra-se em tratamento psicológico.

O direito aos alimentos não pode ser utilizado para 
incentivar a ociosidade, o parasitismo, e tampouco para 
atender a todas as necessidades do alimentando. Ou 
seja: não se prestam à formação de patrimônio.

Com respeito à tese defendida pela ex-esposa e 
sem menosprezar a declaração subscrita por psicóloga 
e tampouco quanto às testemunhas ouvidas, não existem 
provas conclusivas de que não está apta a trabalhar.

Estamos diante do típico caso de alimentos transi-
tórios, cuja prestação é fixada durante um tempo ou até 
que se implemente determinada circunstância no tempo.

O estabelecimento de alimentos transitórios serve, 
inclusive, para evitar o enriquecimento ilícito do alimen-
tário, que, muitas vezes, aproveita-se da situação que 
ensejou a necessidade de fixação de pensão alimen-
tícia para prolongar o seu recebimento. É o caso, por 
exemplo, do cônjuge ou do companheiro que chegou ao 
fim do relacionamento sem investir no lado profissional 
ou que precisa de tempo para organizar a vida finan-
ceira, os bens que couberem na partilha. Sabendo que 
a quantia alimentar é devida somente por um determi-
nado tempo, o beneficiário ficará impossibilitado de se 
aproveitar ou de se acomodar para continuar recebendo 
alimentos (op. cit.) 

Contudo, o lapso temporal bem como o valor da 
pensão alimentícia foram fixados em patamares excessivos.

Com base nesse cenário e considerações, buscando 
o processo como instrumento de solução de litígios e de 
satisfação de direitos, a duração da obrigação de prestar 
alimentos deve ser reduzida e o seu valor também.
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Merece destaque o item destinado aos pedidos 
formulados pelo ex-marido, visto à f. 857-TJ, letra a (há o 
chamado pedido subsidiário).

Em conformidade com o que preceitua o art. 289 
do Código de Processo Civil, faculta-se ao autor formular 
mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que 
o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher 
o anterior.

Nas lições de José Carlos Barbosa Moreira (Novo 
processo civil brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2009, p. 12), “trata-se aqui da modalidade de cumu-
lação de pedidos denominada eventual. Ao pedido 
formulado para a eventualidade de rejeição de outro 
chama-se pedido subsidiário; àquele que se formula em 
precedência, pedido principal”. E continua: “na cumu-
lação eventual cabe a determinação do resultado ao 
órgão judicial”.

Pois bem.
Equacionando os interesses da melhor forma 

possível, a fim de melhor se organizar no aspecto da 
saúde física e mental e procurar a necessária e bem-vinda 
inserção no mercado de trabalho, salutar reduzir a pensão 
para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do 
ex-marido, deduzidos os descontos legais, diminuindo a 
obrigação para um 1 (um) ano, a contar da publicação 
do acórdão.

Cumpre advertir, ainda, que a incidência sobre o 
13º salário e sobre o terço constitucional de férias, visto 
que os ganhos a esse título representam parcelas remu-
neratórias ordinárias, não havendo razão a justificar não 
sejam alcançadas pela pensão, nem de longe configura 
vício na sentença. (A propósito, a segunda seção desta 
Corte Superior, no julgamento do REsp nº 1.106.654/RJ, 
sob o rito do art. 543-C do Código Processual Civil, em 
sessão realizada em 25.11.2009, firmou a compreensão 
da incidência da pensão alimentícia sobre o décimo 
terceiro salário e o terço constitucional de férias, também 
conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e 
gratificação de férias).

Avançando.
O fim do casamento, na maioria das vezes, importa 

também o fim da sociedade patrimonial. À efetiva repar-
tição dos bens, seja judicial, seja administrativa, dá-se o 
nome de partilha.

Há de se repetir que o casamento celebrado entre 
os litigantes ocorreu sob o regime da comunhão parcial 
de bens.

Não é novidade que esse tipo de regime tem como 
pano de fundo reconhecer uma presunção absoluta de 
colaboração conjunta pela aquisição onerosa de bens 
(decorrente de compra e venda, por exemplo) na cons-
tância do casamento. Ou seja, presume-se que, durante 
a convivência, um esposo auxilia o outro na aquisição 
de bens, ainda que psicológica ou moralmente, não 
apenas economicamente. Assim, todos os bens adqui-

ridos durante o matrimônio são frutos de ajuda mútua, 
não comportando a alegação de falta de esforço comum.

Nesse capítulo, acertada a sentença quando reco-
nhece integrar ao patrimônio comum do casal o veículo 
da marca GM Vectra CD ano/modelo 1999, placa 
COS-8882, tendo em vista que a alegada sub-rogação 
não foi comprovada. Dito isso em outras palavras, o 
automóvel não pode ser concebido como particular do 
cônjuge-varão, pois não há prova de que o possuía 
antes do casamento, ou o tenha recebido em razão de 
herança ou doação, ou ainda adquirido após o casa-
mento, como produto da alienação destes últimos indi-
cados (CARVALHO FILHO, Milton Carvalho. Código Civil 
comentado. 6. ed. São Paulo: Manole, 2011, 1.873 p.).

Raciocínio similar alcança as dívidas contraídas 
pelo ex-marido, pois não há a mínima verossimilhança 
recursal de que tais valores não se reverteram em bene-
fício da família.

3. Primeira apelação.
Conforme já amplamente explanado, não compro-

vado que as dívidas foram destinadas para atender às 
necessidades exclusivas de apenas um cônjuge, deverão 
ser suportadas de igual forma por ambos.

4. Plano de saúde - Fusex.
Por fim, deve ser deferido o pedido de manutenção 

da ex-esposa como dependente no plano de saúde da 
Fusex também pelo prazo de 1 (um) ano. Eventual revo-
gação da condição de beneficiária deverá ocorrer por 
meio próprio, dado que inexistente qualquer objeção 
nesse sentido.

5. Notas finais.
Fica aqui registrada a necessidade de empenho 

do ex-casal no desafio de estabelecer mecanismos de 
superar ou mitigar os conflitos relacionais que eclodem 
de múltiplas formas para, assim, beneficiar a todos.

A despeito do acolhimento do pedido subsidiário no 
capítulo destinado aos alimentos, o ex-marido decaiu de 
parte dos demais pleitos, razão pela qual é o caso de se 
dar parcial provimento ao recurso.

6. Conclusão.
À luz dessas considerações, mantida a pensão 

alimentícia, acolho o pedido subsidiário da segunda 
apelação e dou parcial provimento ao recurso para 
determinar que a obrigação alimentar incida sobre 15% 
(quinze por cento) dos rendimentos líquidos do ex-marido, 
deduzidos os descontos, nos moldes já assinalados, e 
tenha duração de 1 (um) ano, a contar da publicação 
do acórdão. Quanto aos demais capítulos da sentença, 
sem alteração.

Nego provimento à primeira apelação.
Custas recursais, pela primeira apelada, mantida 

a condenação em honorários advocatícios, suspensa a 
exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.
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Uberlândia, que, nos autos da “ação de indenização por 
perdas e danos”, movida em seu desfavor por Goulart’s 
Estacionamento Ltda., indeferiu a ordem para apresen-
tação coercitiva dos livros contábeis da sociedade agra-
vada, facultando a apresentação dos mesmos, além de 
determinar o seu exame somente por perito, na presença 
do empresário ou pessoa por este nomeada.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em 
síntese, que a exigência de apresentação dos livros fiscais 
pela agravada compreende regular exercício de seu 
direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pelo 
art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Pelo despacho lançado à f. 72-TJ, foi deferido o 
processamento do presente agravo na modalidade de 
instrumento, momento em que foi indeferido o efeito 
suspensivo requerido.

Preparo regular à f. 166-TJ.
Devidamente intimada, a agravada apresentou 

contraminuta às f. 181/187-TJ.
Passo à análise do recurso.
Preliminar de ofício: não conhecimento de parte 

do recurso.
Para que o recurso seja admitido, deve preencher, 

além dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, 
determinados requisitos formais.

Dentre os requisitos formais, exige-se que o recor-
rente, nas razões de seu recurso, impugne expressamente 
as razões da decisão recorrida.

Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o 
qual não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de 
recorrer, sendo sua obrigação expor, em seu recurso, os 
motivos pelos quais recorre, indicando as razões de fato e 
de direito que ensejariam a reforma da decisão.

A respeito da matéria e com muita propriedade, 
Humberto Theodoro Júnior ensina:

Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 
‘recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto’. 
Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação 
(art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos 
embargos de declaração (art. 536), ao recurso extraordi-
nário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange 
aos embargos infringentes (art. 531) (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de direito processual civil. 53. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2012, p. 607).

Da análise detida dos termos do processo, veri-
fica-se que a decisão ora agravada somente indeferiu 
a ordem para apresentação coercitiva dos livros contá-
beis da sociedade autora, facultando a apresentação dos 
mesmos e ressaltando que os aludidos documentos, se 
apresentados, só poderiam ser examinados pelo perito na 
presença do empresário ou de pessoa por ele nomeada.

Contudo, os agravantes, em suas razões, pretendem 
ver declarada a imprestabilidade da prova pericial, 
caso não apresentados os livros fiscais, bem como que 
seja determinada a preclusão da realização da prova 
e a expedição de ofícios à Receita Federal, Estadual, 

Livros contábeis - Apresentação coercitiva -
 Arts. 358 e 381 do CPC e o art. 1.191 do CC - 

Hipóteses legais - Não enquadramento - 
Recurso não provido

Ementa: Ação indenizatória. Decisão que indeferiu apre-
sentação coercitiva de livros contábeis. Ausência de 
impugnação aos fundamentos da decisão. Ofensa ao 
princípio da dialeticidade. Não conhecimento de parte do 
recurso. Ausência de previsão legal para apresentação 
coercitiva. Negar provimento.

- Não tendo a parte, em seu recurso, impugnado os 
fundamentos adotados na decisão recorrida, não há 
como conhecer integralmente do recurso, por ofensa ao 
princípio da dialeticidade.

- Os arts. 358 e 381 do Código de Processo Civil e o 
art. 1.191 do Código Civil estampam as hipóteses em 
que o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a 
exibição integral dos livros comerciais. Não se enqua-
drando a finalidade em nenhuma das hipóteses legais, 
não há como determinar sua apresentação coercitiva.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
10.031988-9/001 - Comarca de Uberlândia - 
Agravantes: Sérgio Ribeiro Cunha e outros - Agravado: 
Goulart’s Estacionamento Ltda. - 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 NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO E, NA 
PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Moacyr 
Lobato - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOACYR LOBATO - Trata-se de agravo de 
instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, 
interposto por Ronaldo Rodrigues da Cunha e outros, em 
face da decisão interlocutória de f. 153-TJ, proferida pela 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR e 
CAETANO LEVI LOPES.

Súmula - DAR PARCIAL PROVIMENTO À 
SEGUNDA APELAÇÃO; NEGAR PROVIMENTO À 
PRIMEIRA APELAÇÃO.

. . .
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Embargos infringentes. Direito processual civil. Recurso com 
razões dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. 
Inobservância ao princípio da dialeticidade. Não conheci-
mento. 1. Impõe-se o não conhecimento dos embargos infrin-
gentes quando as razões recursais se encontram dissociadas 
dos fundamentos que levaram o acórdão recorrido a reformar 
parcialmente a sentença de primeiro grau. 2. Preliminar susci-
tada de ofício. Recurso não conhecido (TJMG - 5ª Câmara 
Cível - Embargos Infringentes nº 1.0024.10.204088-8/002 - 
Rel.ª Des.ª Áurea Brasil - DJe de 05.02.2013).

Ação de cobrança. Embargos infringentes. Não conhecimento. 
Princípio da dialeticidade. Preliminar de ofício acolhida. 1 - 
O recurso que não contém os fundamentos que embasam 
o inconformismo contra o decisum não se mostra em conso-
nância com o ordenamento processual em vigor, que exige as 
razões recursais discursivas, em observância ao princípio da 
dialeticidade. 2 - Preliminar de não conhecimento do recurso 
suscitada de ofício e acolhida (TJMG - 16ª Câmara Cível 
- Embargos Infringentes nº 1.0287.06.025318-7/002 - Rel. 
Des. José Marcos Vieira - DJe de 12.11.2010).

Sendo assim, diante da violação ao princípio 
da dialeticidade, não há como conhecer do recurso 
nesses pontos.

Mediante tais considerações, não conheço de parte 
do recurso.

Mérito.
Cinge-se a matéria recursal à verificação da possi-

bilidade de determinação coercitiva de apresentação dos 
livros fiscais da empresa agravada, a fim de ser apurado, 
em perícia contábil, o valor da receita líquida que a 
mesma deixará de auferir nos 10 (dez) meses subse-
quentes à saída do imóvel, levando-se em consideração 
sua receita líquida anual.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a exibição 
dos livros contábeis compreende medida excepcional, 
autorizada tão somente nas hipóteses previstas nos arts. 
358 e 381 do Código de Processo Civil e no art. 1.191 
do Código Civil, sob pena de violação da garantia cons-
titucional do sigilo de dados e negócios da empresa, 
valendo a transcrição dos mesmos:

Art. 381. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a 
exibição integral dos livros comerciais e dos documentos 
do arquivo:
I - na liquidação de sociedade;
II - na sucessão por morte de sócio;
III - quando e como determinar a lei.

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral 
dos livros e papéis de escrituração quando necessária para 
resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou socie-
dade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em 
caso de falência.
§ 1º O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou 
de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os 
livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam exami-
nados na presença do empresário ou da sociedade empre-
sária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, 
para deles se extrair o que interessar à questão.
§ 2º Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o 
exame, perante o respectivo juiz.

Municipal e ao Gestor do FGTS para apresentação dos 
aludidos documentos.

Outrossim, as razões trazidas pelos agravantes não 
se encontram em consonância com a decisão agravada, 
que nada dispôs acerca da aludida imprestabilidade ou 
preclusão da prova pericial, nem tampouco se manifestou 
a respeito da expedição de ofícios à Receita Federal, 
Estadual, Municipal e ao Gestor do FGTS para apresen-
tação dos aludidos documentos.

Por tais razões, verifica-se que houve ofensa ao 
princípio da dialeticidade, na medida em que, nesses 
pontos, as razões do agravo de f. 02/09-TJ estão total-
mente dissociadas do disposto na decisão de f. 153-TJ.

A propósito, a respeito do tema, vejamos os ensina-
mentos de Araken de Assis:

Manifestando inconformismo com o ato decisório, todo 
recurso exige fundamentação. Entende-se por tal as razões 
através das quais o recorrente pretende convencer o órgão 
ad quem do desacerto do órgão a quo.
[...]
Recurso desacompanhado de razões ressente-se da falta de 
relevante requisito, mostrando-se inadmissível, proclamou a 
6ª Turma do STJ. Sem motivação, de fato, revelar-se impos-
sível estabelecer a extensão do recurso, total ou parcial, e o 
recorrido responder ao recurso.
[...]
O conteúdo das razões também suscitar rigoroso controle. 
Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, 
ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem 
de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar 
os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a 
peças anteriores.
Essas exigências se mostram compreensíveis e indispensáveis. 
Elas significam que o recorrente expõe uma causa - causa 
petendi, portanto - para o pedido de reforma, invalidação 
ou integração, e tal causa assenta numa crítica à resolução 
tomada no provimento quanto à questão decidida (Manual 
dos recursos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 218-219).

Por sua vez, Nelson Nery Jr. leciona:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. 
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discur-
sivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de 
reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá 
contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contradi-
tório em sede recursal.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação 
civil. A petição de interposição do recurso é assemelhável à 
petição inicial, devendo, pois, conter fundamentos de fato e 
de direito que embasariam o inconformismo do recorrente e, 
finalmente, o pedido de nova decisão.
[...]
As razões do recurso são elemento indispensável a que 
o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do 
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da 
decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento 
(Princípios fundamentais - teoria geral do recursos. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 149-150).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:



222        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014

Ao exame dos autos, verifica-se que os agravantes 
pretendem, com a referida exibição, identificar qual será 
o valor da receita líquida que a agravada deixará de 
auferir nos 10 (dez) meses subsequentes à sua saída do 
imóvel, evento que originou a presente demanda.

Com efeito, estabelecendo os arts. 381 do Código 
de Processo Civil e 1.191 do Código Civil as hipóteses 
em que o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a 
exibição integral dos livros comerciais e não se enqua-
drando a finalidade dos agravantes em nenhuma dessas 
hipóteses alhures transcritas, não há como determinar sua 
apresentação coercitiva.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal:

Agravo de instrumento. Produção de provas. Exibição de 
documentos. Livros comerciais. Sigilo de dados. Art. 381 
do CPC. Impossibilidade. - No caso de pedido de exibição 
de livros caixa de empresa, o deferimento da exibição de 
documentos, prevista nos arts. 355 e seguintes do Código de 
Processo Civil, deve estar em consonância com o que dispõe 
o art. 381 do mesmo diploma legal e demais normas perti-
nentes à exibição de livros comerciais, pois envolve quebra 
de sigilo de dados da empresa, que é protegido por lei que 
só o admite em casos excepcionais submetidos ao prudente 
arbítrio do juiz (Agravo de Instrumento 1.0024.07.392843-
4/001 - Relator: Des. José Affonso da Costa Côrtes - 15ª 
Câmara Cível - julgamento em 28.02.2008 - publicação da 
súmula em 11.03.2008).

Ademais, cumpre ressaltar que subsistem outros 
meios aptos a auxiliar a perícia na aferição dos aludidos 
dados, conforme esclarecido pelo próprio expert às 
f. 147/150-TJ.

Cumpre ainda esclarecer que a determinação do 
douto Magistrado para que, havendo a apresentação 
espontânea pela agravada, somente o perito e a pessoa 
por ela nomeada tenham acesso aos documentos apre-
senta-se como medida razoável, tendo em vista a natu-
reza dos documentos, cujo sigilo de dados é protegido 
por lei.

Nesse sentido, não se enquadrando o presente 
caso em nenhuma das situações em que a lei admite o 
deferimento da medida requerida, deve ser mantida a 
decisão agravada.

Mediante tais considerações, não conheço de parte 
do recurso e, na parte conhecida, nego provimento, 
mantendo a decisão agravada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AMORIM SIQUEIRA e PEDRO BERNARDES.

Súmula - NÃO CONHECERAM DE PARTE 
DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, 
NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Idoso - Direito à saúde - Ministério Público - 
Legitimidade - Cirurgia - Necessidade de 

realização imediata - Lei Federal nº 10.741/03 - 
Proteção integral e especializada - Dever do Poder 

Público

Ementa: Direito constitucional. Reexame necessário. 
Apelação cível. Ação civil pública. Direito à saúde. Idoso. 
Legitimidade do Ministério Público. Realização de trata-
mento cirúrgico. Lei Federal nº 10.741/03. Proteção inte-
gral e especializada. Procedência do pedido.

- O Ministério Público do Estado é parte legítima para 
ajuizar ação em defesa de interesse individual indispo-
nível, principalmente, na tutela dos direitos de pessoa 
idosa (art. 127 da CR/88 e art. 74, inciso III, da Lei 
Federal nº 10.741/03).

- É dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas 
de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistinta-
mente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana 
(art. 198, I, da CF/88).

- O direito fundamental à vida e à saúde de pessoa idosa 
goza de proteção integral por força do Estatuto do Idoso, 
de modo que presumida a incapacidade ante o avanço 
da idade e demonstrada a necessidade fática do atendi-
mento específico à saúde, presente, por consequência, 
o dever público de atendimento especial, diferenciado 
e total.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0701.
10.033411-2/001 - Comarca de Uberaba - Remetente: 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberaba 
- Apelante: Município de Uberaba - Apelado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
VERSIANI PENNA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REJEITAR PRELIMINAR E CONFIRMAR A SENTENÇA NO 
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECUR SO
 VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Versiani 
Penna - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VERSIANI PENNA - Relatório. Trata-se de ação 
civil pública ajuizada em face do Município de Uberaba, 
em que se pleiteia a realização imediata de procedimento 
cirúrgico no paciente Manuel Ferreira de Freitas, bem 
ainda todo o atendimento médico, laboratorial e hospi-
talar necessário à implementação do direito à saúde.
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Consta da inicial que Manuel Ferreira de Freitas 
necessita da realização da cirurgia corretiva de hérnia 
para a manutenção de sua saúde, e, por ser pessoa 
pobre, não possui condições de arcar com o valor do 
procedimento. Discorre sobre a legitimatio do Ministério 
Público e da Municipalidade para a causa, bem como 
sobre o direito constitucional à saúde. Pugna pela ante-
cipação dos efeitos da tutela e, ao final, requer a proce-
dência do pedido.

O pedido liminar foi deferido (f. 45/46).
O Município de Uberaba aventa preliminar de ilegi-

timidade ativa, e, no mérito, defende que o art. 196 da 
Constituição Federal é norma de caráter programático e 
depende de normas infraconstitucionais que venham inte-
grar sua eficácia. Disserta sobre a relatividade do direito à 
saúde, sobre o princípio da reserva do possível e salienta 
a questão orçamentária como limitadora da atuação 
do ente público. Destaca o princípio da razoabilidade e 
requer a improcedência do pedido (f. 56/77).

Despacho saneador, f. 208.
Parecer ministerial, f. 268/272.
Laudo técnico, f. 275/276.
Em sentença de f. 286/289, foi julgado procedente 

o pedido para condenar o réu

ao fornecimento do tratamento cirúrgico de hérnia inci-
sional abdominal pós-colectomia por doença diverticular, 
nos termos do relatório médico e perícia médica, fornecendo 
a Manuel Ferreira de Freitas o atendimento médico neces-
sário, proporcionado e fornecendo ao paciente a cirurgia e 
todo o atendimento médico, laboratorial e hospitalar, medi-
camentos, alimentos e insumos necessários à preservação da 
vida e da saúde do assistido.

O Município interpôs recurso de apelação às 
f. 292/309, em que ratifica as razões de contestação e 
pede a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso 
(f. 312/325).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela 
manutenção da sentença, prejudicado o recurso volun-
tário (f. 332/342).

É o relatório.
Trata-se de reexame necessário e recurso de 

apelação interposto pelo Município de Uberaba contra 
sentença que julgou procedente o pedido de realização 
imediata de procedimento cirúrgico no idoso Manuel 
Ferreira de Freitas, bem ainda todo o atendimento 
médico, laboratorial e hospitalar necessário à implemen-
tação do direito à saúde.

Admissibilidade.
De início, cabe salientar que essa demanda envolve 

condenação ilíquida contra o Município de Uberaba.
Dessa forma, nos termos do art. 475, inciso I, do 

CPC e do entendimento do colendo Superior Tribunal 
de Justiça (Súmula 490), de ofício, conheço do reexame 
necessário. Conheço, também, do recurso voluntário, 
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar.
Da (i)legitimidade ativa do Ministério Público.
Primeiramente, cumpre salientar a legitimidade 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para 
compor o polo ativo da presente ação, porquanto defende 
interesse individual indisponível, conforme dispositivo da 
nossa Constituição da República, a saber:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essen-
cial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (g.n.).

De certo, a generalidade e a abstração dos direitos 
individuais homogêneos não impedem a propositura de 
ação na tutela de pretensão meramente individual, princi-
palmente se se considerar, na espécie, que o Parquet atua, 
como substituto processual, na defesa de pessoa idosa, 
conforme corrobora a jurisprudência deste eg. Tribunal:

Ação ordinária. Oxigenoterapia domiciliar. Pessoa idosa. 
Legitimidade ativa do Ministério Público. Responsabilidade 
solidária dos entes públicos. Direito à saúde. Dever do 
Estado. 1 - A Lei nº 10.741/2003 confere legitimidade ao 
Ministério Público para atuar como substituto processual, além 
de prever expressamente a utilização de medidas judiciais 
para a proteção dos direitos e garantias do idoso. 2 - Cabe 
ao Município, dentro do âmbito de sua atuação, garantir o 
direito à saúde, preconizado pela Constituição da República, 
tomando as providências cabíveis para manter em condições 
de atendimento as unidades de saúde sob sua direção, tendo 
em vista que o Sistema Único de Saúde se encontra funda-
mentado na cogestão, envolvendo os entes estatais referentes 
aos três níveis da federação. 3 - O direito à vida e à saúde 
são garantias constitucionais e dever do Estado, devendo, 
portanto, ser assegurado o tratamento necessário àqueles 
que não têm condições financeiras para adquiri-los com 
recursos próprios (Reexame Necessário 1.0245.09.173491-
4/001, Des. Maurício Barros, julgado em 30.08.2011) (g.n.).

Ação ordinária. Paciente idosa com quadro clínico grave. 
Internação em leito de CTI. Ausência de vaga em hospital 
conveniado ao SUS. Ministério Público. Legitimidade. 
Inteligência do art. 74, I, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso). - Possui o Ministério Público estadual legitimidade 
para ajuizar ação para a proteção de direitos difusos e cole-
tivos, bem como dos direitos individuais, como o direito à 
saúde da paciente idosa (art. 74, I, da Lei 10.741/2003). 
Demonstrada a necessidade de internação da paciente em 
centro de tratamento intensivo, imperiosa a procedência da 
ação manejada pelo Ministério Público estadual (Apelação 
Cível 1.0245.04.049532-8/005, Des. Edilson Fernandes, 
julgado em 19.05.2009) (g.n.).

A propósito, a Lei Federal nº 10.741/03, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso, estabelece a legiti-
mação extraordinária do Órgão Ministerial:

Art. 74. Compete ao Ministério Público:
[...]
III - atuar como substituto processual do idoso em situação 
de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei; [...] (g.n.).
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Não há, portanto, dúvidas quanto à legitimidade do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais para o ajui-
zamento da presente demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada 
pelo Município.

Mérito.
Quanto ao mérito propriamente dito, não se 

pode olvidar que requerida a pretensão in casu em 
favor de pessoa idosa, gozando, por isso, de proteção 
integral e especializada com fulcro na Lei Federal 
nº 10.741/03, verbis:

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.
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta priori-
dade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convi-
vência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto 
aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços 
à população;
II - preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas;
III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso;
IV - viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
V - priorização do atendimento do idoso por sua própria 
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que 
não a possuam ou careçam de condições de manutenção da 
própria sobrevivência;
VI - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 
áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços 
aos idosos;
VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divul-
gação de informações de caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais de envelhecimento;
VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais;
IX - prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda.

E ainda, mais especificamente, o disposto no art. 15, 
§ 2º, do Estatuto do Idoso:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe 
o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção espe-
cial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
[...]
§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuita-
mente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação.

Decorre, então, um conjunto de garantias universal-
mente consagradas, assentadas, de um lado, na hipossu-
ficiência da pessoa idosa e, lado outro, na transferência 
dos encargos protetivos ao Estado e à família.

No caso presente, pelos relatórios e receituários 
jungidos à inicial, verifica-se que o beneficiário da actio 
de origem necessita de cirurgia de tratamento de hérnia, 
para a qual, inclusive, já fez exames pré-operatórios e 
possui protocolo de pré-internação em hospital creden-
ciado ao SUS, tendo aguardado, desde 2009, a reali-
zação do procedimento.

Ademais, o laudo técnico de f. 275/276 confirma a 
necessidade da terapêutica cirúrgica indicada.

Some-se a isso, o fato de que o direito à saúde, além 
de qualificar-se como direito fundamental, representa 
consequência constitucional indissociável do direito à 
vida, que, tratando-se de pessoa idosa, goza de proteção 
integral com fulcro na Lei Federal nº 10.741/03.

Nessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal 
posicionou-se no sentido de que é possível

o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio 
do fornecimento de medicamento ou de tratamento impres-
cindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na quali-
dade de vida da paciente (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, 
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30.4.2010).

Sabidamente, por ser a saúde um serviço de rele-
vância pública e por ser o direito à saúde e à integri-
dade física um direito indisponível do cidadão, cumpre 
ao Poder Público garantir o acesso a políticas públicas 
de saúde e ao fornecimento de tratamentos essenciais a 
assegurar uma qualidade mínima de vida necessária à 
garantia da dignidade da pessoa humana, como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito.

A esse respeito, leciona Alexandre de Moraes:

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê prin-
cípios informadores e regras de competências no tocante à 
proteção da saúde pública.
No preâmbulo da Constituição Federal destaca-se a neces-
sidade de o Estado democrático assegurar o bem-estar 
da Sociedade.
Logicamente, dentro do bem-estar, destacado como uma das 
finalidades do Estado, encontra-se a Saúde Pública.
Além disso, o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem 
como consequência imediata da consagração da dignidade 
da pessoa humana como fundamento da República Federativa 
do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das 
concepções transpessoalistas de Estado e nação, em detri-
mento da liberdade individual (Constituição do Brasil inter-
pretada e legislação constitucional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 2.040-2.041).

E, citando o professor José Afonso da Silva, continua 
Alexandre de Moraes:

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 
que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 
O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e 
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lEmbargos de terceiro - Penhora de imóvel - 

Propriedade exclusiva da ex-mulher do executado -
 Formal de partilha - Registro não efetuado no 
Cartório de Registro de Imóveis - Irrelevância - 

Constrição indevida

Ementa: Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. 
Propriedade exclusiva da ex-mulher do executado. Formal 
de partilha não registrado. Irrelevância. Decisão mantida.

- Deve ser afastada a constrição do imóvel que, em 
divórcio anterior à execução fiscal, coube exclusivamente 
à ex-mulher do executado, sendo irrelevante o registro 
intempestivo do formal de partilha no Cartório de Registro 
de Imóveis.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.040245-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Fazenda Pública 
do Município de Belo Horizonte - Apelada: Maria Rosário 
Guimarães Lima - 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, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. - Geraldo 
Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GERALDO AUGUSTO - Conhece-se do 
recurso, presentes os requisitos à sua admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença 
(f. 52/54), que julgou procedentes os embargos de 
terceiro opostos, declarando indevida a indisponibilidade 
do imóvel de propriedade da embargante, pela dívida 
que deu causa a estes embargos. Por fim, condenou o 
embargado a pagar as custas processuais e honorários 

da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, 
protegem e recuperam. As ações e serviços de saúde são 
de relevância pública, por isso ficam inteiramente sujeitos à 
regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público, nos 
termos da lei, a quem cabe executá-los diretamente ou por 
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Se a 
Constituição atribui ao Poder Público o controle das ações e 
serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços tem 
ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo 
controle, mormente quando aparece ao lado da palavra 
fiscalização (Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2.041).

Mais adiante:

Seguindo essa orientação, a Constituição da República 
consagra ser a Saúde direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, [...] (Constituição do 
Brasil interpretada e legislação constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 2.041).

Dessa forma, demonstrada a necessidade fática do 
atendimento específico à saúde do idoso, presente, por 
consequência, o dever público de atendimento integral, a 
cargo, in casu, do Município de Uberaba.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

Apelação cível. Reexame necessário. Mandado de segu-
rança. Transferência para hospital para internação em UTI. 
Inafastabilidade do direito à vida digna. Multa incabível. 
Sentença reformada em parte. I - Comprovada a imprescin-
dibilidade da transferência hospitalar de idoso com base em 
categórico relato médico que descreve a moléstia e aponta 
a urgente necessidade de internação em unidade de terapia 
intensiva, sob pena de risco de dano grave (morte), é impe-
rativa a manutenção da sentença que concede a segu-
rança, impondo ao ente federado municipal o dever de arcar 
com as despesas inerentes à transferência e à internação, 
mormente em face da inequívoca premência de proteção à 
vida digna, bem jurídico maior. II - Uma vez que a execução 
da sentença que concede a ordem em mandado de segu-
rança é imediata e, em caso de descumprimento, o destina-
tário do comando sentencial pode ser responsabilizado civil 
e penalmente, incogitável a imposição de astreinte (Apelação 
Cível/Reexame Necessário 1.0607.11.004372-8/001, Des. 
Peixoto Henriques, julgado em 26.02.2013)(g.n.).

Ação ordinária. Internação em CTI. Saúde. Idoso. Direito 
garantido constitucionalmente, Ônus de sucumbência em 
desfavor do Estado de Minas Gerais. Parte assistida pela 
Defensoria Pública. Descabimento. - Restando demonstrada 
a necessidade de internação de idoso em CTI Cardiológico, 
deve-se condenar o ente público a oferecê-la. - Nos termos 
do enunciado da Súmula 421 do colendo STJ, ‘os honorários 
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 
pertença’. - Preliminar rejeitada. - Sentença parcialmente 
reformada, no reexame necessário. - Recurso voluntário 
prejudicado (Apelação Cível 1.0079.09.989184-2/001, 
Des.ª Heloísa Combat, julgado em 24.01.2013)(g.n.).

Ante o exposto, confirmo a sentença em reexame 
necessário, prejudicado o recurso voluntário.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ÁUREA BRASIL e LUÍS CARLOS GAMBOGI.

Súmula - PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDI -
CADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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ficar a constrição, porque indevida, conforme iterativa 
jurisprudência citada na decisão hostilizada.

Assim, diante do acima examinado, tem-se por 
correta a sentença de origem, que julgou procedentes os 
embargos de terceiro, impondo-se a sua manutenção.

Com tais razões, nega-se provimento à apelação, 
mantendo-se a decisão hostilizada.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

advocatícios, estes fixados em R$600,00, nos termos do 
art. 20, § 4º, do CPC.

Irresignado recorre o Município de Belo Horizonte, 
f. 62/71, visando à reforma da decisão de origem, argu-
mentando, em resumo, que a decisão merece reforma, 
porquanto ausente a averbação do formal de partilha; 
que é dever do contribuinte a atualização do cadastro 
perante o órgão municipal competente; que, em hipótese 
de manutenção da decisão de origem, a condenação do 
Município deve ser afastada, com fulcro no princípio da 
causalidade; que, em razão do princípio da celeridade, a 
penhora deve ser mantida.

Sem contrarrazões, certidão f. 73-verso.
Examina-se o recurso.
De início, frise-se que, pela leitura do art. 1.046 do 

Código de Processo Civil,

quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou 
esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judi-
cial, em casos como penhora, depósito, arresto, sequestro, 
alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, 
partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou resti-
tuídos por meio de embargos.

Com a análise detida dos autos, apreende-se que a 
embargante foi casada com o executado Marco Antônio 
de Pádua Lima e, em partilha de bens do extinto casal, 
coube àquela o bem objeto desses embargos.

Na hipótese dos autos, em sede de execução fiscal, 
foi deferida a indisponibilidade de bens do executado, 
tendo sido gravado o imóvel em questão.

Neste caso concreto e específico, tem-se que a 
embargante não fez parte do polo passivo da demanda 
durante o processo executivo fiscal, tomando ciência da 
constrição apenas quando requerida a transferência da 
propriedade do imóvel.

Ressalta-se, ainda, que a ação executória foi distri-
buída no ano de 2004, havendo citação do ex-cônjuge 
em dezembro do referido ano e constrição patrimonial, 
que envolveu o bem em questão, em 05.04.2010.

Por outro lado, a decisão a respeito da partilha 
de bens do extinto casal transitou em julgado em 
22.03.2002, muito antes do lançamento do crédito tribu-
tário e, pois, da distribuição do feito executivo.

Sabe-se que há possibilidade de preservação da 
constrição judicial, mesmo em hipóteses como a que se 
apresenta, se demonstrado que a dívida executada gera-
dora do gravame foi revertida em favor da família, não 
sendo, porém, o ocorrido nos autos, em que pesem os 
argumentos do apelante.

Ora, não pode o bem de terceiro garantir o juízo 
em feito executivo do qual este não participou e com o 
qual não possui qualquer relação de devedora.

Acrescenta-se, ainda, que o fato de o formal de 
partilha, que atribuiu o direito da embargante ao imóvel, 
não ter sido registrado tempestivamente não pode justi-

Direito à educação - Direito social fundamental - 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
 Turmas multisseriadas - Constitucionalidade - 

Legalidade - Separação de Poderes

Ementa: Apelação cível. Reexame necessário. 
Administrativo. Direito social fundamental à educação. 
Arts. 205 e 206, VII, da CF. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Ofício Circular nº 07/2012. Organização 
de turmas multisseriadas. Legalidade e constitucionali-
dade diante da conjuntura atual. Ativismo judicial versus 
separação dos Poderes. Ponderação. Recurso provido. 
Sentença reformada. Segurança denegada.

- A educação constitui indispensável ferramenta ao pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, tanto em sua vida 
pública como em sua vida privada. Se, por um lado, desde 
cedo, prepara o indivíduo para o exercício da cidadania; 
por outro, municia-o de qualificação para o trabalho.

- Ciente da importância do papel emancipador da 
educação, notadamente em países como o Brasil, 
onde a desigualdade social e de oportunidades possui 
contornos exacerbados, o Constituinte Originário alçou-a 
à condição de direito social fundamental e incumbiu ao 
Estado o dever de viabilizar a sua prestação, com garantia 
de padrão de qualidade, nos termos do art. 205 c/c o 
art. 206, inciso VII, ambos da CF.

- A Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases 
da educação nacional, em seu art. 4º, inciso IX, densi-
ficou o comando constitucional e reforçou o compromisso 
do Estado com a prestação de uma educação pública 
que atenda a “padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem”.

- Especificamente quanto à forma de instituição do ensino, 
o legislador ordinário, sabedor das diferenças regio-
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nais existentes no Brasil, país de dimensão continental, 
facultou ao Executivo a possibilidade de organizar a 
educação básica “em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar” (art. 23, caput, da Lei nº 9.394/96).

- O objetivo das turmas multisseriadas, autorizadas no 
âmbito do Estado de Minas Gerais pelo item 1.5 do 
Ofício Circular nº 07/2012, consistiu em dar atendimento 
adequado ao reduzido número de alunos residentes em 
regiões interioranas e predominantemente rurais, visando 
fomentar o acesso à educação e o combate à evasão, 
o que encontra perfeita compatibilidade com o teor 
do art. 23 da Lei nº 9.394/96, que permite alterações 
da organização escolar para atender ao interesse do 
processo de aprendizagem, bem como com os princípios 
do acesso universal à educação básica e do melhor inte-
resse da criança e do adolescente, ambos de matriz cons-
titucional (arts. 208 e 227 da CF, respectivamente).

- É necessário comedimento no grau de ingerência dos 
magistrados - agentes públicos não democraticamente 
eleitos - na concretização dos direitos sociais fundamen-
tais, para que o fiel da balança encontre uma posição de 
equilíbrio entre o ativismo judicial e o princípio da sepa-
ração dos Poderes, sob pena de, no caso concreto, a 
pretexto de proteger o direito fundamental à educação, 
colocar-se em risco a continuidade, em perspectiva de 
universalização, da política pública educacional mineira.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
12.075666-3/002 - Comarca de Belo Horizonte - 
Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Sindicato Único dos Trabalhadores 
da Educação de Minas Gerais - Sind-UTE - Autoridade 
coatora: Subsecretária de Desenvolvimento da Educação 
Básica do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
BITENCOURT MARCONDES

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, em DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA EM 
REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Bitencourt 
Marcondes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de 
apelação interposta contra a sentença proferida pela 
Dr.ª Lílian Maciel Santos, Juíza de Direito da 2ª Vara da 

Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, 
que, nos autos do mandado de segurança impetrado 
pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação 
de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) contra ato imputado à 
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica 
do Estado de Minas Gerais, concedeu parcialmente a 
segurança pleiteada, para suspender a eficácia do item 
1.5 do Ofício Circular nº 07/2012.

Na sentença (f. 312/323), a Juíza de primeiro grau 
rejeitou as preliminares de ausência de direito líquido e 
certo e de falta de interesse de agir.

Com relação ao mérito, salientou que o ato impug-
nado, o qual institui a formação de turmas multisseriadas 
para toda e qualquer matéria a ser lecionada nos ensinos 
fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, 
não se coaduna com a disciplina da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, notadamente em seu art. 24, inciso 
IV, devendo ser reputado ilegal.

Por fim, em atenção ao princípio da continuidade 
do serviço público, ressalvou que as turmas multisse-
riadas já existentes não poderiam ser desmembradas no 
curso do ano letivo, sob pena de haver um colapso no 
sistema educacional.

Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs 
recurso de apelação (f. 325/329), aduzindo, em síntese, 
que a instituição de turmas multisseriadas ocorreu 
de forma planejada, a fim de garantir a qualidade do 
ensino e boas condições de trabalho aos profissionais 
da educação.

Sustenta, ainda, que o ato impugnado, além de ser 
decorrente do exercício legítimo do poder regulamentar 
que lhe foi concedido pelo Constituinte Originário, 
guarda perfeita consonância com outras espécies 
normativas carreadas aos autos, quais sejam a nota 
técnica s/nº de 1º.02.2012 e os Ofícios Circulares da 
Secretaria Estadual de Educação (SEE) nos 050/2012, de 
12.03.2012, e 083/2012, de 17.04.2012.

Dessa forma, ao argumento de que os alunos das 
turmas multisseriadas não têm nenhum prejuízo com 
relação ao seu direito fundamental à educação, requer 
o provimento do recurso, para que, reformando-se a 
sentença, seja a segurança denegada.

O impetrante, a seu turno, apresentou contrarrazões 
às f. 336/343, pleiteando o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 361/363, opinando pela confirmação da sentença, por 
seus próprios fundamentos.

Documentos juntados pelo Estado de Minas Gerais 
às f. 364/447.

Manifestação do impetrante sobre o seu teor às 
f. 451/455.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso, bem como do reexame necessário 
(art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09).

Versam os autos sobre mandado de segurança 
impetrado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em 
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Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), visando ao 
reconhecimento da ilegalidade do item 1.5 do Ofício 
Circular nº 07/2012 (f. 26), subscrito pela Subsecretária 
de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado de 
Minas Gerais, o qual, por permitir a organização de 
turmas multisseriadas para toda e qualquer matéria a 
ser lecionada nos ensinos fundamental e médio da rede 
pública estadual de ensino, levando em conta apenas o 
critério de demanda pelo serviço público, não se coadu-
naria com a disciplina legal do sistema normativo pátrio, 
segundo a qual a educação, no país, deve ser disponibi-
lizada de forma eficiente e qualificada.

Nas informações prestadas em juízo, a autoridade 
coatora afirma que a organização de turmas multisse-
riadas foi detalhadamente planejada para garantir a 
continuidade do ensino em regiões com reduzido número 
de alunos, sem se descuidar de satisfazer a expecta-
tiva constitucional com relação à qualidade do ensino. 
Ademais, aduz que o ato impugnado decorre do exercício 
legítimo do poder regulamentar concedido aos Estados 
federados pelo Constituinte Originário.

Na sentença, conforme relatado, concedeu-se 
parcialmente a segurança, para suspender a eficácia do 
item 1.5 do Ato Ofício Circular nº 07/2012, ressalvada a 
possibilidade de continuidade das turmas multisseriadas 
já existentes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste 
Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir se a instituição 
de turmas multisseriadas, no âmbito do Estado de Minas 
Gerais, revela-se compatível com os escopos políticos, 
sociais e culturais impregnados na Constituição Federal 
e esmiuçados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(Lei nº 9.394/96).

Como é cediço, a educação constitui indispensável 
ferramenta ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
tanto em sua vida pública, como em sua vida privada. 
Se, por um lado, desde cedo, prepara o indivíduo para 
o exercício da cidadania; por outro, municia-o de qualifi-
cação para o trabalho (A propósito, nos termos do art. 1º, 
incisos II e IV, da CF, a cidadania e os valores sociais do 
trabalho constituem fundamentos basilares da República 
Federativa do Brasil, sobre os quais todo o ordenamento 
jurídico há de se alicerçar).

Ciente da importância do papel emancipador 
da educação, notadamente em países como o Brasil, 
onde a desigualdade social e de oportunidades possui 
contornos exacerbados, o Constituinte Originário alçou-a 
à condição de direito social fundamental

Título II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
[...]
Capítulo II
Dos Direitos Sociais
[...]
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ-

dência social, a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na forma desta Constituição.

e incumbiu ao Estado o dever de viabilizar a sua pres-
tação

A educação é um direito fundamental e indisponível dos indi-
víduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o 
seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado 
pelo art. 205 da Constituição do Brasil. A omissão da 
Administração importa afronta à Constituição (RE 594.018-
AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 23.6.2009, 
Segunda Turma, DJe de 7.8.2009). No mesmo sentido: 
AI 658.491- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 
20.3.2012, Primeira Turma, DJe de 07.05.2012.

com garantia de padrão de qualidade, conforme se infere 
da redação do art. 205, c/c o art. 206, inciso VII, ambos 
da CF:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão de qualidade.

A Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e 
bases da educação nacional, em seu art. 4º, inciso IX, 
densificou o comando constitucional visitado e reforçou 
o compromisso do Estado com a prestação de uma 
educação pública que atenda a “padrões mínimos de 
qualidade de ensino, definidos como a variedade e quan-
tidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”.

Especificamente quanto à forma de instituição do 
ensino, que mais interessa ao deslinde da controvérsia, 
o legislador ordinário, sabedor das diferenças regio-
nais existentes no Brasil, país de dimensão continental, 
facultou ao Executivo a possibilidade de organizar a 
educação básica

em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o interesse 
do processo de aprendizagem assim o recomendar (art. 23, 
caput, da Lei nº 9.394/96).

Nessa linha, o art. 24, IV, da Lei nº 9.394/96, 
expressamente, autorizou a formação de turmas multisse-
riadas, senão vejamos:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 
será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
[...]
IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos 
de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento 
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na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares; [...].

Diante desse panorama legislativo, o Governo 
do Estado de Minas Gerais, alegando exercício legí-
timo de regulamentar, por meio de sua Subsecretária 
de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado de 
Minas Gerais, editou o Ofício Circular nº 07/2012, que, 
no item 1.5, franqueou à direção ou à coordenação das 
escolas da rede pública estadual de ensino a organização 
de turmas multisseriadas, nos seguintes termos:

O Anexo II da Resolução SEE 2.018, de 06/01/2012 esta-
belece os critérios para composição das turmas no Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial, devendo a 
Direção ou Coordenação da Escola:
[...]
1.5. Organizar turmas unificadas (multisseriadas) nos anos 
iniciais e finais do Ensino Fundamental, para garantir a conti-
nuidade dos estudos dos alunos, caso as turmas contem com 
número muito reduzido de alunos. Nos anos finais do Ensino 
Fundamental, deverão ser organizadas, neste caso, turmas 
unificadas com 6º e 7º anos e com 8º e 9º anos. Nos anos 
iniciais, preferencialmente, organizar essas turmas com 1º, 2º 
e 3º anos e 4º e 5º anos, dependendo do número de alunos 
em cada turma.

Não obstante o fato de, em sede de juízo perfunc-
tório, haver reputado ilegal o ato impugnado (TJMG - 
Agravo de Instrumento Cível 1.0024.12.075666-3/001 
- Relator: Des. Bitencourt Marcondes - 8ª Câmara Cível - 
julgamento em 08.11.2012 - publicação da súmula em 
20.11.2012), porquanto aparentemente dissonante do 
intuito do Constituinte, de uma análise mais detida da 
controvérsia, entendo ser o caso de rever o teor do posi-
cionamento outrora adotado.

Isso porque o objetivo das turmas multisseriadas, 
no âmbito do Estado de Minas Gerais, consistiu em dar 
atendimento adequado ao reduzido número de alunos 
residentes em regiões interioranas e predominante-
mente rurais.

Dessa forma, o ato impugnado, por possuir a legí-
tima finalidade de fomentar o acesso à educação e evitar 
a evasão, guarda perfeita compatibilidade com o teor 
do art. 23 da Lei nº 9.394/96, que permite alterações 
na organização escolar para atender ao interesse do 
processo de aprendizagem, bem como com os princípios 
do acesso universal à educação básica e do melhor inte-
resse da criança e do adolescente, ambos de matriz cons-
titucional (arts. 208 e 227 da CF, respectivamente).

A interpretação contextual das normas contidas 
no artigo acima mencionado, conjugada com o teor do 
inciso IV do art. 24 da Lei nº 9.394/96, autoriza afirmar 
que o rol neste presente é meramente exemplificativo. A 
norma, em verdade, exige que se respeite a equivalência 
de nível cognitivo dos alunos reunidos em relação à 
matéria a ser ministrada, o que ocorre com o ato impug-
nado, ao distribuir as classes em vários graus de aprofun-
damento, cada qual com o seu conteúdo programático.

Não se ignora que o serviço público de educação 
se mostra muito aquém das necessidades e das expec-
tativas sociais, o que contribui para a estagnação do 
quadro de desigualdade e miséria que assola boa parte 
da população do país.

Todavia, o intérprete - a despeito de ter expecta-
tiva de que, num dado momento histórico, a qualidade 
da educação pública atinja o patamar de excelência - 
deve ter a consciência de que a parametricidade de seu 
julgamento, inexoravelmente, atrela-se ao atual contexto 
social, político e cultural. Nesse horizonte, sinceramente, 
não consigo convencer-me de que o ensino que será 
dispensado às turmas multisseriadas trará prejuízos aos 
alunos, até porque o ensino seriado não é unanimidade 
entre os especialistas.

Em crítica ao sistema seriado, cite-se interessante 
trecho de publicação doutrinária:

a homogeneidade era, e ainda é, em algumas escolas, a 
característica esperada pelo educador para facilitar sua 
atuação em sala de aula. No entanto, o que podemos 
observar é um problema histórico-cultural fundamentalmente 
político. Ao agrupar os alunos pela idealização da homoge-
neidade, ou seja, pela abstração do desejo de se trabalhar 
com alunos iguais estamos permitindo a exclusão de muitos 
do processo de ensino e aprendizagem, porque, historica-
mente, ao se separar por níveis de dificuldades, estamos mais 
uma vez excluindo aqueles com menores condições sociais e 
culturais. Dessa maneira, a troca de experiências e a valori-
zação do indivíduo e de sua cultura são desconsideradas no 
processo pedagógico. A separação em classes homogêneas 
vem reforçar os privilégios daqueles que têm melhores condi-
ções. Mesmo assim, por mais que se busque a homogenei-
dade, em sua essência, isto não é possível. [...] a complexi-
dade está presente em cada ser e em sua interação social, 
que, por mais que se busque a homogeneidade por níveis 
de aprendizagem, a diversidade estará presente (ROSA, Ana 
Cristina da. Classes multisseriadas: desafios e possibilidades. 
Educação & Linguagem. Ano 11, n. 18, p. 222-237, jul.-
-dez./2008).

Ressalto que a opção pelas turmas multisseriadas, 
segundo as informações, se deu pelo diminuto número 
de alunos, que impossibilitaria a manutenção de turmas 
seriadas. Esse fato foi o móvel da escolha, pois outra 
opção seria a realocação desses alunos em escolas 
situadas nos centros urbanos. Encaro que o juízo de valo-
ração feito pela Administração decorreu, certamente, por 
preferir que esses jovens permanecessem em seu habitat a 
fazer com que percorressem distâncias consideráveis para 
ter acesso à educação, o que, sem sombra de dúvida, 
estimularia a evasão escolar e a dificuldade de adap-
tação, diante da mudança de ambiente.

A sindicabilidade dessa valoração administra-
tiva, sem laivo de ilegalidade ou ilegitimidade, ou até 
de dúvida sobre essas, se me apresenta como trans-
gressora do limite imposto pelo princípio da separação 
dos Poderes.

Mesmo porque a situação fática não permite 
afirmar que a opção teve como mote exclusivamente a 
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inicial. Ausência de prova mínima do direito do autor. 
Entrega de coisa. Aquisição de mercadoria pela internet. 
Contrato cancelado pelo fornecedor. Preço notoriamente 
inferior ao de mercado. Erro inequivocamente perceptível 
pelo consumidor. Boa-fé objetiva. Improcedência. Dano 
moral. Afastamento.

- A revelia e a consequente presunção de veracidade 
do art. 319 do CPC não implicam, automaticamente, a 
procedência do pedido do autor, competindo ao reque-
rente, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, a demons-
tração mínima do direito alegado.

- Constatado que a mercadoria foi anunciada por preço 
flagrantemente equivocado, por ser irrisório frente ao 
valor de mercado do bem, não se pode compelir o forne-
cedor à entrega da coisa em observância ao princípio 
da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais 
em geral, mormente quando comprovado que, logo após 
a negociação, foi constatado e comunicado o erro pelo 
fornecedor, que restituiu ao consumidor o valor despen-
dido na negociação.

- Ao dever de reparar, impõe-se a configuração de ato 
ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 
e 187 do CC/02, de modo que, ausente a demonstração 
de um desses requisitos, não há que se falar em conde-
nação, ressalvada a hipótese de responsabilidade obje-
tiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.

- Adquirido produto pelo consumidor e não efetivada a 
entrega em razão do cancelamento da negociação, por 
força de erro no sistema da ré, que anunciou e vendeu o 
produto por preço notoriamente inferior ao de mercado, 
constata-se a falha na prestação dos serviços e o descum-
primento contratual, que não implicam, por si sós, lesão 
à honra ou à integridade psicológica do consumidor a 
ensejar indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.085202-0/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Ronaldo Resende 
Carrijo - Apelado: Extra.Com Comércio Eletrônico S.A. 
- 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - João 
Cancio - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOÃO CANCIO - Cuidam os autos de recurso 
de apelação interposto por Ronaldo Resende Carrijo em 
face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 

Ação cominatória - Cancelamento de compra 
realizada pela internet - Falha na prestação do 
serviço - Erro no preço veiculado no anúncio -

 Desproporção com o preço de mercado - Estorno 
do valor total da compra - Ocorrência -

 Enriquecimento sem causa do consumidor - 
Inadmissibilidade - Princípio da boa-fé objetiva -
 Indenização por dano moral - Não cabimento - 

Meros aborrecimentos

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Revelia. 
Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na 

economia de recursos, embora o princípio da economici-
dade não possa ser desconsiderado dentro do contexto, 
em consonância com os demais princípios norteadores da 
conduta administrativa.

Enfim, é necessário comedimento no grau de inge-
rência dos magistrados - agentes públicos não democra-
ticamente eleitos - na concretização dos direitos sociais 
fundamentais, para que o fiel da balança encontre uma 
posição de equilíbrio entre o ativismo judicial e o prin-
cípio da separação dos Poderes, sob pena de, no caso 
concreto, a pretexto de proteger o direito fundamental à 
educação, colocar-se em risco a continuidade, em pers-
pectiva de universalização, da política pública educa-
cional mineira.

Com essas considerações, por entender, na atual 
conjuntura, legal e constitucional, o ato impugnado, que 
autoriza a instituição de turmas multisseriadas no âmbito 
do Estado de Minas Gerais, a fim de atender à demanda 
escolar de reduzido número de alunos residentes nas 
regiões interioranas e predominantemente rurais, há de 
se dar provimento ao recurso e, em reexame necessário, 
reformar a sentença, para que a segurança pleiteada 
seja denegada.

Conclusão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e, em 

reexame necessário, reformo a sentença, para denegar 
a segurança.

Custas processuais, inclusive recursais, pelo impe-
trante, ora apelado.

Deixo de condenar o sucumbente ao pagamento de 
honorários advocatícios, porquanto incabíveis na espécie 
(Súmula nº 105 do STJ e Súmula nº 512 do STF).

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALYRIO RAMOS e ROGÉRIO COUTINHO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E 
REFORMARAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

. . .
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contudo, à juntada de comprovante de estorno do valor 
total da compra (f. 31).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, 
por entender que a aplicação dos efeitos da revelia não 
gera, necessariamente, a procedência dos pedidos inau-
gurais e que não prevalece a vinculação à oferta após a 
devolução dos valores pagos, ressaltando que o ocorrido 
não ocasionou nada além de meros aborrecimentos.

Pretende agora o autor, com o provimento do 
recurso por ele interposto, a procedência integral dos 
pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a 
entregar-lhe as mercadorias adquiridas e a indenizá-lo 
por danos morais supostamente experimentados.

Procedendo à análise dos autos, vê-se que, de 
fato, a segunda requerida deixou de apresentar defesa 
no prazo legal, pelo que, configurada a revelia, consi-
deram-se presumidamente verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora, nos termos do art. 319 do CPC: “Se 
o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os 
fatos afirmados pelo autor”.

Tal presunção, no entanto, não é absoluta, podendo 
ceder diante de prova contrária às alegações autorais, 
devendo o julgador considerar, quando da prolação da 
decisão, os elementos fáticos suficientemente compro-
vados nos autos, que podem culminar, inclusive, na 
improcedência dos pedidos do autor.

É sabido que os arts. 30, 31 e 35 do Código de 
Defesa do Consumidor estabelecem a vinculação do 
fornecedor à oferta que veicular por qualquer forma ou 
meio de comunicação com relação a produtos e serviços 
oferecidos ou apresentados.

Confiram-se os mencionados dispositivos legais:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comuni-
cação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apre-
sentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se 
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade 
e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, 
nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão 
gravadas de forma indelével.
[...]
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consu-
midor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da 
oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a 
perdas e danos.

No caso dos autos, vê-se que o anúncio invocado 
pelo autor para pleitear a condenação da ré à entrega 

1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, carreada às 
f. 36/40, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais 
da ação cominatória com pedido de indenização movida 
em face de Extra.Com Comércio Eletrônico S.A., conde-
nando a parte autora ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios fixados em R$500,00, 
observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Em suas razões, de f. 43/51, o autor alega, em 
síntese, que a parte ré não apresentou contestação, apli-
cando-se os efeitos da revelia previstos no art. 319 do 
CPC, já que não apresentados fatos modificativos, extin-
tivos e impeditivos do direito autoral.

Conta que adquiriu em 1º.10.2010, no site da 
apelada, quatro notebooks Sony Vai e quatro câmeras 
digitais Sony, pelo valor total de R$1.967,68, e a compra 
foi processada sob o número 4103183, com prazo de 
entrega de cinco dias; no entanto,

[...] após o processamento do pedido, do pagamento, bem 
como o prazo para entrega, o apelado disponibilizou em 
seu site que todas as compras realizadas no dia 1º.10.2010 
foram canceladas devido a um erro no sistema (f. 45).

Aduz que o Julgador primevo “fez a defesa do 
apelado”, que foi revel e ainda assim foram julgados 
improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser modifi-
cada a sentença por violar os princípios da segurança 
e da confiança das relações jurídicas, afrontando a 
força obrigatória da oferta conferida pelos arts. 30 e 37 
do CDC.

Aponta ser claro o prejuízo sofrido, pois não 
recebeu os produtos comprados, devendo ser averiguada 
a responsabilidade da ré pela falha na prestação do 
serviço, sendo claro o dano moral passível de reparação, 
haja vista os transtornos experimentados pelo recorrente 
em razão de ter ficado privado do uso dos produtos 
já quitados.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, 
para reconhecer a revelia da ré e julgar procedentes os 
pedidos iniciais.

É o relatório.
Passo a decidir.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Trata-se de ação cominatória por meio da qual 

pretende o autor ver compelida a ré a entregar-lhe quatro 
notebooks Sony Vaio VPC-EB13ED/WI com Intel core Ci3, 
4GB, HD 320GB, LCD 15.5, HDMI e Windows 7, acom-
panhados de quatro câmeras digitais Sony DSC-W310/B, 
preta, com 12.1 MP, adquiridos por meio de site da ré na 
internet pelo valor total de R$1.967,68, narrando que, 
após o processamento da compra, foi a mesma cance-
lada unilateralmente pela requerida, que alegou ter 
havido um erro no sistema.

Embora regularmente citada, a ré deixou de apre-
sentar defesa no prazo legal (f. 28-v.), procedendo, 
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Art. 4º (do CDC) A Política Nacional das Relações de Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consu-
midores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
[...]
III - harmonização dos interesses dos participantes das rela-
ções de consumo e compatibilização da proteção do consu-
midor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 
funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), 
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores; [...].

No mesmo sentido:

Ementa: Entrega de coisa certa. Direito do consumidor. 
Mercadoria com valor anunciado de forma errada. Fato que 
evidencia erro, e não dolo do comerciante. Desproporção 
entre o preço real e o anunciado. Enriquecimento ilícito. 
Não cabimento. - O art. 30 do CDC consagra o princípio 
da boa-fé, que deve vigorar nas relações de consumo desde 
a fase pré-contratual, obrigando o fornecedor a cumprir o 
prometido em sua propaganda. No entanto, não se pode 
obrigar o fornecedor a vender mercadoria pelo preço anun-
ciado, se não se vislumbra a existência de dolo, mas sim 
de evidente erro na informação, denunciado pela grande 
desproporção entre o preço real do equipamento e o anun-
ciado. A boa-fé, que a lei exige do fornecedor, também é 
exigida do consumidor. ‘Assim, na hipótese de equívoco 
flagrante e disparatado presente em informação ou publici-
dade, não se pode consentir na vinculação obrigacional do 
fornecedor almejada por consumidor animado pelo propó-
sito do enriquecimento ilícito’ (OLIVEIRA, James Eduardo. 
Código de Defesa do Consumidor anotado e comentado. Ed. 
Atlas, p. 201). - V.v.: - O fornecedor está vinculado às infor-
mações que divulga por meio publicitário, devendo manter 
a oferta feita (Apelação Cível n° 1.0701.05.133023-4/001 
- 14ª Câmara Cível - Relator: Des. Elias Camilo - j. em 
27.06.2007).

Ementa: Apelação cível. Obrigação de fazer c/c danos 
morais. Venda de notebook. Internet. Preço anunciado. Valor 
muito inferior ao preço de mercado. Erro material escusável. 
Correção. Ausência de má-fé ou abuso do fornecedor. Código 
de Defesa do Consumidor. Possibilidade. - Como sabido, o 
objetivo do Código de Defesa do Consumidor cinge-se a 
estabelecer o efetivo equilíbrio entre as partes na relação de 
consumo, evitando vantagem exagerada para qualquer um 
dos envolvidos no negócio jurídico. Em todo contrato que se 
deseja encetar, na atualidade, não mais se admitem esper-
tezas, oportunismos e malícia, com a finalidade de causar 
prejuízo a outrem, nem também vantagem desproporcional 
ou exagerada. Quando o fornecedor anuncia preço muito 
inferior ao praticado no mercado, incompatível com o preço 
médio do mesmo produto, torna-se facilmente percep-
tível a ocorrência de mero erro material, que não o obriga. 
Ocorrendo evidente erro material, constatado pelo preço 
destoante da realidade negocial, e verificando que o forne-
cedor cuidou de retificar, imediatamente, o erro no seu site, a 
ele não se pode imputar a prática de propaganda enganosa, 
muito menos se impor a venda do produto por preço inferior 
ao corrente e conhecidamente praticado no mercado. - V.v.: 
- 1. A proposta de contrato obriga o proponente, salvo exce-
ções expressamente previstas em lei. 2. O mero descumpri-

dos produtos pelo preço pago indica que se tratava 
de oferta para aquisição de um notebook Sony Vaio e 
uma câmera digital Sony, pelo preço total de R$559,00, 
enquanto o preço normal dos produtos (para aquisição 
fora da oferta anunciada) seria de R$3.999,00 (f. 16), o 
que levou o autor a adquirir quatro conjuntos de produtos 
como o anunciado (f. 17).

Após a aprovação da compra e o respectivo paga-
mento, a ré informou sobre o cancelamento de todas as 
compras efetuadas em 1º.10.2010, devido a um erro 
no sistema.

Conquanto não apresentada defesa pela ré e apli-
cados os efeitos da revelia, não se pode olvidar que o 
conjunto probatório produzido pelo próprio autor não 
deixa dúvidas de que o preço anunciado era flagrante-
mente equivocado e foi essa a razão para o cancelamento 
da compra, como noticiado na própria inicial haver sido 
justificado pela ré (“erro no sistema”), que providenciou a 
restituição do valor pago pelo autor, como comprovado 
à f. 31.

Além da grande desproporção entre o preço 
“normal” e o “de oferta” dos produtos (“De: R$3.999,00 
por R$559,00”), observa-se, pelo documento de f. 21, 
que anunciados produtos semelhantes no site da ré, na 
mesma data, por preço - também em oferta - muito supe-
rior (“De R$4.598,00 por R$3.999,00”).

Observando-se as particularidades do caso 
concreto, chega-se à conclusão de que não se pode 
compelir a fornecedora, ora requerida, a entregar os bens 
adquiridos pelo autor na negociação ora em debate, haja 
vista se tratar de hipótese de flagrante erro no anúncio 
veiculado pela ré, de fácil percepção pelo autor/consu-
midor, já que os produtos negociados custavam aproxi-
madamente sete vezes o valor anunciado (f. 16)

Vale ressaltar que o boleto bancário relativo à 
compra foi pago no dia 04.10.2010, e, antes mesmo 
da propositura da ação (distribuída dois meses depois, 
em 06.12.2010), a ré já havia providenciado o reem-
bolso do montante pago (f. 31), evidenciando a boa-fé 
da fornecedora.

Nessa esteira, não se constata a intenção do forne-
cedor de ludibriar o consumidor, mormente quando o 
equívoco no preço anunciado se fazia facilmente percep-
tível pelo adquirente, haja vista a grande desproporção 
com o preço de mercado.

De se ressaltar que o princípio da boa-fé obje-
tiva, expresso nos arts. 422 do Código Civil e 4º, III, do 
CDC, aplicável às relações contratuais em geral, vincula 
ambos os contratantes, fornecedor e consumidor, pelo 
que obrigar a requerida a entregar os bens anunciados 
por preço inequivocamente irrisório, em erro flagrante, 
implicaria enriquecimento sem causa do consumidor, o 
que não se admite.

Art. 422 (do CC). Os contratantes são obrigados a guardar, 
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé.
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes.

Da lege lata, extrai-se, portanto, que, ao direito à 
reparação, exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal 
e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados 
na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da 
culpa do prestador, bastando a comprovação do dano 
e do nexo de causalidade, ex vi do art.14, caput, do 
CDC, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independen-
temente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à pres-
tação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In casu, pretende o autor reparação moral, por 
supostamente ter-lhe sido ferida a honra e a dignidade 
em decorrência de descumprimento de negócio entabu-
lado com a ré, que, após o esgotamento do prazo para 
entrega do produto adquirido, informou que houve erro 
no sistema e cancelou a compra, frustrando a expectativa 
do consumidor e trazendo-lhe inúmeros transtornos que 
superariam os meros aborrecimentos.

No entanto, a despeito da rescisão unilateral ou 
descumprimento contratual evidenciado no caso, com 
transtornos à parte autora - que adquiriu e pagou por 
produto que não foi entregue -, tenho que não está 
comprovada, no caso, a ocorrência de dano moral 
passível de reparação.

É que, para a configuração do dano moral, há de 
existir uma consequência mais grave em virtude do ato 
que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, 
provocando dor, sofrimento, angústia, abalo psicológico 
ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer 
dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI (Dano moral. 2. 
ed. São Paulo: RT, 1998), o dano moral pode ser concei-
tuado como

[...] a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqui-
lidade de espírito, a liberdade individual, a integridade indi-
vidual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 
afetos, classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 
parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e 
dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, 
tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e 
dano moral puro (dor, tristeza, etc.).

mento de obrigações contratuais não enseja indenização por 
dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, mágoa 
e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem 
surgir o direito à percepção de seu ressarcimento (Apelação 
Cível nº 1.0303.10.000379-5/001 - 15ª Câmara Cível - Rel. 
Des. José Affonso da Costa Côrtes - j. em 07.07.2011).

Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais. 
Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. 
Inocorrência. Erro na veiculação do preço promocional. Valor 
desarrazoado e desproporcional ao valor de mercado de 
produto. Fácil percepção pelo homem médio. Improcedência 
do pedido. O princípio da vinculação da publicidade nas 
relações de consumo cede lugar ao princípio geral de direito 
e à consequente densidade constitucional do princípio da 
solidariedade e seus corolários da boa-fé objetiva e função 
social do contrato. Tem-se que, no âmbito de abrangência 
da solidariedade, vão ser alcançadas tanto a boa-fé obje-
tiva quanto a função social do contrato, e qualquer ato prati-
cado sem esses imperativos devem ser considerados abuso de 
direito, ainda que respaldado em lei. Não se pode reconhecer 
a ocorrência de propaganda enganosa, quando é perfeita-
mente perceptível ao homem médio identificar a existência de 
erros na divulgação dos preços promocionais, onde o valor 
ofertado não corresponde a 10% do valor do produto no 
mercado em geral (Apelação Cível nº 1.0303.10.000383-
7/001 - 11ª Câmara Cível - Rel. Des. Marcelo Rodrigues - j. 
em 29.06.2011).

Apelação cível. Relação de consumo. Entrega de coisa certa. 
Mercadoria com valor anunciado de forma manifestamente 
equivocada. Fato que evidencia erro, e não dolo do comer-
ciante. Clara desproporção entre o preço real e o anunciado. 
Enriquecimento ilícito. Não cabimento. - No ambiente que 
precede à contratação, é exigida do consumidor a mesma 
boa-fé que deve pautar a conduta do fornecedor. Assim, 
na hipótese de equívoco flagrante e disparatado presente 
em informação ou publicidade, não se pode consentir na 
vinculação obrigacional do fornecedor almejada por consu-
midor animado pelo propósito do enriquecimento ilícito. Não 
há falar em dano moral indenizável pelo só fato de even-
tual descumprimento contratual, não comprovado qualquer 
dano extrapatrimonial. Recurso a que se nega provimento 
(Apelação Cível nº 1.0303.10.000380-3/001 - 12ª Câmara 
Cível - Relator Des. Domingos Coelho - j. em 13.07.2011).

Conclui-se, portanto, que o autor não se 
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos 
do direito alegado, conforme previsão do art. 333, I, 
do CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor.

Quanto aos danos morais decorrentes da frustração 
advinda do desfazimento do negócio, melhor sorte não 
assiste ao autor.

Como cediço, são pilares do dever de indenizar 
a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade 
civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 
187 do CC/02. A saber:
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e serviços que, se tivesse melhor informado, possivelmente 
não o faria. O fornecedor poderia ter verificado a compatibili-
dade da instalação do serviço de internet, antes de oferecê-lo 
ao consumidor, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o 
ônus de sua conduta. À luz do melhor entendimento jurispru-
dencial, o mero descumprimento contratual não enseja repa-
ração moral (Apelação Cível n° 1.0145.09.522763-6/001 - 
Relator: Sr. Des. Lucas Pereira - 17ª Câmara Cível - Pub. em 
24.08.2010) (g.n.).

Ementa: Ação de repetição de indébito c/c indenização por 
danos morais. Adesão a plano que engloba serviços de tele-
fonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga. Ausência de 
disponibilização do serviço de internet. Má-fé da operadora 
não comprovada. Restituição dos valores pagos, de forma 
simples. Descumprimento contratual. Mero aborrecimento. 
Danos morais não configurados. Recurso provido em parte. - 
É incontroverso nos autos o fato de que o autor contratou junto 
às rés o plano ‘Oi Conta Total’, que compreende os serviços 
de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga, sendo 
que este último não foi implantado, segundo as requeridas, 
por inviabilidade técnica do local da instalação. Ocorre que 
o conjunto probatório demonstrou justamente o contrário, 
ou seja, que era perfeitamente viável a instalação do sistema 
de internet no local em que o autor reside. Assim, mostra-se 
injustificada a não disponibilização do serviço de internet 
banda larga ‘Oi Velox’, oferecido ao autor. Ainda que assim 
não fosse, entendo que, por ocasião da contratação, se as rés 
não tinham condições de assegurar a viabilidade técnica para 
a implantação do serviço de internet, não deveriam incluí-lo 
no contrato relativo ao plano ‘Oi Conta Total’. Ao assim 
fazerem, criaram no consumidor a expectativa legítima de que 
obteria acesso à rede mundial de computadores, levando-o a 
aderir a um plano mais oneroso, pelo qual, certamente, não 
optaria, se tivesse ciência de que o local de instalação carecia 
de disponibilidade técnica. Dessa forma, é plenamente devida 
a devolução dos valores pagos pelo serviço não disponibili-
zado. É de se ver, entretanto, que a aludida restituição deve 
ocorrer de forma simples, e não em dobro, como determinou 
o magistrado de primeiro grau. Isso porque a jurisprudência 
pátria, inclusive a do STJ, tem entendido que a aplicação da 
pena de devolução, em dobro, de quantia cobrada indevi-
damente, prevista, atualmente, no citado parágrafo único do 
art. 42 do CDC e do art. 940 do CCB/2002, depende de 
prova cabal da má-fé do suposto credor, o que não ocorreu 
na espécie. A simples ausência de disponibilização efetiva do 
serviço de internet no endereço do autor, conforme lhe fora 
prometido no ato da contratação, não é motivo suficiente para 
abalar a sua honra ou integridade psicológica, nem repre-
senta ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o paga-
mento de indenização por danos morais (Apelação Cível n° 
1.0145.09.567163-5/001 - Relator: Des. Eduardo Mariné 
da Cunha - 17ª Câmara Cível - Pub. em 19.04.2011) (g.n.).

Ementa: Apelação cível. Indenização por danos morais e 
devolução dos valores pagos. Serviço de internet contra-
tado sem prévia verificação de sua viabilidade técnica. 
Implantação não realizada. Devolução dos valores pagos. 
Danos morais não configurados. Sentença reformada em 
parte. - Se, quando da contratação do plano, a empresa 
de telefonia não tem condições de assegurar a viabilidade 
técnica para a implantação do serviço de internet denomi-
nado ‘Velox’, não deve incluí-lo no contrato, sob pena de criar 
expectativa no consumidor de que estava adquirindo direito 
ao acesso, levando-o a aderir a um plano mais caro pelo qual 
decerto não optaria se ciente de que dependeria de uma hipo-
tética disponibilidade técnica. O dano moral é caracterizado 

Aos julgadores impõe-se cuidado na análise de 
sua configuração, pois aos meros aborrecimentos e insa-
tisfações cotidianos, por se tratar de fatos corriqueiros 
e atinentes à vida em sociedade, não se deve atri-
buir indenização.

Diz a doutrina:

Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, 
com razão que só se deve reputar como dano moral ‘a dor, 
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normali-
dade, interfira intensamente no comportamento psicológico 
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irri-
tação ou sensibilidade exarcerbada 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 
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 
indivíduo’ (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade 
civil. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva) (g.n.).

Rui Stoco (Tratado de responsabilidade civil: respon-
sabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurispru-
dencial. 5. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 1.395) adverte:

O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil 
por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e 
desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desre-
gramento específico e do abandono aos princípios e preceitos 
de superdireito, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao 
Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

Responsabilidade civil. Indenização. Falha. Veículo. Aciona-
mento de air bags. Dano moral inexistente. Verba indenizatória 
afastada. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba 
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 
ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso espe-
cial conhecido e provido, para restabelecer a r. sentença (REsp 
898005/RN - Rel. Min. César Asfor Rocha - 4ª Turma - pub. 
em 06.08.2007) (g.n.).

Recurso especial. Encerramento de conta-corrente. Mero 
dissabor. Dano moral afastado com fulcro nas particulari-
dades do caso. - Danos morais podem surgir em decorrência 
de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar senti-
mento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, 
como vexame, humilhação, dor. Há de ser afastado, todavia, 
quando a análise do quadro fático apresentado pelas instân-
cias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa 
do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, 
portanto, de mero dissabor. Recurso provido (REsp 668443/
RJ - Rel. Min. Castro Filho - 3ª Turma - pub. em 09.10.2006) 
(g.n.).

Bem assim, este Tribunal:

Ementa: Apelação. Contrato de prestação de serviço de tele-
fonia. Inviabilidade técnica para acesso à internet. Vício de 
informação. Repetição do indébito em dobro. Ausência de 
má-fé. Restituição simples. Mero descumprimento contratual. 
Dano extrapatrimonial descaracterizado. - A publicidade enga-
nosa é aquela que induz o consumidor a adquirir produtos 
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pelo sofrimento íntimo, profundo, que fere a dignidade e os 
mais caros sentimentos do indivíduo, sendo, por isso, susce-
tível de reparação financeira, mas não por simples aborreci-
mentos decorrentes de frustração contratual. Recurso parcial-
mente provido (Apelação Cível n° 1.0145.09.544564-2/001 
- Relator: Des. Gutemberg da Mota e Silva - 10ª Câmara 
Cível - Pub. em 17.11.2010) (g.n.).

No caso dos autos, conquanto tenha havido erro 
no sistema da autora quando da contratação, pois anun-
ciou e, inicialmente, vendeu produto por preço incom-
patível com o de mercado, afere-se que os fatos signifi-
caram nada mais do que meros aborrecimentos e dissa-
bores, pois dita situação, a meu sentir, não se carac-
teriza como vexatória, a agredir a honra e a moral da 
pessoa humana.

A frustração da expectativa do consumidor de obter 
vantagem com a aquisição de produtos por preço infini-
tamente inferior ao de mercado pode lhe causar senti-
mentos de insatisfação, mas jamais se instaura em 
foro íntimo causando lesões de ordem ética ou moral, 
gerando, apenas, a meu ver, transtornos e incômodos que 
não têm o condão de ensejar a indenização pleiteada.

Assim, mostra-se acertada a bem-lançada sentença, 
que deve ser mantida na íntegra.

Conclusão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigibi-

lidade nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MOTA E SILVA e ARNALDO MACIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

. . .

Ação anulatória - Sindicância administrativa 
contra autoescola - Irregularidades no leitor 
biométrico do estabelecimento - Duplicidade 
de impressões digitais - Acesso ao sistema 
informatizado do Detran/MG - Suspensão -
 Ausência de contraditório e ampla defesa - 

Art. 13, parágrafo único, do Decreto Estadual 
45.762/2011 - Ato ilegal - Anulação

Ementa: Apelação cível. Ação anulatória. Sindicância 
administrativa. Aplicação de sanção. Contraditório e 
ampla defesa.

- A sindicância é processo preparatório preliminar, que 
se destina precipuamente à averiguação de fatos, e não 
propriamente à aplicação de sanções. Exatamente por 

isso não admite a intervenção do indiciado, tendo em 
vista o caráter inquisitório do procedimento.

- Contudo, havendo a aplicação de medida administrativa 
sancionatória no curso da sindicância, necessário asse-
gurar ao administrado o contraditório e a ampla defesa.

Recurso conhecido e provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.089001-9/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Centro de 
Formação de Condutores Veiga Direção Ltda. ME - 
Apelado: Estado de Minas Gerais - 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 confor-
midade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Albergaria 
Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto pelo Centro de Formação de 
Condutores Veiga Direção Ltda. contra a sentença de 
f. 148/154, que julgou improcedente a ação anula-
tória proposta em face do Estado de Minas Gerais e a 
condenou ao pagamento de custas e honorários advoca-
tícios de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante narrou que o 
Detran/MG instaurou sindicância administrativa contra a 
autoescola e suspendeu seu acesso ao sistema informa-
tizado do Detran, impedindo o exercício das suas ativi-
dades. Afirmou que a sanção foi aplicada sem o devido 
processo legal, contraditório e ampla defesa, e que, 
na eventualidade de ser comprovada a irregularidade, 
a penalidade cabível seria a de advertência. Defendeu 
que o art. 30 do Decreto Estadual nº 44.714/08 não faz 
alusão aos atos praticados após o credenciamento. Pediu 
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (f.180-v.).
É o relatório.
Conhecido o recurso, uma vez presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Infere-se dos autos que a apelante, Centro de 

Formação de Condutores Veiga Direção Ltda., no dia 
25.06.2010, foi notificada da instauração de sindicância 
administrativa para apurar possíveis irregularidades no 
leitor biométrico do estabelecimento e, em razão disso, 
foi suspendo seu acesso ao sistema informatizado do 
Detran/MG, até apuração final dos fatos (f. 29).

Segundo consta da portaria de instauração da 
sindicância, foram constatadas 1.588 ocorrências de 
duplicidade de impressões digitais, havendo infrin-
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Ação de cobrança - Seguro rural - Queda de 
raio - Recusa de pagamento - Dano elétrico não 
acobertado - Ausência de vestígios - Alegação -

 Existência de laudo técnico e prova pericial -
 Comprovação do evento - Princípio da boa-fé - 

Art. 422 do CC - Aplicação - Cláusulas contratuais -
 Interpretação mais favorável ao consumidor - 

Art. 47 do CDC - Indenização devida

Ementa: Ação de cobrança. Seguro rural. Raio. Queda. 
CDC. Aplicabilidade. Boa-fé. Recusa injustificada da 
seguradora. Indenização devida.

- É elemento essencial do contrato de seguro a boa-fé, 
caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informa-

gência ao disposto no Decreto Estadual nº 44.714/08, 
na Portaria nº 1.330/08 e no Termo de Autorização 
e Responsabilidade.

Com efeito, veja-se o que dispunha o art. 30 do 
Decreto Estadual nº 44.714/08, então vigente:

Art. 1º Este Decreto estabelece normas para o credencia-
mento de centros de formação de condutores nos Municípios 
do Estado de Minas Gerais, para a capacitação técnica e 
prática de direção veicular de condutores, e para a adição e 
mudança de categoria, para a atualização para renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação e para a reciclagem de 
condutores infratores.
[...]
Art. 30. O CFC que descumprir, dificultar, retardar ou invia-
bilizar os objetivos previstos no art. 1º deste Decreto, ou em 
normas complementares, poderá ter, como medida adminis-
trativa, a imediata suspensão do acesso ao banco de dados 
do Detran/MG, até a sua efetiva adequação.

Sabe-se que sindicância é processo preparatório 
preliminar, que se destina precipuamente à averiguação 
de fatos, e não propriamente à aplicação de sanções. 
Exatamente por isso, não admite a intervenção do indi-
ciado, tendo em vista o caráter inquisitório do procedi-
mento. Dispensam-se o contraditório e a ampla defesa, 
cujo exercício fica postergado para a eventual fase de 
instauração do processo administrativo propriamente dito.

Nesse sentido, destaca-se a doutrina de José dos 
Santos Carvalho Filho:

Reveste-se de caráter inquisitório, porque é processo não liti-
gioso; como conseqüência, não incide o princípio da ampla 
defesa e do contraditório. Caracteriza-se por ser procedi-
mento preparatório, porque objetiva a instauração de um 
processo principal, quando for o caso, obviamente. Por esse 
motivo, o princípio da publicidade é aqui atenuado, porque 
o papel da Administração é o de proceder a mera apuração 
preliminar, sem fazer qualquer acusação a ninguém (Manual 
de direito administrativo. 15. ed., p. 314) (Grifos opostos).

Ocorre que a mera instauração da sindicância, 
no caso concreto, implicou a punição antecipada da 
apelante, pois, segundo o dispositivo transcrito, ficou a 
autoescola impedida de acessar o sistema do Detran e, 
por conseguinte, impossibilitada de exercer plenamente 
suas atividades.

Assim, ainda que se admita que a Administração, 
no uso do seu poder de polícia, adote medidas acaute-
latórias no intuito de resguardar a ordem e o interesse 
público, é certo que, no caso concreto, a suspensão do 
acesso ao sistema informatizado do Detran prejudicou 
gravemente as atividades da apelante, sem que lhe fosse 
dada a oportunidade de se manifestar.

Não por acaso o referido Decreto Estadual 
nº 44.714/08 foi revogado pelo Decreto Estadual 
nº 45.762, de 25.10.2011, e seu art. 13 passou a prever 
expressamente a necessidade de assegurar o contraditório 
e a ampla defesa na aplicação da medida administrativa:

Art. 13. O CFC ou a Entidade que descumprir, dificultar, 
retardar ou inviabilizar os objetivos previstos neste Decreto 
ou em normas complementares ficará sujeito ao impedimento 
técnico-operacional de acesso ao sistema informatizado do 
Detran-MG, até a sua efetiva adequação.
Parágrafo único. A medida administrativa de que trata o caput 
se dará, sempre, em caráter cautelar, assegurados a ampla 
defesa e o contraditório (Grifos apostos).

Dessa forma, não se cuidando rigorosamente de 
uma sindicância prévia de mera averiguação - já que indi-
retamente foi aplicada à apelante uma sanção -, neces-
sário que sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, conforme adverte Marçal Justen Filho:

Presume-se que os fatos sejam suficientemente simples para 
dispensar complexidade probatória. No entanto, isso não 
elimina o direito ao contraditório e à ampla defesa, desde que 
a sindicância seja apta a produzir qualquer efeito punitivo a 
um sujeito. Por conseguinte, o interessado deverá ser notifi-
cado para defender-se, tão logo seja instaurada a sindicância 
(Curso de direito administrativo. 7. ed., p. 985-986) (Grifos 
apostos).

Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação 
para anular o ato administrativo que suspendeu o 
acesso da apelante ao sistema do Detran, ficando a 
Administração advertida de que a aplicação da medida, 
por importar verdadeira sanção, deve ser precedida do 
contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da conti-
nuidade dos trabalhos da sindicância.

Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ELIAS CAMILO SOBRINHO e 
JUDIMAR BIBER.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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Censura a vantagem exagerada da seguradora 
frente ao contrato, defendendo que a cláusula 31, item 
1.1b, dispõe acerca da cobertura contra raios.

Ressalta que, em decorrência do raio, queimou a 
bomba, o que resultou em uma despesa de R$1.730,00, 
referente à compra da bomba 2,0 cav. Leão 4R5P - 13, 
Box emp. 5328, acrescida de R$2.155,70, constante da 
nota fiscal, f. 21/22.

Requer a reforma da sentença, levando-se em 
consideração o Código de Defesa do Consumidor, acres-
centando ainda as disposições contidas nos incisos XXXII, 
LIV e LV do art. 5º da Carta Magna. Aponta que a decisão 
como proferida cerceia o seu direito de defesa.

Transcreve jurisprudência para ilustrar a matéria.
Por fim, requer o provimento do recurso com a 

reforma da sentença, com a indispensável análise do 
contrato celebrado entre as partes, para condenar a ré/
apelada a indenizá-lo nos termos da apólice contratada, 
sendo imprescindível a reforma da sentença.

Devidamente intimada, a apelada apresentou 
contrarrazões recursais, f. 181/197.

Presentes os pressupostos de admissibilidade 
recursal, passo ao exame do apelo.

Na hipótese dos autos, a autora reclama o paga-
mento de seguro em razão da queda de raio em sua 
propriedade que teria danificado a bomba 2,0 cav. Leão 
4R5P - 13, Box emp. 5328, junto à ré Mapfre.

A seguradora, por sua vez, nega a cobertura securi-
tária, sob o argumento de que o seguro decorreu de dano 
de natureza elétrica que não se encontra acobertado.

Primeiramente, ressalto que, nos contratos de 
seguro, são aplicáveis as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, nos termos do Capítulo I do Título 
I da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 47 da referida lei, as cláusulas 
contratuais devem ser interpretadas da maneira mais 
favorável ao consumidor. Portanto, em caso de dúvida na 
aplicação dos dispostos contratuais de seguro, a ação ou 
seu recurso deverão ser julgados de forma a não preju-
dicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação jurí-
dica de consumo.

Dessa forma, o contrato ora em comento foi aven-
çado entre as partes com o objetivo de garantir o paga-
mento de prêmio ao segurador, cuja contraprestação 
deste será a de indenizar o segurado na hipótese de 
ocorrer, no futuro, acontecimento danoso incerto, nos 
termos dos arts. 757 e segs. do atual Código Civil, que 
assim dispõe:

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.

Ressalta-se que, nos contratos de seguro, como o 
ora analisado, deve prevalecer o elemento essencial do 
contrato regido pelo princípio da boa-fé, conforme as 

ções prestadas pelas partes e no cumprimento das obri-
gações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legis-
lação civil e do CDC.

- Desse modo, as cláusulas contratuais devem ser inter-
pretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada 
a sentença, e a ré condenada a pagar a cobertura dos 
danos ocorridos no equipamento atingido pela queda de 
raio, ainda que as regras gerais do contrato excluam o 
dano elétrico.

- Cobertura securitária devida nos termos do que foi 
contratado, observada a franquia para o pagamento 
da cobertura.

Apelo provido em parte.

Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.09.126306-7/001 - 
Comarca de Ituiutaba - Apelante: Anafetal Alves da Silva 
- Apelada: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. - 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, em DAR 
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - 
Mariangela Meyer - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIANGELA MEYER - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por Anafetal Alves da Silva contra 
a sentença de f. 163/165, que, nos autos da ação de 
cobrança, movida pelo ora apelante contra Mafre Vera 
Cruz Seguradora S.A., julgou improcedente o pedido 
inicial, condenando o autor ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor 
da condenação, suspensos em decorrência da justiça 
gratuita concedida à parte autora.

Em suas razões recursais, narra o apelante que 
firmou contrato de seguro com a ré/apelada para cober-
tura de incêndio/raio/explosão, em que receberia a inde-
nização de R$30.000,00 (trinta mil reais), com mínimo de 
R$700,00 para queda exclusiva de raio, conforme pode 
ser verificado da documentação trazida aos autos.

Alerta que o raio atingiu o bem na data de 
29.01.2009, sendo que a vistoria somente foi realizada 
em 10.02.2009, tendo sido negado o pagamento da 
indenização, sob o fundamento de que “não havia vestí-
gios de raio no terreno segurado”.

Anota que tanto o laudo técnico elaborado pela 
empresa Indutec Clara Forte Ltda. bem como a prova 
pericial comprovam o evento atmosférico.
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(f. 57), sabe-se que inexiste possibilidade de precisar em 
que local ocorreu referida descarga elétrica. Contudo, 
cumpre destacar que, em qualquer ponto em que se dê a 
queda de raio, a descarga será transmitida para a rede e, 
posteriormente, para os equipamentos que estão no inte-
rior do imóvel e que serão atingidos, ainda que de forma 
indireta, pela queda de raio.

Portanto, mesmo que tenha havido dano elétrico, 
não restou afastada a queda de raio e que tal tenha 
provocado o sinistro, sendo totalmente contraditória a 
cobertura contra queda prevista no resumo da apólice e 
a exclusão nos termos gerais do contrato.

Assim, tenho como inaceitável a cláusula de 
exclusão, pois, na verdade, acaba por afastar qualquer 
possibilidade de cobertura para o caso de queda de raio, 
ante as inúmeras previsões de limitação da cobertura.

Cabe ressaltar, ainda, que, no laudo técnico apre-
sentado pelo autor (f. 16), constou expressamente que o 
dano foi causado por raio que veio a afetar o funciona-
mento do equipamento, deixando-o impróprio para uso.

Nota-se que inexiste prova de que o equipamento 
(bomba) não tenha sido atingido por um raio, ainda que 
de forma indireta.

Ademais, cabe apontar que não se extrai dos autos 
se as cláusulas gerais apresentadas pela apelada às 
f. 60/93 foram de prévio conhecimento do apelante no 
momento da contratação, impondo, ainda, mencionar 
que inexiste qualquer referência, no extrato de f. 25, 
que faça menção à versão 2.2ª como sendo integrante 
da apólice.

Assim, entendo, pois, que o autor se desincumbiu de 
provar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, 
a ré não se desincumbiu do ônus de provar que o objeto 
não foi atingido por um raio, prevalecendo, portanto, o 
nexo causal entre o fato da natureza e o dano.

Sobre a matéria, transcrevo jurisprudência dos 
Tribunais de Justiça:

Ementa: Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Danos 
na rede elétrica em decorrência da queda de raio. Ônus da 
prova desincumbido a contento pela autora. Indenização 
devida com base na cláusula que prevê a cobertura para 
sinistro de queda de raio. - Trata-se de ação de cobrança 
relativa à complementação de indenização securitária decor-
rente do contrato de seguro que cobria, entre outros sinistros, 
os prejuízos advindos da queda de raio, julgada procedente 
na origem. O caso sub judice apresenta discussão acerca do 
enquadramento do sinistro ocorrido no estabelecimento da 
autora, nas cláusulas do contrato de seguro firmado entre 
as partes, uma vez que a demandante busca o ressarcimento 
dos prejuízos com base na cláusula contratual que prevê a 
cobertura para o caso de queda de raio (Cláusula Básica), 
enquanto a seguradora demandada assevera que, na apólice 
em voga, existem cláusulas de seguro específicas para os 
danos ocorridos (rede elétrica), as quais são bem claras a 
respeito da existência de franquia a ser paga pelo segurado 
quando da ocorrência dos sinistros. É aplicável o Código de 
Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida 
em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o 
art. 3º, § 2º, do CDC. Precedentes. In casu, a parte autora 

novidades trazidas pelo novo Código Civil nos arts. 422 e 
423, a seguir transcritos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé.
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpre-
tação mais favorável ao aderente.

Sobre o princípio da boa-fé nos contratos de seguro, 
trago os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo (RIZZARDO, 
Arnaldo. Responsabilidade civil: Lei nº 10.406, de 
10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 598):

A boa-fé é exigência essencial nas declarações das partes, 
embora seja princípio que deva encontrar-se presente em 
todos os contratos. A razão está em que o seguro se funda 
precipuamente nas mútuas afirmações que fazem os estipu-
lantes, o que importa sejam as declarações firmadas dentro 
da veracidade e autenticidade.

Sobre o assunto, consigna o art. 765 (art. 1.443 do 
Código revogado):

O segurado e o segurador são obrigados a guardar na 
conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstân-
cias e declarações a ele concernentes.

Observa-se do citado artigo que a exigência é 
imposta na conclusão e durante a execução, o que 
importa no dever de veracidade, não omitindo circuns-
tâncias que possam influir na aceitação da proposta na 
fase das tratativas, mantendo-se essa conduta no iter 
contractus, de modo a manter uma conduta apropriada 
e apta para não incidir nos eventos que podem levar 
ao sinistro.

É evidente que, nesse caso, não são permitidas 
informações falsas ou insuficientes acerca do objeto do 
contrato, ou a obtenção de vantagens exageradas para 
qualquer das partes. Muito menos comporta a redação 
dúbia e controvertida, de sorte a ensejar várias interpreta-
ções. A respeito, dentre outras regras apropriadas, está a 
do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078, de 11.09.1990), impondo ao fornecedor

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, caracte-
rísticas, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem.

No caso, é fato incontroverso da lide, nos termos do 
art. 334, inciso III, do Código de Processo Civil, a exis-
tência de cobertura securitária para o evento “queda de 
raio”.

Assim, embora a parte apelada tenha afirmado, na 
negativa de sinistro, que a cobertura se refere à “queda 
direta de raio nos bens e imóveis segurados exclusiva-
mente dentro da propriedade rural e desde que haja 
vestígios físicos inequívocos da ocorrência de tal fato” 
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autor a indenização securitária pretendida, correspon-
dente ao valor de R$3.302,85 (três mil trezentos e dois 
reais e oitenta e cinco reais) - correspondente ao total 
do sinistro de R$3.885,70 (três mil oitocentos e oitenta 
e cinco reais e setenta centavos) menos os 15% da fran-
quia prevista no contrato, a ser atualizado com correção 
monetária desde a data do sinistro e juros moratórios, de 
1% ao mês, a partir da citação, em se tratando de respon-
sabilidade contratual, nos termos do art. 219 do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas 
as partes a arcar com 50% das custas, bem como hono-
rários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da 
condenação, devidos pela ré ao procurador do autor, 
já considerada a compensação, suspendendo a obriga-
toriedade do pagamento das custas em relação à parte 
autora, que se encontra sob o pálio da justiça gratuita.

Custas recursais, pela apelada.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA e 
ÁLVARES CABRAL DA SILVA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO EM PARTE 
AO RECURSO.

. . .

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 
direito, uma vez que demonstrou, quantum satis, que os danos 
sofridos na rede elétrica de sua sede decorreram da queda de 
um raio, tanto que a própria demandada não nega o evento 
fortuito, em verdade ela nega apenas o enquadramento do 
fato nas cláusulas da apólice, no entanto, sem suporte algum, 
tornando o fato incontroverso. A seguradora apelante alega, 
não obstante, não comprova os fatos desconstitutivos do 
direito do autor, de que a Cláusula Básica que prevê a cober-
tura, livre de franquia, dos danos advindos de incêndio/raio/
explosão não se enquadra no caso dos autos, sendo impe-
rioso concluir que a mesma não cumpriu a contento o ônus 
probatório que lhe recaía ex vi legis do art. 333, inciso II, 
do CPC. Manutenção da sentença que julgou procedente 
a ação de cobrança, para o efeito de condenar a deman-
dada ao pagamento de R$1.526,25, que deverá ser corri-
gido monetariamente pelo IGP-M, desde a data do fato, e 
acrescido de juros legais de 12% ao ano, a partir da citação. 
Apelação desprovida (Apelação Cível nº 70034839381 - 
Sexta Câmara Cível - TJRS - Relator: Niwton Carpes da Silva 
- julgado em 04.04.2013).

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de 
adesão. Seguro. Queda de raio próximo ao local da empresa 
segurada, com ocasionamento de danos em equipamentos. 
Alegação de cláusulas abusivas. Ocorrência. Limitação de 
riscos que colocam o consumidor em desvantagem exage-
rada. Comprovação da relação causal entre os danos 
sofridos e a queda de raio. Dever de indenizar. Danos mate-
riais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação 
de sentença. Dano moral não configurado. Pedidos iniciais 
parcialmente procedentes. Recurso provido (TJMS - Apelação 
Cível 467/MS - 2012.003467-5 - Publicação: 26.04.2012).

Dessa forma, tenho que a sentença deve ser refor-
mada para declarar o dever de a seguradora indenizar 
os prejuízos causados com o evento danoso narrado 
na inicial.

Passo agora a apurar o quantum devido.
Devem prevalecer como corretos os valores cons-

tantes das notas fiscais de f. 21/22, pois, ao contrário do 
alegado pela apelada, não são documentos unilaterais, 
inexistindo qualquer prova, ademais, de que os itens ali 
descritos não correspondem à substituição do dano ocor-
rido com o equipamento descrito na exordial.

No que concerne à franquia de 15% do valor da 
indenização, esta deverá ser descontada do montante 
condenatório fixado no presente feito, e que corresponde 
àquele apontado pelo apelante no valor de R$3.885,70 
(três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta 
centavos), com correção monetária desde a data do 
sinistro e juros moratórios; em se tratando de responsabi-
lidade contratual, serão de 1% ao mês, devendo incidir a 
partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC.

Quanto ao segundo tema da inicial - danos morais 
-, observo que não foram objeto da apelação, motivo 
pelo qual, por lógica, deixo de examinar o pedido inicial 
de indenização por danos morais.

Isso posto, dou provimento em parte ao recurso, 
para, reformando a sentença, julgar procedente em parte 
o pedido inicial, condenando a ré/apelada a pagar ao 

ICMS - Substituição tributária - Operações 
efetuadas entre o fabricante (substituto) e o 

adquirente (substituído) - Frete - Inclusão na base 
de cálculo - Inteligência do art. 8º, II, b, c/c os 

arts. 13, § 1º, II, b, da Lei Complementar 87/96 e 
128 do Código Tributário Nacional - Mandado de 
segurança - Concessão - Reexame necessário - 

Conhecimento de ofício - Compensação tributária -
 Declaração de direito - Via processual eleita - 

Adequação - Autoridade coatora - Vinculação ao 
mesmo ente público - Defesa do ato impugnado -

 Ausência de prejuízo - Ilegitimidade passiva - 
Não ocorrência

Ementa: Mandado de segurança. Sentença concessiva da 
segurança. Reexame necessário. Conhecimento de ofício. 
Apelações. Preliminar de descabimento da via eleita. 
Rejeição. Indicação errônea da autoridade coatora. 
Estrutura administrativa. Complexidade. Autoridade 
coatora. Perfeita identificação. Dificuldade. Autoridade 
correta vinculada ao mesmo ente público. Defesa do ato 
impugnado. Ausência de prejuízo. Extinção do processo. 
Descabimento. ICMS. Substituição tributária. Operações 
efetuadas entre o fabricante (substituto) e o revendedor 
(substituído) da mercadoria. Inclusão do frete na base de 
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cálculo. Cabimento somente quando o valor é pago pelo 
fabricante (substituto). Descabimento da imposição de o 
revendedor (substituído) recolher parcela remanescente 
do imposto sobre o frete, na hipótese em que o transporte 
é por ele pago. Inteligência do art. 8º, II, b, c/c os arts. 
13, § 1º, II, b, da LC 87/96 e 128 do CTN. Jurisprudência 
do eg. Superior Tribunal de Justiça, submetida ao regime 
do art. 543-C do CPC. Sentença mantida, no reexame 
necessário conhecido de ofício. Segunda apelação 
prejudicada. Primeira apelação. Pedido de reconheci-
mento do direito de compensação do tributo impugnado. 
Cabimento na via mandamental. Súmula 213 do Superior 
Tribunal de Justiça. Delimitação do direito. Descabimento 
na presente via. Primeira apelação provida em parte.

- Tratando-se de sentença concessiva de segurança, ainda 
que parcial, é mister o reexame necessário, na forma do 
§ 1º do art. 14 da Lei 12.016/09.

- “O mandado de segurança constitui ação adequada 
para a declaração do direito à compensação tributária” 
(Súmula 213 do STJ), não havendo que se falar em impro-
priedade da via eleita quando o pedido da impetração 
fica restrito a simples declaração do referido direito.

- O mandado de segurança compreende instituto cujo 
alcance não se limita ao simples exame das normas 
processuais, uma vez que, por força de previsão no orde-
namento constitucional, erige-se à categoria de garantia 
fundamental, direcionado a coibir comportamentos 
públicos que representam lesão, ou ameaça de lesão, a 
direito líquido e certo. Sob esse aspecto, conclui-se que, 
em se tratando de autoridade coatora, sua perfeita iden-
tificação é atividade frequentemente tormentosa, razão 
pela qual o entendimento, tanto doutrinário quanto juris-
prudencial, vem se orientando no sentido de que a parte 
passiva no mandado de segurança é a pessoa jurídica 
de direito público a cujos quadros pertence a autori-
dade apontada, mormente quando a autoridade indigi-
tada coatora defende o ato, não se limitando a negar 
sua competência.

- Nas operações de venda entre fabricante (substi-
tuto tributário) e revendedor (substituído tributário), não 
obstante o valor de o frete integrar a base de cálculo do 
ICMS recolhido por substituição, na forma do art. 8º, II, 
b, da Lei Complementar 87/96, a retenção e o respec-
tivo recolhimento somente é cabível quando o frete é 
custeado pelo substituto tributário, na forma do art. 13, 
§ 1º, II, b, da mesma LC 87/96, não sendo possível que 
seja cobrado do substituído o remanescente do imposto 
referente ao frete, nas operações em que o custo do trans-
porte corra por conta desse último, ao fundamento de 
que, pelo regime da substituição tributária, o substituído 
não é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, 
mas sim o substituto. Inteligência do art. 128 do CTN. 

Jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, subme-
tida ao regime do art. 543-C do CPC.

Sentença mantida em reexame necessário conhecido de 
ofício, prejudicada a segunda apelação.

- Se o pedido formulado se limita à simples declaração do 
direito à compensação do tributo impugnado, permitido 
na via mandamental, com estribo, inclusive, na Súmula 
213 do STJ, não é mister, para o respectivo deferimento, 
a prova do recolhimento e sua quantificação desde já, 
cabendo, uma vez reconhecido o direito, a respectiva 
delimitação sob o crivo do regular procedimento admi-
nistrativo, com direção da respectiva autoridade fiscal.

- Não é possível, no entanto, na estreita via mandamental, 
o deferimento do pedido de correção das parcelas a 
serem compensadas pela taxa Selic, já que o limite do 
provimento na ação mandamental, nos termos da súmula 
supracitada, restringe-se à simples declaração do direito 
à compensação, e não à sua forma e limites, que devem 
ser definidos no competente procedimento administrativo.

Primeiro recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.129093-4/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) Dinamape 
Máquinas Ltda., 2º) Estado de Minas Gerais - Apelados: 
Dinamape Máquinas Ltda., Estado de Minas Gerais - 
Autoridade coatora: Chefe da Administração Fazendária 
de Belo Horizonte/AFBH2 - 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, em REEXAME 
NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO, CONFIRMAR 
A SENTENÇA, PREJUDICADA A SEGUNDA APELAÇÃO. 
DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 11 de março de 2014. - Sandra 
Fonseca - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SANDRA FONSECA - Cuida-se de reexame 
necessário e recursos voluntários interpostos, o primeiro, 
por Dinamape Máquinas Ltda., e o segundo, pelo Estado 
de Minas Gerais, visando à reforma da r. sentença de 
f. 87/91, que, nos autos do mandado de segurança 
preventivo impetrado pelo ora primeiro apelante, rejeitou 
as preliminares de descabimento da via mandamental 
eleita e de ilegitimidade passiva, concedeu parcialmente 
a segurança, de modo a determinar que a digna autori-
dade indigitada coatora se abstenha de cobrar o reco-
lhimento do ICMS substituto sobre o custo do transporte 
de mercadorias, no caso em que o frete correr por conta 
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e risco da impetrante, negando, todavia, o pedido de 
declaração do direito de compensação do tributo indevi-
damente recolhido no período não abarcado pela pres-
crição, condenando o impetrante ao pagamento de 50% 
das custas, mas isentado o impetrado dos 50% restantes, 
e, por fim, entendendo indevidos, na espécie, os honorá-
rios advocatícios, nos termos das Súmulas 105 do STJ e 
512 do STF).

Em suas razões recursais de f. 92/101, alegou o 
primeiro apelante, em síntese, que requereu, tão somente, 
a declaração do direito à compensação do tributo impug-
nado, e não a apuração específica de eventual crédito e 
sua quantificação, que se daria em momento posterior, na 
via administrativa, com sujeição da apreciação das auto-
ridades fazendárias.

Sustenta que, requerendo tão somente a declaração 
do direito à compensação, não há que se falar em utili-
zação da via mandamental como supedâneo de ação de 
cobrança, nem se exigir a prova preestabelecida do reco-
lhimento e do quantum.

Requer, portanto, o provimento do recurso, para 
que seja parcialmente reformada a sentença, no sentido 
de que seja reconhecido o direito à compensação dos 
valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, 
corrigidos pela aplicação da taxa Selic.

Por sua vez, em suas razões de f. 105/116, o Estado 
de Minas Gerais insiste na preliminar de ilegitimidade 
passiva, ao fundamento de que o Chefe da Administração 
Fazendária de Belo Horizonte, indicado como autoridade 
coatora, não tem competência para a apuração e lança-
mento de tributos, que é atribuição dos auditores fiscais 
da receita estadual, razão pela qual deve ser reconhecida 
a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora.

No mérito, sustenta, em síntese, que o art. 8º da 
Lei Complementar nº 87/96 é expresso ao determinar a 
inclusão do frete na base de cálculo da mercadoria, para 
efeitos da incidência do ICMS substituto, não fazendo a lei 
qualquer distinção, de que seja esse pago pelo vendedor 
(substituto) ou pago pelo comprador (substituído).

Afirma que, se não há garantia de que o valor 
do frete não será transferido pelo substituído ao consu-
midor final, a base de cálculo do imposto deverá 
compreendê-lo integralmente.

Assevera, ainda, que a jurisprudência do STJ que 
versa sobre veículos automotores (REsp nº 931.727) não 
é precedente para o presente caso, pois trata-se de hipó-
tese distinta, já que, no caso dos veículos automotores, há 
uma tabela de preço sugerido pelo fabricante nas vendas 
ao consumidor, sendo essa a base de cálculo do imposto; 
enquanto que, no caso dos autos, não havendo a refe-
rida tabela, todos os valores são agregados ao preço 
transferível ao adquirente final da mercadoria, devendo, 
portanto, o frete compor a base de cálculo do ICMS/ST, 
mesmo quando o transporte correr por conta e risco do 
substituído, que deve pagar, nesse caso, o imposto refe-
rente à parcela do frete.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram 
contrarrazões, às f. 117/122 e 125/136, requerendo a 
manutenção da sentença, na parte que lhes foi favorável.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 
manutenção da sentença.

Reexame necessário.
Tratando-se de sentença concessiva de segurança, 

ainda que parcial, é mister o reexame necessário, na 
forma do § 1º do art. 14 da Lei 12.016/09, pelo que 
assim recebo a remessa.

Conheço, também, dos recursos voluntários, pois 
presentes os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de descabimento da via eleita.
O impetrado arguiu, nas informações, preliminar 

de impropriedade da via eleita, ao fundamento de que 
o mandado de segurança não pode ser utilizado como 
supedâneo de ação de cobrança, da forma como estaria 
utilizando o impetrante, ao requerer a compensação do 
tributo indevidamente recolhido no período dos últimos 
cinco anos.

No entanto, é matéria sumulada pelo eg. STJ, 
conforme se depreende do Enunciado 213: “O mandado 
de segurança constitui ação adequada para a declaração 
do direito à compensação tributária”.

No caso dos autos, bem é de ver que o impetrante 
requereu (f. 12):

Finalmente, que seja reconhecido o direito à compensação 
dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) 
anos, corrigidos pela aplicação da taxa Selic, nos termos do 
art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, a ser postulado mediante 
pedido administrativo, nos termos do art. 92 da Parte Geral 
do RICMS/02.

Nessa esteira, verifica-se que o impetrante 
requereu, tão somente, a declaração do direito à 
compensação do tributo impugnado, e não a apuração 
específica de eventual crédito e sua quantificação para 
imediata compensação.

Dessa forma, não há que se falar em utilização 
da ação mandamental como supedâneo de ação de 
cobrança, já que o que se pretende é a simples decla-
ração do direito, nos estreitos limites da súmula acima 
referida, ressaltando a parte, inclusive, que a apuração 
seria realizada na esfera administrativa.

Dessa feita, não há como acolher a preliminar de 
descabimento da via mandamental, em razão do simples 
pedido de declaração de direito à compensação, ressal-
tando-se que o deferimento ou não da referida decla-
ração e seus limites não é matéria de reexame neces-
sário, já que foi negado em primeiro grau e será anali-
sado quando da apreciação do mérito da apelação 
do impetrante.

Rejeito, portanto, a preliminar de descabimento da 
via mandamental.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
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O impetrado afirma que o Chefe da Administração 
Fazendária de Belo Horizonte, indicado como autoridade 
coatora, não tem competência para a apuração e lança-
mento de tributos, que é atribuição dos auditores fiscais 
da Receita estadual, razão pela qual deve ser reconhecida 
a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, 
devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

No caso dos autos, bem é de ver que, como arguiu 
o impetrando, a competência para fiscalizar e lançar o 
tributo impugnado é do agente ocupante do cargo de 
Auditor Fiscal do Estado de Minas Gerais, na forma do 
art. 201, § 1º, do Decreto nº 6.763/75:

compete exclusivamente aos Auditores Fiscais da Receita 
Estadual, aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e aos 
Fiscais de Tributos Estaduais o exercício das atividades de 
fiscalização e de lançamento do crédito tributário. (Parágrafo 
com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.956, de 
29/12/2005.)

Nessa esteira, o Decreto Estadual nº 45.780, de 
24 de novembro de 2011, que trata da estrutura orgâ-
nica da Secretaria de Estado da Fazenda, deixa claro 
que a competência para a fiscalização e lançamento de 
tributos, através dos agentes fiscais, é dos órgãos deno-
minados “delegacias fiscais”, enquanto que aos órgãos 
denominados “administrações tributárias” são reservadas 
atividades predominantemente administrativo-tributárias, 
apesar de exercerem ações fiscais em articulação com as 
delegacias fiscais, sendo que ambas são subordinadas à 
respectiva “Superintendência Regional da Fazenda”.

Confira-se:

Art. 40. As Superintendências Regionais da Fazenda têm por 
finalidade, em sua área de abrangência, superintender, coor-
denar e orientar a execução da política fiscal e tributária do 
Estado, competindo-lhes:
[...]
§ 1º Ficam subordinados administrativamente às 
Superintendências Regionais da Fazenda, observada a sua 
área de abrangência:
I - as Delegacias Fiscais;
II - as Delegacias Fiscais de Trânsito;
III - as Administrações Fazendárias;
[...]
Art. 41. As Delegacias Fiscais têm por finalidade, em sua área 
de abrangência, executar o controle fiscal, conforme as orien-
tações da Superintendência Regional da Fazenda a que esti-
verem subordinadas e as diretrizes e normas emanadas das 
unidades centralizadas, competindo-lhes:
I - coordenar, orientar, acompanhar e executar as ativi-
dades de controle fiscal dos agentes econômicos sujeitos aos 
tributos estaduais;
II - gerir as ações e os procedimentos de fiscalização e, em 
articulação com as Administrações Fazendárias, as atividades 
de controle administrativo-tributário;
III - formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades e arre-
cadar tributos, no âmbito de sua competência;
[...]
Art. 43. As Administrações Fazendárias de 1º ou 2º nível têm 
por finalidade, em sua área de abrangência, executar e super-
visionar as atividades administrativo-tributárias, atendendo às 

orientações da Superintendência Regional da Fazenda a que 
estiverem subordinadas e às diretrizes e normas emanadas 
das unidades centralizadas, competindo-lhes:
I - executar, acompanhar e controlar as atividades relativas 
à manutenção das informações cadastrais e à tramitação de 
Processo Tributário Administrativo;
II - gerir, em articulação com a respectiva Delegacia Fiscal 
ou Delegacia Fiscal de Trânsito, as atividades de controle 
administrativo-tributário dos agentes econômicos sujeitos aos 
tributos estaduais; (grifamos).

Dessa forma, sendo competência da Delegacia 
Fiscal “formalizar o crédito tributário, aplicar penalidades 
e arrecadar tributos, no âmbito de sua competência”, o 
mandado de segurança visa, exatamente, a impedir o 
lançamento do tributo impugnado, a princípio, ter-se-ia 
que a autoridade com competência para evitar a prática 
do lançamento tributário seria o Delegado Fiscal, e não 
o Chefe da Administração Fazendária, já que seria o 
primeiro quem deteria a “competência para corrigir a 
ilegalidade impugnada”, na lição de Hely Lopes Meirelles:

Incabível a segurança contra autoridade que não disponha 
de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. 
A impetração deverá ser sempre dirigida à autoridade que 
tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo 
Judiciário. [...] Se as providências pedidas no mandado não 
são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da 
segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação 
passiva para responder pelo ato impugnado (Mandado de 
segurança. 26. ed. p. 60).

Noutro giro, com a devida vênia do digno Juiz 
sentenciante, a questão ora debatida não se resolve pela 
teoria da encampação, que somente é aplicada quando 
a autoridade indicada como coatora é hierarquicamente 
superior àquela que praticou o ato, o que não ocorre in 
casu, na medida em que, segundo se extrai do organo-
grama acima analisado, inexiste relação de subordinação 
entre o Delegado Fiscal e o Chefe da Administração 
Fazendária, ou vice-versa, já que ambos são subordi-
nados ao Superintendente Regional da Fazenda.

Todavia, como é curial, no mandado de segurança, 
a posição ocupada pela autoridade coatora é de mero 
representante processual, ou substituto, para alguns, mas 
a parte é sempre a entidade pública que a referida auto-
ridade representa ou substitui.

Dessa forma, se o pedido de segurança for diri-
gido contra autoridade pertencente à entidade pública 
que nada tem a ver com o ato impugnado, como, por 
exemplo, no caso dos autos, seria a impetração contra 
uma autoridade municipal ou federal, a hipótese é mesmo 
de falta de condição da ação, sendo mister o reconheci-
mento da ilegitimidade passiva.

Ao revés, quando a segurança é requerida em face 
da autoridade pertencente à mesma pessoa jurídica de 
direito público daquela que seria responsável pelo ato 
ou omissão imputada ilegal, não há alteração do polo 
passivo da ação, já que a parte continua sendo a pessoa 
jurídica de direito público. Nesse caso, a falha não é 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 47-271, jan./mar. 2014 |        243

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

concernente à questão referente às condições da ação, e 
sim relacionada a pressuposto processual, não cabendo, 
portanto, o reconhecimento e a extinção em razão da 
ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição de Ernane 
Fidélis dos Santos:

A doutrina não é uníssona quanto à natureza da posição 
da autoridade que responde pelo mandado de segurança. 
Alguns a têm como mero representante, e outros, por subs-
tituto processual, sendo mais aceita a primeira opinião. 
Impõe-se, todavia, observar que, qualquer que seja a posição 
adotada, parte em sentido material será sempre a entidade 
que o agente representa ou substitui. Isto significa que, se o 
mandado de segurança for interposto para se valer frente a 
entidade que nada tem haver com o ato, a ela falta legitimi-
dade passiva para a ação, e o julgamento, necessariamente, 
será de carência, mas, se o erro for quanto à pessoa da auto-
ridade representante, ou substituta, a questão não faz relação 
com a matéria de ação, e sim com a de processo; daí, em tais 
condições, não deve o juiz julgar a parte carecedora de ação 
por ilegitimidade passiva ad causam, mas sim reconhecer erro 
de pressuposto processual e determinar a corrigenda (Manual 
de direito processual civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3, 
p. 232).

No caso dos autos, tanto o Chefe da Administração 
Tributária, autoridade indigitada coatora, como o 
Delegado Fiscal, que seria, em princípio, pela regra de 
competência, a autoridade responsável pela abstenção 
da prática do ato, são pertencentes à estrutura orgâ-
nica do Estado de Minas Gerais, pelo que é escusável 
o erro de apontar o Chefe da Administração Tributária 
como autoridade coatora, mormente quando se verifica 
certa zona cinzenta nas competências das autoridades, já 
que ambas têm atribuição de “gerir as ações e os proce-
dimentos de fiscalização, em articulação” com a outra 
(inciso II dos arts. 41 e 43 do decreto supracitado).

Por fim, mas não menos importante, é a circuns-
tância verificada nos autos de que o ente público legi-
timado, Estado de Minas Gerais, interveio no feito e 
prestou informações, defendendo a legalidade da prática 
indigitada como coatora e, inclusive, manejando recurso 
de apelação, não se tendo verificado qualquer prejuízo 
para a defesa do ente público.

Isso posto, em homenagem à prevalência dos prin-
cípios da efetividade e economia processual, rejeito 
a preliminar.

Mérito.
No mérito, a questão debatida, nos autos do 

presente mandado de segurança, cinge-se à obriga-
toriedade, ou não, de o impetrante, que adquire, para 
revenda, mercadorias sujeitas ao ICMS recolhido pelo 
regime de substituição tributária, pagar o imposto inci-
dente sobre parcela referente ao frete, quando este é 
pago por ele, adquirente e substituído tributário, e não 
pelo fabricante, substituto tributário na operação.

A tese defendida pelo Fisco baseia-se na conside-
ração de que é irrelevante que o frete corra por conta 

do substituto (fabricante, através da chamada cláu-
sula “CIF”), ou pelo substituído (revendedor, através 
da chamada cláusula “FOB”), já que, no preço final 
do produto para o consumidor, estará sempre incluído 
o valor do frete, cabendo, portanto, ao substituído, a 
complementação referente ao valor do frete incidente 
sobre a sua operação de venda ao consumidor, na forma 
do art. 8º, II, b, da Lei Complementar nº 87/96 c/c o 
art. 19, § 2º, III, do RICMS:

LC 87/96:
Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tribu-
tária, será:
I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou 
concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado 
pelo contribuinte substituído;
II - em relação às operações ou prestações subsequentes, 
obtida pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo 
substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros 
encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou toma-
dores de serviço.

RICMS:
Art.19. A base de cálculo do imposto para fins de substituição 
tributária é:
[...]
§ 2º Na hipótese do item 3 da alínea b do inciso I do caput 
deste artigo:
[...]
III - não sendo possível incluir o valor do frete, seguro ou 
outro encargo na composição da base de cálculo, o estabe-
lecimento destinatário recolherá a parcela do imposto a eles 
correspondente, aplicando a alíquota interna prevista para a 
mercadoria sobre o valor do frete, seguro ou outro encargo, 
acrescido do percentual de margem de valor agregado esta-
belecido para a respectiva mercadoria.

Bem é de ver, portanto, que o valor do frete refe-
rente ao transporte da mercadoria entre o fabricante e 
o revendedor integra a base de cálculo do ICMS inci-
dente sobre a circulação da mercadoria, para fins da 
substituição tributária, na forma do art. 8º, II, b, da Lei 
Complementar 87/96.

Todavia, a norma do regulamento do ICMS acima 
citada, de que o revendedor, substituído tributário na 
operação, recolha o frete, em operações em que o 
referido custo do transporte não foi incluído na base 
de cálculo, como é o caso das operações em que ele 
mesmo, revendedor/substituído, paga o frete viola dispo-
sitivo da própria Lei Complementar 87/96, que determina 
a inclusão do frete, tão somente, quando este correr por 
conta do remetente da mercadoria:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
[...]
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto:
[...]
II - o valor correspondente a:
[...]
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b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio reme-
tente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado 
(grifamos).

Em outras palavras, nos casos em que o substituto 
tributário não paga o transporte, a própria lei comple-
mentar veda a inclusão do valor do frete na base de 
cálculo do imposto.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do eg. 
STJ, inclusive com julgamento de recurso especial subme-
tido ao regime do art. 543-C do CPC, entendendo pela 
impossibilidade de que seja cobrado do substituído/
revendedor, o valor referente ao frete nas operações em 
que o custo corra por sua conta, ao fundamento de que, 
pelo regime da substituição tributária, o substituído não 
é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, mas sim 
o substituto.

O entendimento esposado pelo STJ estriba-se, além 
da disposição da Lei Complementar 87, acima citada 
(art. 13, II, b), no art. 128 do Código Tributário Nacional, 
que dispõe que a lei pode atribuir a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, como é o caso 
da substituição tributária, desde que esta terceira pessoa 
esteja vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.

Confira-se o referido dispositivo legal:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode 
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contri-
buinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumpri-
mento total ou parcial da referida obrigação.

Nessa esteira, concluiu a suprarreferida Corte 
Superior que o substituído não é o sujeito passivo da 
relação jurídico tributária, não se vinculando ao fato 
gerador, não se lhe podendo cobrar, portanto, parcela 
remanescente referente a frete por ele pago:

Processo civil. Recurso especial representativo de controvérsia. 
Art. 543-C do CPC. Tributário. ICMS. Substituição tributária 
para frente. Montadora/fabricante (substituta) e concessio-
nária/revendedora (substituída). Veículos automotores. Valor 
do frete. Inclusão na base de cálculo quando o transporte 
é efetuado pela montadora ou por sua ordem. Exclusão na 
hipótese excepcional em que o transporte é contratado pela 
própria concessionária. Art. 8º, II, b, c/c 13, § 1º, II, b, da LC 
87/96. Art. 128 do CTN. Aplicação. Violação do art. 535 do 
CPC. Inocorrência. 1. O valor do frete (referente ao transporte 
do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/
revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente 
sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição 
tributária progressiva (‘para frente’), à luz do art. 8º, II, b, da 
Lei Complementar 87/96. 2. Entrementes, nos casos em que a 
substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não 
efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem, 
o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do 
imposto, ex vi do disposto no art. 13, § 1º, II, b, da LC 87/96, 
verbis: [...]. 3. Com efeito, o valor do frete deverá compor a 
base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de subs-
tituição tributária, somente quando o substituto encontra-se 
vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, uma vez 

que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá 
ser repassada ao substituído tributário (adquirente/destina-
tário). Ao revés, no caso em que o transporte é contratado 
pelo próprio adquirente (concessionária de veículos), inexiste 
controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete 
por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela 
não pode integrar a base de cálculo do imposto (Precedente 
da PrimeiraTurma: REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 
julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). 4. O art. 128 
do CTN (cuja interpretação estrita se impõe) dispõe que, sem 
prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade 
Tributária, ‘a lei pode atribuir de modo expresso a responsa-
bilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a respon-
sabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obri-
gação’. [...] 7. Consequentemente, ‘o tributo é indevido pela 
concessionária nesse caso, não porque houve sua incidência 
na operação anterior, mas, antes, porquanto, em sendo o 
regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, 
e sendo uma das características da técnica a consideração 
presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos 
dados que a integram não se realiza na operação promo-
vida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto 
ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do subs-
tituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito 
passivo quem não figura na relação jurídico-tributária’ (REsp 
865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, 
DJe 27.05.2009). 8. É que a responsabilização da conces-
sionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo 
substituto do valor do frete (que este último não realizara) 
na base de cálculo do imposto, à luz da cláusula terceira, 
§ 3º, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a ratio 
essendi da sistemática da substituição tributária progressiva. 
Isto porque a exigência do valor ‘remanescente’ do substi-
tuído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao 
substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurí-
dica tributária. [...] (STJ, Primeira Seção, REsp 931727/RS, 
Relator: Ministro Luiz Fux, DJe de 14.09.2009).

Noutro giro, não se vislumbra a inaplicabilidade 
do suprarreferido precedente ao caso dos autos, já que 
a ratio é a mesma, relativamente à impossibilidade da 
cobrança ao substituído do frete, nas operações em que a 
parcela é por ele paga, uma vez que não é sujeito passivo 
na operação.

A circunstância, alegada pelo Fisco, de que, rela-
tivamente ao regime de substituição entre fabricantes e 
concessionários de automóveis, a que se refere o prece-
dente, existe tabela de preço sugerido ao consumidor 
final não altera o fundamento esposado pelo leading case 
acima citado, já que o que se discute, tanto aqui como 
alhures, é se o frete deve, ou não, se acrescentar à base 
de cálculo para dedução de tributo a cargo do substi-
tuído, nas operações regidas pela cláusula “FOB”, não 
se discutindo acerca do valor, que, em razão da própria 
disposição de lei, deve-se assumir que está incluído no 
preço sugerido na referida tabela.

Com tais considerações, em reexame necessário 
conhecido de ofício, mantenho a sentença, prejudicada 
a segunda apelação.

Primeira apelação.
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Contrato de cessão fiduciária - Retenção de 
valores da conta da agravada - Trava bancária 

sobre o faturamento futuro da empresa - 
Inviabilidade - Recuperação judicial - Exclusão 

imediata - Impossibilidade - Plano de recuperação -
 Apresentação - Necessidade para verificação das 

condições para sua obtenção

Ementa: Agravo de instrumento. Cessão fiduciária. 
Estrangulamento da empresa capaz de conduzir à 
falência. Exclusão da recuperação de forma imediata. 
Impossibilidade. Plano de recuperação necessário para 
vislumbrar as condições para sua obtenção.

- Se o contrato de cessão fiduciária em garantia sustenta, 
pela só imposição da trava bancária dela decorrente, o 
garroteamento de todos os créditos futuros da empresa, 
patente a situação de falência que só pode ser desqua-
lificada caso o plano de recuperação judicial se mostre 
factível sem a inserção de tais créditos ou se os credores 
fiduciários aceitarem abrir mão da garantia em prol da 
própria preservação de seus créditos, de modo que a 
decisão cautelar incidental que inviabiliza o recebimento 
imediato dos valores decorrentes do contrato tem natu-
reza processual e procura preservar as demais garantias 
decorrentes da convolação da recuperação em falência 
da empresa, dando suporte à decisão judicial de se 
arrimar na fumaça do bom direito e no perigo de demora 
da prestação jurisdicional, até que venha o plano de 
recuperação que, caso dê pela possibilidade sem tocar a 
garantia, gerará imediato levantamento ao credor.

Não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
12.273566-5/009 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agravada: 
Minas Pneus Ltda., atribuição da parte em branco em 
recuperação judicial - Interessado: Victorângelo Tadeu 
Rodrigues, atribuição da parte em branco administrador 
judicial de Minas Pneus Ltda. - Relator: DES. JUDIMAR 
BIBER

O primeiro apelante requereu que fosse parcial-
mente reformada a sentença recorrida, para que lhe fosse 
deferida a ordem, também, no que concerne à decla-
ração do direito à compensação do tributo impugnado, 
no período não abarcado pela prescrição.

O digno Juiz sentenciante, nesse particular, inde-
feriu a segurança, ao fundamento de que a parte não 
trouxe prova pré-constituída do recolhimento e do 
valor recolhido.

Como foi explicitado no julgamento do reexame 
necessário, o impetrante, ora primeiro apelante, requereu, 
tão somente, a declaração do direito à compensação do 
tributo impugnado, no período não prescrito, e não a 
apuração específica de eventual crédito e sua quantifi-
cação para imediata compensação, ressaltando a parte, 
inclusive, que a apuração seria realizada na esfera admi-
nistrativa, sob o crivo das autoridades fiscais, na forma do 
art. 92 da Parte Geral do RICMS/02.

Nessa esteira, uma vez que o pedido se limita à 
simples declaração do direito à compensação, permitido 
na via mandamental, como se viu acima, com estribo, 
inclusive, na Súmula 213 do STJ, não é mister, para o 
respectivo deferimento, a prova do recolhimento e sua 
quantificação desde já, cabendo, uma vez reconhecido 
o direito, a respectiva delimitação sob o crivo do regular 
procedimento administrativo, com direção da respec-
tiva autoridade fiscal, como expressamente requereu 
o impetrante.

Por essa mesma razão, no entanto, não é possível, 
na estreita via mandamental, o deferimento da correção 
das parcelas a serem compensadas pela taxa Selic, já 
que, repita-se, para frisar, o limite do presente provi-
mento, nos termos da súmula supracitada, restringe-se à 
declaração do direito à compensação, e não à sua forma 
e limites, que devem, como se asseverou, ser definidos no 
competente procedimento administrativo.

Com esses fundamentos, portanto, dou parcial 
provimento à primeira apelação, tão somente para 
declarar, na forma da Súmula 213 do STJ, o direito do 
primeiro apelante de compensar o valor do tributo impug-
nado pela presente impetração, no período não abar-
cado pela prescrição, cabendo a delimitação do direito 
declarado ser definida na esfera administrativa, na forma 
da legislação tributária aplicável.

Com o provimento parcial da primeira apelação, 
a sucumbência do impetrante, primeiro apelante, resta 
mínima, pelo que condeno o Estado de Minas Gerais 
ao ressarcimento das custas adiantadas pelo impetrante, 
uma vez que a Lei Estadual nº 14.939/03, em seu art. 10, 
I, apenas dispensa os entes públicos do adiantamento 
das custas prévias, não havendo isenção do pagamento 
das demais despesas processuais adiantadas pela parte 
vencedora, conforme art. 12, § 3º, da referida lei.

Sem honorários, na forma das Súmulas 105 do STJ 
e 512 do STF.

É o meu voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES CORRÊA JUNIOR e EDILSON FERNANDES.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO 
DE OFÍCIO, CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJU-
DICADA A SEGUNDA APELAÇÃO. DERAM PARCIAL 
PROVIMEMNTO À PRIMEIRA APELAÇÃO.

. . .
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mento a receber da empresa, aliada à existência de um 
passivo que, tudo indica, seria superior ao ativo, expõe, 
por completo, a situação de falência da empresa que se 
pretende recuperar.

Por sua vez, a controvérsia sobre a possibilidade 
de cessão fiduciária, tal como contratada, subsumir-se-ia 
à hipótese descritiva contemplada, mormente quando o 
art. 66-B, § 4º, da Lei Federal 4.728/65, que estabe-
lece a necessidade da identificação dos direitos credi-
tórios objeto da cessão fiduciária, mostrar-se-ia literal-
mente irrelevante quando se tenha a dimensão acerca do 
art. 73, parágrafo único, da Lei Federal 11.101/05, que 
determina que se convalide a recuperação judicial em 
falência, na hipótese de inadimplemento de obrigação 
não sujeita à recuperação judicial.

O que se vê da decisão inicial não deixa dúvidas 
de que o pedido de recuperação, caso não incluísse 
os credores com posição fiduciária, exporia a empresa 
à falência, vale dizer, muito embora o processamento 
da recuperação judicial se mostre possível, potencial-
mente, já que os credores fiduciários podem a qualquer 
momento abrir mão da garantia fiduciária, permitindo 
sua inclusão no processo de recuperação e viabilizando 
o pedido, o fato é que a hipótese de resistência suporia 
que o Juízo desqualificasse o pedido de recuperação que 
seria convolado, automaticamente, em falência, o que, 
aliás, não recomendaria a expedição de alvará para que 
os recursos depositados fossem utilizados pela sociedade, 
mas que se tomasse o cuidado de se aguardar o plano 
de recuperação para em seguida deslindar se ele seria 
possível com a inclusão dos créditos com garantia fidu-
ciária ou sem eles.

É por isso mesmo que tenho afirmado que a só possi-
bilidade do provimento de convolação da recuperação 
em falência sustenta a medida cautelar e tenho alertado 
para a necessidade imprescindível da apresentação do 
plano de recuperação, como elemento para o deslinde 
do pedido formulado, a fim de que se possa esclarecer 
acerca da possibilidade de a empresa se recuperar sem 
que os créditos sujeitos a posição fiduciária, com cláusula 
de trava bancária, o que conduziria ao levantamento das 
importâncias devidas, no momento próprio.

Ao contrário, se o plano de recuperação der pela 
integração dos créditos não atingidos como único meio 
para a recuperação, a conclusão que se impõe é que o 
pedido de recuperação só se mostraria possível caso os 
credores não se opusessem a ele, abrindo mão das garan-
tias, e a só não concordância de um dos credores susten-
taria a convolação da recuperação em falência, expondo 
os créditos que se pretende levantar aos deletérios efeitos 
da iminente falência e às prioridades de liquidação de tais 
créditos e conduziria à mesma decisão produzida pelo 
Juízo de não permitir a própria apropriação dos credores 
com posição fiduciária que não seriam os primeiros 
dentro da ordem de pagamento.

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, 6 de fevereiro de 2014. - Judimar 
Biber - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de agravo de 
instrumento aviado pelo Banco Santander em face da 
Minas Pneus contra a decisão de primeira instância, 
que majorou o valor da multa diária de R$100.000,00 
para R$1.000.000.00, em caso de descumprimento de 
ordem judicial para não retenção de valores da conta 
da agravada.

Pugna pelo afastamento da decisão que determinou 
a não retenção dos valores, bem como requer a redução 
ou isenção da multa imposta, tecendo suas considerações 
a respeito do tema.

O recurso foi devidamente contra-arrazoado, tendo 
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de 
f. 261/262, pugnado pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requi-

sitos de sua admissibilidade.
Conforme fiz ponderar quando do julgamento 

dos outros agravos envolvendo a mesma questão, ao 
contrário das ponderações trazidas, a pretensão deduzida 
supõe dano reflexo, que, em última análise, acabaria por 
inviabilizar a própria recuperação judicial pretendida que 
foi deferida e conduziria a agravada a uma situação de 
falência evidente, já que as próprias garantias ofertadas 
supõem trava bancária que, ao final, inviabilizaria por 
completo a pretensa recuperação, pela só apropriação 
da maior parte do faturamento da empresa, que se veria 
sufocada em termos de capital de giro.

Muito embora não seja defensável a posição do 
digno Juízo acerca da inclusão dos créditos fiduciários 
apresentados na recuperação judicial, já que o art. 49, 
§ 3º, da Lei Federal 11.101/05 sustenta que o credor 
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis 
ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação 
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre 
a coisa e as condições contratuais, observada a legis-
lação respectiva, o fato é que, no caso dos autos, o que 
se vê é que o pedido de recuperação judicial formulado 
se mostra, por admissão da própria empresa devedora, 
inviável, caso tais créditos não componham a massa, 
vale dizer, a pretensão de recuperação já se mostraria 
inviável caso não se incluíssem os credores fiduciários no 
processo de recuperação.

Em que pesem posições antagônicas sobre o tema, 
a imposição de trava bancária sobre todo o fatura-
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ração os créditos que não fossem por ele abarcados 
porque a própria recuperação não se mostra viável e 
o estado de falência do empreendimento é literalmente 
confessado ao se pretender que os créditos também abar-
quem os que sustentam a garantia.

A decisão, neste contexto, tem natureza puramente 
cautelar e processual já que a defesa intransigente dos 
credores com posição fiduciária sustenta a inevitável 
conclusão da iminência do antecipado estado de falência 
da empresa que buscou a recuperação, e o pedido será 
fatalmente convolado de recuperação para falência, 
em função das contingências do art. 73 da Lei Federal 
11.101/05.

Por isso mesmo tenho declinado que ou os credores 
fiduciários abrem mão das garantias em prol do plano 
de administração e recuperação apresentado, ou a 
empresa vai à bancarrota imediata, com a inclusão de 
todos os demais credores, inclusive os que ostentam 
posição fiduciária, na forma do art. 80 da Lei de Falência 
e Recuperação Judicial ou Extrajudicial.

O que os dignos Pares parecem não estar 
compreendendo é exatamente o contexto cautelar e 
mesmo fático da decisão produzida, porque permitir a 
apropriação dos credores ou mesmo deferir o levanta-
mento do valor correspondente à posição fiduciária ao 
administrador se mostraria temerária em face da iminente 
falência e o só levantamento, ou a disposição, já seriam 
capazes de produzir patente perigo na demora da pres-
tação jurisdicional e causar dano de difícil reparação aos 
demais credores.

Irrelevante, ao meu desavisado espírito, o fato de o 
Juízo entender que tais créditos estariam sujeitos à recupe-
ração, ou entender que devem eles ser afastados, porque, 
até que venha o plano de recuperação, o deslinde da 
cautelar se mostraria açodada.

Aliás, jamais defendi o fato de que tais créditos 
devessem ou não participar da recuperação, apenas 
estou dizendo que, se os créditos com posição fiduciária 
inviabilizam a recuperação, o caso é notório de iminente 
falência e a providência cautelar se mostra absoluta-
mente escorreita, de modo que, antes de se apresentar a 
proposta de recuperação, que, ao meu desavisado espí-
rito, deve considerar a exclusão dos créditos fiduciários 
não sujeitos à recuperação, o que conduziria ao imediato 
levantamento das importâncias aos credores fiduciários 
que produziram o depósito e tocar a recuperação de 
forma regular, mas, se a proposta for apresentada com 
indicação da impossibilidade da recuperação com a trava 
bancária, o caso será de convolar o pedido de recupe-
ração em falência, dando ordinário andamento ao levan-
tamento dos demais créditos da empresa para a sua liqui-
dação, observadas as preferências e a possibilidade do 
pagamento por rateio.

E é por isso mesmo que tenho afirmado que, até 
que se apresente o plano de recuperação, a decisão 
cautelar tal como sustentada apenas garante que o 

Na verdade, o pedido de recuperação que envolve 
esse tipo de garantia não supõe espaço para sua manu-
tenção, porque tais créditos, ao garrotearem e sangrarem 
a empresa de seus créditos futuros, asfixia o empreen-
dimento e conduz, por arrastamento, à falência da 
empresa, de modo que, se o plano não expuser a possibi-
lidade de os créditos fiduciários serem satisfeitos durante 
a recuperação, a falência será inevitável em função da só 
posição dos credores de defenderem a impossibilidade 
dos créditos constarem do plano.

E é por isso mesmo que tenho afirmado que a 
pretensão dos credores com posição fiduciária é tão 
somente garantir a percepção de créditos resultantes 
de faturamento da empresa para o futuro, a fim de que 
possam defender a manutenção da apropriação de tais 
valores, com a iminente falência da empresa.

Isso porque ou tais créditos não inviabilizam a 
recuperação e, portanto, não podem ser bloqueados e 
devem ser liberados no momento próprio aos credores, 
ou a empresa já se encontra falida porque o próprio 
pedido sustenta a confissão do estado de falência pela 
só defensa da impossibilidade de continuidade da ativi-
dade com os pagamentos dos créditos não submetidos 
à recuperação.

E é por isso mesmo que venho defendendo a 
imediata impossibilidade de manutenção das cláu-
sulas bancárias quando do pedido de recuperação judi-
cial formulado com o objetivo de impedir a própria inci-
dência da trava bancária porque, muito embora tenha 
posição diversa do digno Juízo acerca da inclusão de tais 
créditos no processo de recuperação, o que vislumbro do 
agravo aviado é que a solução jurídica e econômica a ser 
dada para a empresa não desqualifica o regular proces-
samento do pedido de recuperação, mormente quando 
os credores com posição fiduciária possam efetivamente 
abrir mão das garantias dos créditos que tenham contra-
tado, em prol do interesse de buscar a satisfação das 
obrigações, pela via da recuperação.

E é por isso mesmo que, até que venha o plano de 
administração e recuperação, a fim de que se exponha a 
possibilidade de recuperação da empresa sem os créditos 
com garantia de posição fiduciária, não se mostra legítimo 
ao agravante afastar a imposição jurisdicional cautelar, 
mesmo porque, se os credores mantêm a oposição à 
inclusão, a falência da empresa só não será decretada se 
preservar tais garantias, o que, no caso dos autos, inviabi-
lizará por completo o pedido de recuperação, que deverá 
ser convolado em falência, abarcando todo e qualquer 
crédito, inclusive o que se pretende apropriar, o que, em 
última análise, sustentaria até mesmo a ineficácia em 
relação à massa dos valores que tivessem sido objeto de 
pagamento dentro do termo legal da falência, tal como 
determina o art. 129, I a III, da Lei Federal 11.101/05.

A oposição dos credores, neste contexto, expõe 
o real estado de falência da empresa, viabilizando, 
portanto, que o Juízo fizesse incluir, no pedido de recupe-
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Custas, pelo agravante, nos termos do art. 19 do 
Código de Processo Civil.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JAIR VARÃO e KILDARE CARVALHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

credor fiduciário não se aproprie do montante do valor 
que lhe seria devido como meio para satisfação dos seus 
créditos, porque, mesmo que os créditos não estejam 
sujeitos à recuperação, a confessada inviabilidade da 
recuperação com a manutenção de tais garantias levará 
inevitavelmente à falência, tornando a cautelar absoluta-
mente escorreita, uma vez que o próprio pagamento que 
fosse produzido ao longo da fase inicial do processo se 
mostraria ineficaz em relação à massa.

Peço escusas aos dignos Colegas sobre a posição, 
porque, apesar de meus esforços, não a tenho conseguido 
explicitar com suficiente clareza para que entendam.

Na verdade não estou afastando a possibilidade de 
os credores com garantia de posição fiduciária se apro-
priarem do valor derivado do contrato, apenas estou 
declinado que ou tais créditos a inviabilizam, gerando a 
falência, ou são passíveis de liberação imediata quando 
do plano de recuperação e, portanto, tenho afirmado que 
seria irrelevante a análise dos pedidos com base exclusi-
vamente na integração ou não do credor com garantia de 
posição fiduciária à recuperação judicial.

Estou de acordo com o acautelamento imposto 
pelo digno Juízo, não permitindo que os credores com 
posição fiduciária se apropriem dos valores futuros 
contratados com terceiros, até que se esclareça se a 
recuperação é possível com a liberação imediata de tais 
créditos, porque, caso a resposta seja negativa, inevita-
velmente a empresa já estará falida no momento em que 
pediu a recuperação, o que conduziria à mesma impos-
sibilidade de apropriação declinada na decisão cautelar 
pela convalidação da recuperação em falência, havendo 
créditos outros com preferência superior aos contratual-
mente aceitos, segundo a regra do art. 83 da Lei Federal 
11.101/05.

Em relação à multa imposta, a pretensão, tal como 
deduzida, não se dirige contra a decisão, ou seus funda-
mentos, mas contra os possíveis efeitos futuros que o 
agravante supostamente espera do Juízo no momento da 
execução da multa, sendo certo que o só agravo aviado 
já afastaria qualquer tipo de nulidade na execução pela 
só confissão de integral conhecimento do despacho, em 
face do princípio da instrumentalidade das formas.

Por outro lado, afastar o montante da multa, ou 
diminuí-la, em função da recalcitrância do agravante em 
cumprir a determinação jurisdicional, não teria mesmo 
qualquer tipo de sustentação jurídica porque ou o credor 
deu regular cumprimento à determinação, ou já estaria 
em posição de inadimplência em relação à própria obri-
gação, sendo certo que suposta falta de razoabilidade da 
decisão supõe a admissão da mesma imoderada ação de 
permitir o arrojo do credor em descumprir a ordem juris-
dicional apenas porque não concorda com a integração 
da garantia fiduciária na recuperação, quando evidente a 
iminente falência da empresa.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo.

Agravo de instrumento - Execução - Alienação de 
semoventes por iniciativa particular - Art. 685-C 
do CPC - Deferimento - Ausência de definição 

de parâmetros para o procedimento - Resolução 
160/2006 do STJ/CJF e Provimento 161/2006 da 

CGJ/TJMG - Observância

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. 
Execução. Preliminar de ilegitimidade. Alienação por 
iniciativa particular. Rejeição. Art. 685-C. Requisitos. 
Fixação. Necessidade. Regulamentação. Resolução 
nº 160 STJ/CNJ e Provimento 161/CGJ/2006 do TJMG. 
Recurso provido.

- A legitimidade ad causam deve ser analisada com 
base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada 
na demanda, relacionando-se com o próprio direito de 
ação, autônomo e abstrato, devendo ser afastada a preli-
minar quando demonstrado o interesse do recorrente.

- Na alienação por iniciativa particular, estabelecida no 
art. 685-C do Código de Processo Civil, deve o magis-
trado fixar os requisitos para o procedimento, deliberando 
sobre a forma de publicidade, de pagamento e garan-
tias, preço, valor da corretagem e responsabilidade pelo 
pagamento e prazo para realização do negócio, desig-
nando corretor, se for o caso.

- A Resolução nº 160, de 8 de novembro de 2006, do 
Superior Tribunal de Justiça/Conselho da Justiça Federal 
e o Provimento nº 161/CGJ/2006 do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais regulamentam os parâmetros 
para efetivação do ato.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.06.
323655-9/001 - Comarca de Uberlândia - Agravantes: 
Arnaldo José Frizzo Filho, Xinguleder Couros Ltda. e ou-
tro - Agravada: Latin America Export Finance Fund Ltd. 
- 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 REJEITAR 
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A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Leite 
Praça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de agravo de instru-
mento interposto contra a decisão de f. 27, que deter-
minou a intimação do exequente, ora agravado, para 
providenciar a alienação dos semoventes por iniciativa 
particular, nos termos do art. 685-C do CPC. Sustentam 
os agravantes, em suma, que foi deferido ao agravado o 
direito de providenciar a alienação dos semoventes por 
iniciativa particular, nos termos do art. 685-C do CPC, 
sem que tenha havido decisão a respeito dos embargos 
do devedor aviados pela agravante. Informa que a d. 
Magistrada, ao deixar de definir os parâmetros de como a 
alienação deve ocorrer, não se preocupou com os reflexos 
que serão suportados pelo patrimônio dos executados, 
ora agravantes. Aduz ser desnecessária a alienação ante-
cipada dos bens, visto que não estão presentes os pres-
supostos do art. 670 c/c o art. 1.113 do CPC e que a d. 
Magistrada, ao prolatar a decisão agravada, não deli-
neou os motivos que justificaram a alienação antecipada. 
Alega que, inexistindo motivo hábil a justificar a venda 
antecipada dos bens constritos, a alienação por iniciativa 
particular deve ser revogada. Assevera que a alienação 
por iniciativa particular não pode ficar sujeita a mera 
liberalidade da parte exequente, devendo o juiz fixar o 
prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de 
publicidade, o preço mínimo, condições de pagamento 
e as garantias, bem como comissão de corretagem, se 
for o caso, conforme disposto no § 1º do art. 685 do 
CPC, e que a d. Magistrada, ao proferir a decisão agra-
vada, foi omissa quanto ao procedimento a ser obede-
cido pela agravada. Adverte que essa omissão fere o 
princípio constitucional básico do devido processo legal 
e da publicidade dos atos e que as regras para a alie-
nação particular devem ser definidas pela d. Magistrada 
a quo, para evitar qualquer prejuízo para os devedores e, 
também, para o terceiro que tem interesse na aquisição 
do bem a ser vendido, de modo a garantir a segurança 
jurídica do investimento. Ressalta que, no ato da publi-
cidade da alienação particular, deve-se registrar a exis-
tência da oposição de embargos de terceiro em relação 
à grande maioria do gado penhorado, visto que os agra-
vantes não poderão entregar posse e propriedade ao 
adquirente de algo que não lhes pertence. Alega que a 
definição de preço mínimo é indispensável para que os 
agravantes não corram o risco de ter seus bens alienados 
por preço vil. Esclarece que a avaliação efetivada nos 
autos se encontra desatualizada, visto que do momento 
da avaliação ao momento da alienação a condição dos 
semoventes poderá ter alterado, visto que vários bezerros 
não serão mais bezerros, os novilhos não serão mais 

novilhos, as vacas prenhes já terão parido e as vacas 
solteiras se encontrarão prenhes, e, portanto, haverá 
uma alteração no número de animais, e eles terão outros 
valores. Acrescenta que existem diversos sites e entidades 
especializadas em leilão de rebanho bovino e que essa 
forma de venda é mais vantajosa, tanto por possibilitar a 
obtenção de preços mais lucrativos e também porque a 
alienação desregrada pelo credor, ora agravado, viola o 
princípio da menor onerosidade do devedor. Pugna pela 
concessão do efeito suspensivo, sobretudo em face do 
risco de a agravada efetuar a venda dos semoventes de 
forma irregular e em manifesto prejuízo ao agravante em 
relação ao preço abaixo da avaliação e sem observar 
a evolução do plantel. Ao final, requer a suspensão da 
alienação por iniciativa particular até decisão final dos 
embargos à execução e, alternativamente, a delimitação 
dos parâmetros para a alienação particular pretendida 
pela agravada.

O recurso foi recebido às f. 447/450, sendo defe-
rido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contraminuta às f. 456/472, 
alegando, em preliminar, a ilegitimidade da parte diante 
da impossibilidade de pleitear em nome próprio direito 
alheio. No mérito, afirmam a possibilidade de venda do 
gado constrito por iniciativa particular, com base no rito 
executivo, afastando a afirmação de se tratar de venda 
na forma antecipada. Asseveram que, ainda que fosse 
o caso de venda antecipada (art. 670), estariam preen-
chidas as hipóteses legais, diante da precariedade do 
gado penhorado. Aduz que simples embargos de decla-
ração seriam suficientes para sanar a omissão quanto aos 
parâmetros a serem observados. Afirmam, ainda, que os 
agravantes pretendem atribuir, por via transversa, efeito 
suspensivo aos embargados de devedor, ressaltando que 
a “execução de título executivo será sempre definitiva, 
exceto se conferido efeito suspensivo aos embargos a ela 
manejados”. Pedem o acolhimento da preliminar susci-
tada e o não conhecimento ou, superada a preliminar, o 
desprovimento do recurso.

É o relatório.
Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se neces-

sário analisar a preliminar suscitada pelo agravado.
Da preliminar de ilegitimidade.
A preliminar de ausência de legitimidade e interesse 

suscitada pelo agravado não merece subsistir.
Como cediço, a legitimidade para a causa consiste 

na qualidade da parte para demandar e ser demandada.
Para Fredie Didier Jr.,

[...] parte legítima é aquela que se encontra em posição 
processual (autor e réu) coincidente com a situação legiti-
madora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente 
àquela pessoa e perante o objeto litigioso’. Para exempli-
ficar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, 
é necessário que o autor seja aquele que está na posição 
jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos 
em tese, pelo dever de indenizar (DIDIER JÚNIOR. Fredie. 
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Curso de direito processual civil. 12. ed. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2010, v. 1, p. 204).

Tem-se, pois, que a legitimidade ad causam deve 
ser analisada com base nos elementos da lide, ou seja, 
à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se 
com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato, 
afastando-se do conteúdo da relação jurídica material 
deduzida em juízo.

Na hipótese em apreço, é inconteste a legitimidade 
dos agravantes, que figuram como executados no feito 
executivo, o que afasta a afirmação de que postulam 
direito alheio em nome próprio.

Ademais, a questão referente a direito de terceiros, 
pleiteada em embargos ajuizados, nem sequer foi reco-
nhecida, não havendo que se falar, neste momento, em 
defesa de bem alheio.

Desse modo, in casu, não há como dizer que os 
agravantes são partes ilegítimas para manejar o presente 
instrumento, uma vez que, a princípio, visam evitar a alie-
nação de bens de sua propriedade, sobre os quais foi 
deferida a alienação por iniciativa particular.

Rejeito a preliminar suscitada.
Dito isso, recebo o recurso, visto que presentes os 

requisitos de admissibilidade.
Passo à análise do mérito.
A meu sentir, o recurso merece prosperar.
Inicialmente, ressalto que na decisão questionada 

a digna Magistrada determinou a alienação dos semo-
ventes por iniciativa particular, nos termos do art. 685-C 
do CPC. Dessa forma, afasto, de início, os questio-
namentos quanto à alienação antecipada disposta no 
art. 670 do Código de Processo Civil, uma vez que não 
se aplica ao caso, nem sequer houve fundamentação na 
decisão no sentido estabelecido, seja no art. 670 ou no 
art. 1.113, ambos do Código de Processo Civil.

Lado outro, a alienação por iniciativa particular 
encontra-se prevista no art. 685-C, § 1º, do Código de 
Processo Civil, que dispõe:

Art. 685-C. Não realizada a adjudicação dos bens penho-
rados, o exeqüente poderá requerer sejam eles alienados por 
sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor creden-
ciado perante a autoridade judiciária. (Incluído pela Lei 
nº 11.382, de 2006).
§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efeti-
vada, a forma de publicidade, o preço mínimo (art. 680), 
as condições de pagamento e as garantias, bem como, se 
for o caso, a comissão de corretagem. (Incluído pela Lei 
nº 11.382, de 2006).
§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, assi-
nado pelo juiz, pelo exeqüente, pelo adquirente e, se for 
presente, pelo executado, expedindo-se carta de alienação 
do imóvel para o devido registro imobiliário, ou, se bem 
móvel, mandado de entrega ao adquirente. (Incluído pela Lei 
nº 11.382, de 2006).
§ 3º Os Tribunais poderão expedir provimentos detalhando 
o procedimento da alienação prevista neste artigo, inclu-
sive com o concurso de meios eletrônicos, e dispondo sobre 
o credenciamento dos corretores, os quais deverão estar 

em exercício profissional por não menos de 5 (cinco) anos. 
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

De acordo com Luiz Guilherme Marinoni, em 
sua obra Código de Processo Civil comentado artigo 
por artigo:

5. Controle judicial. O exequente ou o corretor credenciado 
junto ao juízo deve alienar o bem penhorado de acordo com 
as coordenadas traçadas pelo órgão jurisdicional. O juiz 
fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma 
de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento 
e as garantias, bem como, se for o caso, a comissão de corre-
tagem. Findo o prazo para alienação particular sem sucesso, 
tem o juiz de passar à alienação judicial (arts. 647, III, e 
686, CPC) (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO. Daniel. 
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 686).

Do escólio de Araken de Assis, colhe-se:

[...] a alienação por iniciativa particular tem caráter nego-
cial e público. Eventual convergência das partes, quanto ao 
conteúdo da proposta, nas condições fixadas pelo órgão judi-
ciário (art. 685-C, § 1º), absolutamente confere pluralidade 
ao negócio. O procedimento se transformou, realmente, no 
‘sucedâneo’ da alienação em hasta pública. No entanto, a 
assinatura do termo (art. 685-C, § 2º) forma negócio entre o 
Estado, de um lado, sub-rogando o poder de disposição do 
executado, e o adquirente, de outro.
Incumbe ao órgão Judiciário examinar os elementos de exis-
tência, os requisitos de validade e os fatores de eficácia do 
negócio, avaliando a admissibilidade da oferta e do preen-
chimento dos demais pressupostos do remate, de acordo com 
as condições traçadas no ato previsto no art. 685-C, § 1º. Por 
exemplo, o juiz não admitirá, aqui, arrematação a preço vil 
(art. 692, caput), em que pese vaga menção a ‘preço mínimo’ 
naquele parágrafo. Existe, portanto, alienação forçada 
própria e veraz (ASSIS, Araken. Manual da execução. 13. ed. 
São Paulo: RT, 2010, p. 847.)

O processualista ainda salienta, quanto às condi-
ções do negócio:

Incumbe ao órgão judiciário, sendo o art. 685-C, § 1º, 
deferindo a postulação do exeqüente, deliberar acerca das 
condições do negócio. Tal decisão abrangerá os seguintes 
aspectos: (a) forma de publicidade; (b) preço mínimo; (c) 
forma de pagamento e garantias; (d) valor da comissão de 
corretagem e responsabilidade pelo respectivo pagamento; 
(e) prazo para a realização do negócio. No mesmo ato, natu-
ralmente, designará ou não corretor (art. 685-C, caput). (Op. 
cit., p. 850).

Discorrendo sobre o assunto, leciona Ernane Fidélis 
dos Santos, in verbis:

A segunda forma preferencial para a alienação de bens é a 
realizada por iniciativa particular. Nesse caso, o exequente 
pode requerer que ele mesmo o faça, ou que se venda 
por corretor credenciado perante a autoridade judiciária 
(art. 685-C, introduzido pela Lei nº 11.382/2006). O pedido 
deve ser feito quando vencido o prazo em que se pode pedir a 
adjudicação. Feito antes, porém apenas se aguarda a decor-
rência do prazo.
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Ação declaratória de nulidade - Negócio jurídico - 
Má prestação dos serviços notariais - Cartório - 

Ausência de personalidade jurídica - Ilegitimidade 
passiva - Responsabilidade civil do tabelião - 

Prova - Juntada de documentos após a prolação 
da sentença - Desconsideração - Documento 

público - Outorga de procuração - Incapacidade 
civil do mandante - Vício de consentimento - 

Configuração - Nulidade do ato

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória de nulidade 
de procurações. Tabelionato de títulos. Inexistência de 
personalidade jurídica. Ilegitimidade passiva acolhida. 
Incapacidade do mandante reconhecida. Vício de 

Deferindo o pedido, o juiz deve fixar o prazo em que a 
alienação deve ser feita, a forma de publicidade, o preço 
mínimo que deve atender a avaliação, realizada no molde do 
art. 680, as condições de pagamento e as garantias, o que, 
naturalmente, será fixado com a audiência dos interessados, 
através de decisão incidente, sujeita a recurso, se for o caso.
Se a venda for realizada por corretor, o juiz deverá arbitrar o 
valor da corretagem. O arbitramento, no caso, é judicial e 
não fica limitado a nenhum dispositivo de ordem legal refe-
rente ao serviço específico (SANTOS, Ernane Fidélis dos. 
Manual de direito processual civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 168-169).

Pois bem.
Em análise dos autos, verifico que a d. Magistrada, 

ao proferir a decisão agravada (f. 27), omitiu-se quanto à 
delimitação dos parâmetros dispostos no aludido artigo.

E é certo que incumbe ao magistrado fixar a forma 
de publicidade, de pagamento, de garantias, do preço 
mínimo e do valor da comissão de corretagem, se houver 
nomeação de corretor, além da responsabilidade pelo 
pagamento, conforme estabelece o parágrafo primeiro 
do aludido artigo.

De onde se conclui que a alienação, caso seja feita 
na forma determinada, poderá ser invalidada em face da 
inobservância quanto aos requisitos legais, o que, indene 
de dúvidas, ocasionará prejuízos não só para os agra-
vantes como também para os agravados e adquirentes.

E não é outro o posicionamento da jurisprudência 
pátria, in verbis:

Agravo de instrumento. Alienação por iniciativa particular. 
Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo juiz. - 
Conforme se atesta do parágrafo primeiro do art. 685-C, 
incumbe ao juiz fixar a forma de publicidade, de pagamento 
e garantias, o preço mínimo e o valor da comissão de corre-
tagem e responsabilidade pelo seu pagamento. - Mesmo 
que a lei não tenha trazido qualquer determinação especí-
fica quanto ao procedimento da alienação por iniciativa 
particular, deve o juiz exigir o cumprimento dos requisitos por 
ele estabelecidos, sob pena de invalidar a alienação (Agravo 
de Instrumento Cível 1.0702.01.026171-8/004 - Relator: 
Des. Alexandre Santiago - 11ª Câmara Cível - julgamento em 
05.06.2013 - publicação da súmula em 10.06.2013).

Execução por título extrajudicial. Adjudicação. Alienação 
por iniciativa particular. Valor da avaliação. 1. Não cabe 
deferir adjudicação a credor que não tem condições econô-
micas para aquisição do bem constrito. 2. Para alienação 
por iniciativa particular, o juízo fixa condições que devem 
ser respeitadas. A alienação sem observância dessas condi-
ções e por valor inferior ao da avaliação só pode ocorrer se 
houver concordância por parte do devedor. 3. Recurso não 
provido (TJSP - AI 1201872320128260000/SP - 0120187-
23.2012.8.26.0000 - Relator: Melo Colombi - Data do 
julgamento: 29.08.2012 - 14ª Câmara de Direito Privado - 
Data da publicação da súmula: 03.09.2012).

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Alienação judicial 
por iniciativa particular. Homologação. Impossibilidade. 1. A 
alienação por iniciativa particular é regida pelo art. 685-C 
do Código de Processo Civil e regulamentada pela Resolução 
nº 160, de 8 de novembro de 2011, do eg. Conselho de 
Justiça Federal. 2. Imprescindível a fixação, pelo Juízo, do 

prazo em que a alienação deva ser efetivada, do preço 
mínimo, das condições de pagamento, das garantias, bem 
como a publicidade em relação ao procedimento a ser reali-
zado. 3. Admite-se a alienação por iniciativa particular em 
execução fiscal; entretanto, há necessidade de que o preço 
mínimo não seja inferior ao da avaliação. 4. O procedimento 
deve amoldar-se à legislação de regência, o que não ocorreu 
na espécie. 5. Agravo de instrumento desprovido (TRF-3 - 
AI 19335 SP 0019335-63.2012.4.03.0000 - Relator: Juiz 
Convocado Paulo Sarno - Data do julgamento: 22.11.2012 
- Quarta Turma).

Por oportuno, saliento que, além dos critérios esta-
belecidos na lei processual, os parâmetros para o procedi-
mento foram objeto de regulamentação, em nível federal, 
pela Resolução nº 160, de 8 de novembro de 2006, do 
Superior Tribunal de Justiça/Conselho da Justiça Federal, 
e, em nível estadual, por meio do Provimento nº 161/
CGJ/2006, deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.

Além de tudo isso já referido, deve ser observado 
que a propriedade de parte do gado penhorado está 
sendo reivindicada nos embargos de terceiro ajuizados, 
fazendo-se imprescindível a observância ao princípio da 
publicidade e, ainda, a delimitação do gado a ser alie-
nado por iniciativa particular.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar e, no 
mérito, dou provimento ao recurso para reformar a 
decisão quanto à determinação de alienação dos semo-
ventes por iniciativa particular, determinando sejam escla-
recidos os critérios para que se proceda à referida alie-
nação, limitada ao gado de propriedade do executado.

Custas, pelo agravado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA e 
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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primeira procuração teria sido lavrada dois dias após a 
ciência da outorgada da grave doença do outorgante, e 
a segunda quando este último teria sido novamente inter-
nado e se encontrava em estado mental oscilante, com 
confusão mental e sonolência, sustentando, ainda, a exis-
tência de vícios na procuração em relação ao endereço 
do outorgante, que o atestado médico necessário para a 
lavratura da procuração, por estar o mandante hospitali-
zado, não teria validade, uma vez que teria sido emitido 
por médica não integrante da equipe que o acompanhava, 
requerendo, ao final, a redução da verba honorária.

Preparo recursal comprovado pelos apelantes à 
f. 1.018, sendo o recurso recebido à f. 1.019.

Intimados, os apelados apresentaram contrar-
razões, tendo o Cartório do 1º Ofício de Notas, às 
f. 1.021/1.039, arguido a preliminar de ilegitimidade 
passiva e suscitado a litigância de má-fé, o apelado Luiz 
Antônio às f. 1.040/1.049 e a apelada Maria Cecília às 
f. 1.050/1.058, esta última suscitando coisa julgada, 
ilegitimidade ativa e ausência de interesse proces-
sual, requerendo todos, no mérito, a manutenção da 
decisão atacada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso e passo à sua análise.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.
Argui o Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Juiz 

de Fora a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não 
detém personalidade jurídica própria.

Entende este Relator que total razão lhe assiste.
Isso porque, tanto a Lei nº 8.935/94, que disci-

plina os serviços notariais e de registro, como a Lei 
nº 6.015/73, que regula os registros públicos, imputam 
a responsabilidade civil aos titulares das serventias, por 
todos os prejuízos que causarem por dolo ou culpa.

De tal sorte, constata-se que tais legislações não 
conferem aos cartórios qualquer personalidade jurí-
dica ou capacidade judiciária, por não serem sujeitos 
de direitos ou obrigações, imputando aos titulares dos 
serviços notariais a responsabilidade pelos atos por eles 
praticados ou por seus prepostos.

Não bastasse, o art. 236 e parágrafos da 
Constituição Federal dispõem que os serviços notariais e 
de registro são exercidos em caráter privado, por dele-
gação do Poder Público, cujo ingresso depende da apro-
vação em concurso público, do que se conclui que os 
cartórios extrajudiciais não são uma entidade e não 
possuem patrimônio, já que não pertencem ao seu titular, 
mas sim ao Estado, razão pela qual são destituídos de 
personalidade jurídica, tratando-se de mera divisão 
administrativa na qual os notários e registradores exercem 
suas funções, não podendo, portanto, figurarem no polo 
passivo da ação.

Nesse sentido é o entendimento dominante 
deste Tribunal:

vontade. Configuração. Nulidade dos instrumentos de 
procurações. Medida que se impõe.

- Como o tabelionato de notas não possui personalidade 
jurídica, há que se reconhecer a sua ilegitimidade para 
figurar no polo passivo da demanda, devendo a respon-
sabilidade pela possível má prestação dos serviços nota-
riais ser atribuída ao titular da serventia.

- Restando demonstrado nos autos que houve vício de 
consentimento do mandante na outorga das procura-
ções, em face da sua incapacidade civil, a anulação dos 
respectivos instrumentos é medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.08.468114-0/006 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelantes: Cláudia Ramos 
Mangualde, Maria Auxiliadora Ramos de Carvalho e ou-
tro, José Eduardo Cançado Ramos - Apelados: Cartório 
do 1º Ofício de Notas da Comarca de Juiz de Fora, Luiz 
Antônio Horta Coluci, Maria Cecília Ludolf de Mello 
Hansen - 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 ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Arnaldo 
Maciel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Maria Auxiliadora Ramos de 
Carvalho, Cláudia Ramos Mangualde e José Eduardo 
Cançado Ramos contra a sentença de f. 982/983 verso, 
proferida pelo MM. Juiz Orfeu Sérgio Ferreira Filho, que, 
com fulcro no art. 269, I, do CPC, julgou improcedente 
a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajui-
zada contra Maria Cecília Ludolf de Mello Hansen, Luiz 
Antônio Horta Collucci e Cartório do 1º Ofício de Notas 
de Juiz de Fora, com fundamento na regularidade das 
procurações, as quais corresponderiam à intenção do 
agente declarante, inexistindo qualquer evidência de 
reserva mental de não querer o que manifestou, conde-
nando os autores ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor 
retificado da causa.

Nas razões recursais de f. 990/1017, sustentam 
os apelantes que a incapacidade do mandante à época 
da lavratura das procurações teria sido comprovada nos 
autos através dos prontuários médicos, das informações 
do neurocirurgião e das testemunhas, que o outorgante 
seria portador de glioblastoma multiforme que causaria 
perda súbita da memória, confusão mental, desorien-
tação, dificuldade de fala e disfasia de expressão, que a 
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lesado, nem se traduza em quantia irrisória (Apelação Cível 
n° 1.0024.08.255271-2/001 - Comarca de Belo Horizonte 
- Apelante: André Gomes Netto - Apelante adesiva: Erenice 
Aparecida Ferreira - Apelados: Erenice Aparecida Ferreira, 
Hélcio Henrique Cantarim e outro - Relator: Des. Alvimar de 
Ávila - Data de publicação: 1º.03.2010).

Ementa: Processo civil. Cartório de Notas. Ação indeniza-
tória. Ilegitimidade passiva. Ausência de personalidade jurí-
dica. Extinção do feito que se impõe. - A legislação pátria 
não confere aos cartórios personalidade jurídica ou capa-
cidade judiciária, não sendo eles, pois, sujeitos de direitos 
ou obrigações, cabendo aos titulares dos serviços nota-
riais a responsabilidade pelos atos praticados pelos seus 
propostos. Nesse contexto, manifesta a ilegitimidade do 
Tabelionato de Protestos de Títulos de Belo Horizonte para 
integrar o polo passivo da lide indenizatória (Apelação Cível 
n° 1.0024.08.199483-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Apelante: André Mansur Brandão - Apelado: Cartório do 4º 
Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte, repre-
sentado por Elza Terezinha Freire, Tabeliã - Relator: Des. 
Luciano Pinto - Data de publicação: 09.02.2010).

O STJ também já se manifestou no mesmo sentido:

Processo civil. Cartório de Notas. Pessoa formal. Ação inde-
nizatória. Reconhecimento de firma falsificada. Ilegitimidade 
passiva. - O tabelionato não detém personalidade jurídica 
ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do titular da 
serventia. No caso de dano decorrente de má prestação de 
serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e 
o Estado possuem legitimidade passiva (REsp 545613/MG 
- Relator: Min. César Asfor Rocha - Data de julgamento: 
08.05.2007).

Diante de tais considerações, constata-se que o 
Tabelionato, ora apelado, realmente não detém perso-
nalidade jurídica, devendo a responsabilidade decor-
rente da possível má prestação dos serviços notariais ser 
imputada ao titular da serventia, razão pela qual o feito 
deverá ser extinto, sem resolução de mérito e com fulcro 
no art. 267, VI, do CPC, em relação ao Tabelionato do 1º 
Ofício de Notas de Juiz de Fora, ficando, portanto, preju-
dicado o seu pedido para condenação dos apelantes em 
litigância de má-fé.

E, sendo reconhecida a ilegitimidade do cartório 
apelado, fica patente a sucumbência dos apelantes em 
relação a esse ponto do pedido, o que justifica a sua 
condenação ao pagamento proporcional das custas e 
dos honorários advocatícios devidos aos patronos do 
referido Tabelionato.

Das preliminares de coisa julgada, ilegitimi-
dade ativa e ausência de interesse processual suscitada 
pela apelada.

A despeito das breves alegações suscitadas pela 
apelada em contrarrazões, no tocante às preliminares de 
coisa julgada, ilegitimidade ativa e ausência de interesse 
processual, cumpre apenas registrar que este Relator não 
irá tecer quaisquer considerações quanto ao ponto, haja 
vista que referidas preliminares foram rejeitadas pelo Juiz 
de 1º grau em decisão interlocutória, decisão esta que foi 

Ementa: Ação de indenização. Danos morais e materiais. 
Tabelionato de Notas. Personalidade jurídica. Ausência. Parte 
ilegítima para compor o polo passivo da ação. Honorários 
advocatícios. 1. A ação de indenização por danos morais, 
com fundamento em ato praticado pelo notário ou seus 
prepostos, deve ser aforada contra o praticante do ato, 
não contra o Tabelionato, que não é dotado de personali-
dade jurídica, tampouco possui bens, tratando-se apenas 
do espaço físico destinado ao exercício da atividade nota-
rial e de registro. 2. Nas decisões não condenatórias, os 
honorários advocatícios são arbitrados em valor certo, rele-
vando-se o disposto nos §§ 3° e 4° do CPC, devendo ser 
mantida a quantia arbitrada em valor razoável, que remu-
nere adequadamente o trabalho do advogado (Apelação 
Cível n° 1.0701.06.148822-0/001 - Comarca de Uberaba 
- Apelante: Djalma de Oliveira Dorça - Apelante adesivo: 
Segundo Tabelionato de Notas da Comarca de Uberaba - 
Apelados: Djalma de Oliveira Dorça, Segundo Tabelionato 
de Notas da Comarca de Uberaba - Relator: Des. Guilherme 
Luciano Baeta Nunes - Data de publicação: 07.10.2008).

Ementa: Ação indenização. Preliminar de ilegitimidade 
passiva. Cartório. Ausência de personalidade jurídica ou 
judiciária. Responsabilidade imputada apenas ao titular da 
serventia. Celebração de contrato de promessa de compra 
e venda de imóvel. Procuração falsa. Instrumento público 
lavrado sem assinatura da outorgante. Danos materiais e 
morais configurados. - Remetendo-se à Lei nº 8.935/94, 
que disciplina os serviços notariais e de registro, é possível 
inferir que o referido diploma legal se limita a dispor acerca 
da responsabilidade civil e criminal dos titulares das serven-
tias, não reconhecendo qualquer personalidade jurídica aos 
cartórios. Da mesma forma, a Lei 6.015/73, que regula os 
registros públicos, ao tratar da responsabilidade pelos atos 
nela disciplinados, imputa-os apenas aos titulares das serven-
tias. Resulta do exposto que a legislação pátria não confere 
aos cartórios qualquer personalidade jurídica ou capaci-
dade judiciária, não sendo eles, pois, sujeitos de direitos ou 
obrigações, cabendo aos titulares dos serviços notariais a 
responsabilidade pelos atos praticados pelos seus prepostos. 
Sendo o oficial de registro e notário titular de atividade dele-
gada do Poder Público, estará ele sujeito ao preceito cons-
tante do art. 37, § 6º, da CR/88, respondendo objetiva-
mente pelos atos de seus prepostos. O titular do Tabelionato, 
ao lavrar instrumento de mandato sem a verificação de 
seus pressupostos formais, incorreu em manifesta ilegali-
dade, impondo-se o reconhecimento da presença do nexo 
de causalidade entre seus atos e os danos suportados pelo 
apelado (Apelação Cível n° 1.0024.07.387508-0/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Geraldo Tadeu Viana 
- Apelado: Ulysses Rocha Junior - Litisconsorte: João Moreira 
Leite - Relator: Des. Eduardo Mariné da Cunha - Data de 
publicação: 17.04.2009).

Ementa: Ação de indenização. Protesto indevido. Tabelionato. 
Ilegitimidade passiva. Responsabilidade civil do tabelião. 
Ausência de culpa. Impossibilidade. Quantum indeniza-
tório. Manutenção. - Os cartórios extrajudiciais não possuem 
personalidade jurídica própria e, por isso, não são tecnica-
mente considerados partes legítimas para figurar no polo 
passivo da demanda. - Os notários e oficiais de registro 
poderão responder pessoalmente pelos danos causados a 
terceiros, na prática de atos próprios da serventia, desde que 
tenham agido com culpa ou dolo. - O valor da reparação 
por dano moral deve levar em consideração as circunstâncias 
do fato, a condição do ofensor e do ofendido, a fim de que 
o quantum reparatório não se constitua em lucro fácil para o 
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devem ser trazidas no momento de apresentação da contes-
tação sob pena de preclusão. Dessa forma, documentos 
acostados aos autos após a prolação da sentença não podem 
ser considerados como fundamento para sua modificação, 
na medida em que não foram objeto de apreciação pelo 
Juiz primevo (Apelação Cível n° 1.0145.07.409508-7/001 
- Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Banco do Brasil S.A. - 
Apelado: Espólio de João Braga Barbosa e outro, represen-
tado pela inventariante Neuza Machado Barbosa - Relator: 
Des. Nicolau Masselli).

Ementa: Ação de indenização. Acidente de trânsito. 
Documentos novos. Hipóteses do art. 397 do CPC. 
Inocorrência. Desentranhamento. Falta de comprovação. 
Ônus da prova. Art. 333, inciso I, do CPC. I - Segundo a 
regra processual, na contestação, a parte requerida deve 
juntar todos os documentos pertinentes à sua defesa, 
podendo trazer nova documentação apenas nos casos excep-
cionais trazidos no art. 397 do CPC, quais sejam nos casos 
de fatos supervenientes ou para contraditar novos fatos. II - O 
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo 
do seu direito e, se de tal mister ele não se desvencilhou, de 
rigor a improcedência do pedido se impõe. (Apelação Cível 
n° 1.0024.05.853028-8/001 - Comarca de Belo Horizonte 
- Apelante: Nicolas Silva Mendes - Apelados: Porto Seguro 
Cia. de Seguros Gerais, Nicolas Silva Mendes - Relator: Des. 
Generoso Filho).

Ementa: Documento. Juntada em fase recursal. Apelação. 
Casos em que há possibilidade. - Nos termos do art. 396 
do CPC, compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), 
ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a 
provar-lhe as alegações. O art. 397 do mesmo diploma 
admite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, 
porém, além de serem novos, permite a juntada, a qualquer 
tempo, somente quando destinados a fazer prova de fatos 
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos 
que foram produzidos nos autos. Não constitui documento 
novo o que poderia ter sido conseguido e juntado pela parte 
à ocasião prevista no art. 396 do CPC (Apelação Cível 
nº 312.115-3 - Comarca de Poços de Caldas - Apelante: 
Carlos Alberto de Carvalho Silva - Apelados: Losango 
Promotora de Vendas Ltda., nova denominação, e Multiplic 
Financeira, Crédito, Financiamento - Relatora: Des.ª Vanessa 
Verdolim Andrade).

Feitas tais ressalvas, verifica-se dos autos que os 
apelantes ajuizaram a presente ação pretendendo a 
anulação das procurações outorgadas pelo falecido Sr. 
Homero à apelada Maria Cecília Ludolf de Mello Hansen, 
com fundamento na incapacidade absoluta do mandante 
à época da lavratura do instrumento.

Em que pese meu profundo respeito pelo Juiz a quo, 
é forçoso reconhecer que total razão assiste aos apelantes 
pelas razões a seguir aduzidas.

A despeito de toda a argumentação tecida pelos 
apelados, cumpre constatar que não trouxeram eles ao 
processo qualquer prova que pudesse levar a crer que o 
outorgante realmente estaria em pleno gozo de sua capa-
cidade mental e que teria interesse em outorgar poderes 
à apelada, tendo se limitado a alegar, mas alegações 
estas que não encontraram respaldo no conjunto proba-

alvo de recurso de agravo de instrumento, mas ao qual 
foi negado provimento por este eg. Tribunal, através do 
acórdão juntado às f. 794/803, do que se conclui que 
não apenas a 1ª instância, mas também este eg. Tribunal 
ad quem já conheceu da matéria e rejeitou tais prelimi-
nares, encontrando-se, portanto, superadas tais questões.

Do mérito.
Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre 

registrar que os documentos juntados pelo apelado, 
Cartório do 1º Ofício do Registro de Notas da Comarca 
de Juiz de Fora, às f. 1.105, 1.107 e 1.109/1.124, e 
aqueles apresentados pelos apelantes às f. 1.192/1.931 
e 1.945/1.980, foram acostados aos autos somente após 
a prolação da sentença de f. 982/983-verso, razão pela 
qual não foram considerados pelo Magistrado a quo e 
não poderão ser considerados por este Relator.

É que os arts. 396 e 397 do CPC dispõem que 
compete à parte instruir a petição inicial (art. 283) ou 
a resposta (art. 297) com os documentos destinados a 
provar-lhe as alegações, sendo lícito às partes juntar 
documentos novos somente quando destinados a fazer 
prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para 
contrapor aos que foram produzidos nos autos.

No caso em análise, quanto aos documentos apre-
sentados pelo apelado, os dois primeiros eram existentes 
ao tempo da interposição da ação, e o terceiro poderia 
ser produzido na fase instrutória, ou seja, no momento 
processual adequado, devendo, portanto, ser desconsi-
derados em face da preclusão consumativa.

Da mesma forma, no que concerne àqueles apre-
sentados pelos apelantes, já existiam e poderiam ser 
trazidos aos autos, inclusive em virtude do enunciado da 
Súmula Vinculante nº 14, que dispõe:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório realizado por órgão com compe-
tência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do 
direito de defesa.

Todavia, no que alude à denúncia oferecida 
pelo representante do Ministério Público acostada 
às f. 1.932/1.944, como foi produzido somente em 
26.04.2013, poderá e deverá ser considerada na análise 
do mérito recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: Ação de cobrança. Caderneta de poupança. 
Correção monetária. Plano Bresser. Expurgos inflacionários. 
Preliminar rejeitada. Juntada de documentos após a decisão. 
Desconsideração. - A instituição financeira depositária de 
valores em conta-poupança é parte legítima para figurar no 
polo passivo da ação em que se discute a correção mone-
tária aplicada. Devem ser pagas ao correntista, titular de 
caderneta de poupança, as diferenças de correção monetária 
apurada através de índice que melhor reflita a variação da 
alta do custo de vida e mais os expurgos inflacionários rela-
tivos aos períodos de planos econômicos. Conforme o prin-
cípio da concentração da defesa, todas as matérias de defesa 
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um testamento e de uma procuração, mas acabou admi-
tindo, em depoimento pessoal, que teria sido convocado 
por terceira pessoa; e a segunda, ao afirmar, no mesmo 
depoimento pessoal, que o mandante estava em perfeitas 
condições mentais, naquela ocasião, a despeito de ter 
feito constar da declaração de f. 607 que a realização da 
lavratura do testamento não teria sido possível em virtude 
do agravamento do estado de saúde do mandante.

Nesse ponto, importante ressaltar que, apesar de o 
documento público fazer prova da formação do negócio 
e dos fatos e de o tabelião ter declarado que ocorreram 
em sua presença, conforme dispõe o art. 364 do CPC, 
a presunção de validade é relativa e pode ser afastada 
mediante provas de que os fatos ocorreram de forma 
diversa do que constou no documento, tal como todos 
os elementos informativos contidos neste feito indicam 
que ocorreu.

E, como os atos e negócios jurídicos têm na vontade 
seu elemento essencial e que para produzirem efeitos 
necessitam da manifestação livre de vontade, o que deve 
corresponder ao desejo do agente, é forçoso concluir 
pela existência de erro essencial no negócio realizado 
entre o Sr. Homero e a apelada Maria Cecília.

Diante de toda essa conjuntura, não resta outra 
conclusão senão a de que as procurações objeto de 
análise devem ser anuladas, por existir vício de consenti-
mento, o que impõe a reforma da decisão atacada.

Nesse sentido é o entendimento adotado por 
este eg. Tribunal, como se observa pelos exemplos 
abaixo transcritos:

Ementa: Apelação. Nulidade de documento público. 
Procuração. Vício de consentimento. Prova testemunhal e peri-
cial. Nulidade do ato. - Como o instrumento de procuração 
reside na vontade, a ausência de harmonia entre o elemento 
volitivo e a declaração, de maneira que esta não traduza o 
que de fato se almejava obter, por ter ocorrido erro substan-
cial de uma parte e dolo da outra, faz com que o ato se torne 
defeituoso, devendo ser declarada sua nulidade (Apelação 
Cível n° 1.0145.06.296226-4/001 - Comarca de Juiz de 
Fora - Apelante: Simone Rocha - Apelados: Luiz Agostinho do 
Nascimento e sua mulher, Maria de Lourdes do Nascimento - 
Relator: Des. Tiago Pinto).

Ementa: Ação de anulação de negócio jurídico consistente 
em escritura e registro público de imóvel. Competência 
recursal do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Erro substan-
cial. Vício de vontade. Anulação do ato jurídico. - Versando 
a questão sobre a anulação de ato jurídico celebrado entre 
pessoas físicas, e não do ato do Cartório de Registro de 
Imóveis, a presente lide não se enquadra na situação prevista 
no art. 106, II, d, da Constituição Estadual, de forma que a 
competência para o conhecimento e julgamento do recurso 
é deste Tribunal de Alçada, e não do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. - É possível a anulação de negócio jurídico, 
quando decorrente de erro substancial concernente ao objeto 
principal da declaração e de dolo, capaz de viciar a vontade 
de quem o pratica (Apelação Cível nº 448.939-8 - Rel.ª 
Heloísa Combat - Publicação em 10.11.2004).

tório dos autos, o qual, na verdade, revela a incapaci-
dade do mandante.

Já de início, imperioso observar que, na época da 
outorga das procurações objeto de análise, o mandante 
se encontrava em idade avançada, com 83 anos, e, 
provavelmente, com dificuldade de compreensão quanto 
a possíveis documentos que se dispôs a assinar, o que, 
de pronto, já permite um questionamento quanto à sua 
capacidade e discernimento para manifestar livremente a 
sua vontade.

Impossível ainda ignorar que, quando da lavra-
tura dos instrumentos de procuração, o outorgante já 
se encontrava acometido de um grave tumor cerebral 
maligno, o que, conhecidamente, é capaz de afetar a 
capacidade mental do doente.

Muito curioso e que permite arguir a boa-fé dos 
apelados é o fato de que as duas ocasiões em que 
foram outorgadas as procurações corresponderam exata-
mente àquelas em que o estado de saúde do outorgante 
se encontrava mais crítico, época em que ele inclusive 
estava hospitalizado.

Isso porque a primeira procuração foi outorgada 
em 29.01.2007, ou seja, somente 6 dias após a sua 
internação, que se deu em 23.01.2007, oportunidade 
em que o mandante apresentava perda de memória, 
confusão mental e desorientação, como se depreende 
da ficha de internação acostada à f. 36, ao passo que 
a segunda procuração, que ampliou os poderes da 
primeira, foi outorgada em 23.03.2007, dia seguinte ao 
da nova internação do mandante e ocasião em que se 
encontrava com estado mental oscilante e com confusão 
mental, vide f. 101.

Ora, causa grande estranheza a razão pela qual 
não foram tais atos praticados nos períodos em que o 
mandante apresentou alguma melhora e que chegou, 
inclusive, a receber alta hospitalar, a exemplo daquele 
compreendido entre 05.03.2007 a 21.03.2007 (vide 
f. 82).

A estranheza assumiu forma concreta com o depoi-
mento da cuidadora do outorgante, ouvida à f. 912, que 
afirmou com veemência que a outorga da procuração 
se teria dado contra a vontade do mandante, o qual 
não teria solicitado a presença do oficial do cartório 
no hospital e teria se recusado a assinar a procuração, 
mesmo após ser informado de que os poderes seriam tão 
somente para quitação de água, luz, IPVA, razão pela 
qual o oficial do cartório teria colocado as digitais do 
outorgante no documento, o qual teria ficado revoltado 
e acusado os apelados de serem “um bando de urubus 
querendo tomar as suas coisas”.

E que nem se pretenda sustentar a capacidade do 
apelante com base nas alegações tecidas pelo tabelião 
do cartório de registro, nesse sentido, na medida em 
que ele próprio caiu por duas vezes em contradição, a 
primeira ao declarar, à f. 607, que teria comparecido 
ao hospital a chamado do Sr. Homero, para a feitura de 
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quência, todos os atos porventura praticados através dos 
referidos instrumentos.

Considerando o reconhecimento da ilegitimi-
dade do Tabelionato apelado declarada nesta decisão, 
condeno os autores/apelantes ao pagamento das custas e 
despesas processuais de ambas as instâncias no patamar 
de 30% (trinta por cento), bem como dos honorários 
advocatícios em favor dos patronos daquele, no importe 
de R$1.000,00, tocando os 70% restantes das custas 
e despesas processuais de ambas as instâncias para os 
demais apelados, os quais deverão, ainda, arcar com a 
verba honorária dos patronos dos autores/apelantes, no 
importe de R$3.000,00.

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o Relator.

DES. ANACLETO RODRIGUES - Acompanho o 
douto Relator em seu judicioso voto. Contudo, apre-
sento outros fundamentos, visto que entendo que restou 
caracterizada a coação e a ausência de capacidade do 
Sr. Homero, não se podendo falar tão somente em vício 
de consentimento, mas em ausência absoluta de vontade 
do mandante, Sr. Homero Horta da Fonseca Júnior, para 
a prática do ato jurídico questionado - outorga de duas 
procurações por instrumentos públicos nas datas de 
29.01.2007 e 23.03.2007.

De início, acolho a preliminar de ilegitimidade 
do Cartório do 1º Ofício de Notas de Juiz de Fora e 
rejeito as demais preliminares, nos termos do r. voto do 
douto Relator.

Quanto ao mérito, tem-se que, para a validade do 
negócio jurídico, três são os requisitos essenciais: agente 
capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei.

São esses os requisitos essenciais para a validade 
do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código 
Civil, sendo que, ausente um deles, como no caso a capa-
cidade do agente, tem-se como inválido o ato praticado.

Ora, os atestados médicos firmados pelo Dr. 
Fernando Dias, médico que atendeu o Sr. Homero nos dias 
22 e 23 de março de 2007, por ocasião de seu segundo 
internamento, comprovam que o paciente apresentava: 
a) “TU cerebral, apresentando disartria, confusão mental 
e hemiparesia (?) D por TU temporal E.”; b) “Portador 
de astrociloma parietal E. Disartria, hemiparesia direito, 
estado mental oscilante, confusão mental, sonolência”.

Logo, é de se concluir pela invalidade da procuração 
outorgada em data de 23.03.2007, por ausência 
completa de discernimento do Sr. Homero na época.

Com relação à procuração outorgada em 
29.01.2007, embora não se possa afirmar que o Sr. 
Homero não tinha a plena capacidade de discerni-
mento, tem-se que não havia motivos para que o mesmo 
colocasse apenas sua impressão digital na escritura da 
procuração ou que alguém assinasse a “rogo” por ele, já 
que não tinha déficit de mobilidade ou de função motora, 
como atestado pela Dr.ª Gláucia Elena Frizzero, em data 

Ementa: Apelação. Ação anulatória de escritura pública de 
compra e venda de imóvel. Vícios de consentimento. Dolo 
essencial e simulação caracterizados. Nulidade do negócio 
jurídico. Sentença reformada. Recurso provido. - Os atos e 
negócios jurídicos têm na vontade seu elemento essencial e, 
para que produzam seus legais efeitos, demandam manifes-
tação livre de vontade, que deve corresponder ao desejo de 
seu agente. A nosso aviso, restaram demonstrados a malícia 
e o ardil dos requeridos, que iludiram a Sr.ª Dolora Rita da 
Silva, com a promessa de que, após a outorga da escritura 
pública objeto do feito, fariam cumprir sua vontade real, 
transferindo o imóvel para seu filho deficiente, certamente, 
como forma de burlar a exigência legal de consentimento 
dos demais herdeiros, prevista no art. 496 do CC/2002. 
Portanto, os apelados agiram de forma maliciosa, induzindo 
a Sr.ª Dolora Rita da Silva a manifestar um consentimento que 
seria externado de forma diversa ou nem sequer seria dado, 
se não tivesse sido empregado o artifício doloso. Se o intento 
efetivo da genitora dos apelantes era transferir o imóvel a seu 
único filho incapaz, ainda que por vias transversas, resta claro 
que ela não teria outorgado a escritura de compra e venda 
da casa onde morava aos requeridos, se não tivesse sido 
induzida em erro, acreditando na promessa de que, poste-
riormente, efetuariam a transferência do imóvel para o filho 
deficiente. Importa consignar, outrossim, que o negócio jurí-
dico em questão contou com vício de consentimento outro, 
qual seja a simulação, já que a falecida Dolora Rita da Silva 
outorgou a escritura do imóvel aos recorridos com o intento 
de burlar a exigência de consentimento dos demais herdeiros, 
para fins de alienação a seu filho deficiente (Apelação Cível 
n° 1.0309.05.007059-3/001 - Relator: Des. Eduardo Mariné 
da Cunha - Publicação em 12.11.2008).

Não é demais salientar, por fim, que, apesar de a 
apelada afirmar que os poderes recebidos por meio das 
procurações já mencionadas não teriam sido exercidos, 
fato é que, conforme se depreende da denúncia ofere-
cida pelo representante do Ministério Público e acostada 
às f. 1.932/1.944, ao contrário do que por ela alegado, 
foram efetivamente utilizados para se apoderar de quan-
tias que se encontravam depositadas na Caixa Econômica 
Federal e para ter acesso aos saldos em contas bancá-
rias mantidas em diferentes instituições financeiras, com 
total aproximado de R$1.5000.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais).

Se não bastasse, alterou contrato de plano de previ-
dência privado mantido pelo outorgante das procurações 
junto ao Banco Itaú, no valor de R$800.000,00 (oito-
centos mil reais), constituindo como única beneficiária do 
saldo a apelada Maria Cecília, dados todos esses que 
reforçam o entendimento deste Relator de que a decla-
ração de nulidade das procurações discutidas nos autos é 
medida que se impõe.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao 
recurso, para reformar no todo a sentença primeva, de 
modo a reconhecer a ilegitimidade passiva do Tabelionato 
do 1º Ofício de Notas da Comarca de Juiz de Fora, mas 
julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a 
nulidade das procurações outorgadas pelo Sr. Homero 
Horta da Fonseca Junior à Sr.ª Maria Cecília Ludolf de 
Mello Hansen, tornando inválidos, por via de conse-
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apenas para atender a algumas necessidades como paga-
mento de água, luz e IPVA, quando a finalidade era outra.

Contudo, o erro do agente requer espontaneidade, 
e não induzimento. Se houver induzimento ao erro, esta-
remos diante da figura do dolo, que também é vício de 
consentimento e leva à invalidade do ato.

No caso em exame, entendo caracterizada a coação 
absoluta (vis absoluta), que retirou completamente o 
elemento volitivo do ato praticado pelo Sr. Homero, na 
data de 29.01.2007, ao ser compelido a deixar suas 
impressões digitais na escritura de procuração lavrada 
a mando e pela vontade exclusiva da Sr.ª Maria Cecília 
Ludolf de Mello Hansen.

Nesse sentido:

Ação anulatória de testamento público. Capacidade do de 
cujus para testar. Ausência. Vício de fundo. Art. 1.627, III, do 
Código Civil de 1916. Procedência do pedido. - Na ação 
anulatória de testamento, se os depoimentos dos médicos 
do testador confirmam o diagnóstico da sua doença neuro-
lógica, com estado de confusão mental, anteriormente à 
assinatura do instrumento público, e se as testemunhas que 
presenciaram a leitura do testamento público apresentaram 
sérias dúvidas e incertezas sobre a saúde mental do testador 
no momento do ato, permite-se a conclusão de que ele não 
possuía mesmo capacidade para testar, conforme exigência 
do art. 1.627, III, do Código Civil de 1916, aplicável à 
espécie, impondo-se a procedência do pedido anulatório 
(Apelação Cível n° 1.0525.01.001099-5/001 - Relator: Des. 
Eduardo Andrade - j. em 15.07.2008).

Ação ordinária de anulação de testamento. Agente capaz. 
Insanidade mental. Procedência. - É de ser mantida sentença 
que, em ação ordinária de anulação de testamento, dá 
pela procedência desta e improcedência de reivindicatória 
contra a apelada, em face da inexistência de agente capaz, 
com prova de que, ao tempo do testamento, não gozava o 
testador de saúde mental. Sentença mantida (Apelação Cível 
nº 1.0000.00.349936-5/000 - Relator: Des. Cláudio Costa 
- j. em 12.02.2004).

Apelação cível. Ação anulatória de registro público. 
Incapacidade da vendedora. - Restando evidenciado que 
a proprietária do bem à época da outorga de procuração 
estava acometida de doença mental incapacitante de seu 
discernimento, o ato resta eivado de vício, devendo ser decla-
rada sua nulidade. Negócio realizado posteriormente deve 
ser discutido em ação própria, pela incidência da evicção. 
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao apelo 
(Apelação Cível nº 70035139914 - Comarca de Erechim - 
TJRS - 19ª Câmara Cível - Relator: Des. Guinther Spode - j. 
em 10.08.2010).

Concluindo, temos a invalidade da procuração 
lavrada em data de 29.01.2007, por vício de consen-
timento, caracterizado pela coação absoluta exercida 
sobre o mandante, e a invalidade da procuração lavrada 
em data de 23.03.2007, por completa falta de discer-
nimento do mandante, porquanto se encontrava com 
estado mental oscilante e confusão mental, por causa de 
um tumor cerebral (TU).

de 23.01.2007, pela Dr.ª Valeska Lanna Ignacchiti, em 
data de 20.01.2007, e pela Dr.ª Leila Ludolf de Almeida 
Carvalho, em data de 26.01.2007.

Todavia, o depoimento da Sr.ª Maria Aparecida da 
Silva Costa (f. 912), pessoa que cuidava do Sr. Homero 
no hospital, revela a coação física exercida sobre aquele, 
ao afirmar: “[...] que Homero não solicitou o compareci-
mento de agentes do cartório no hospital; que a médica 
de Homero era a Dr.ª Gláucia; que Homero foi forçado a 
colocar suas digitais na folha [...]”.

O depoimento da testemunha José Augusto de 
Carvalho Filho (f. 911) também veio a corroborar o 
estado mental de saúde do Sr. Homero, que foi evoluindo 
e se agravando.

Outra, portanto, não pode ser a conclusão de que 
os atos jurídicos questionados - outorga de procurações - 
não tiveram a participação volitiva do Sr. Homero, o que 
acarreta a invalidade de tais atos.

É de se recorrer ao magistério de Francisco Amaral, 
quando tece comentários sobre a coação:

A coação é a ameaça com que se constrange alguém à 
prática de um ato jurídico. É sinônimo de violência, tanto 
que o Código Civil usa indistintamente os dois termos (CC, 
arts. 171, II, 1.814, III). A coação não é, em si, um vício de 
vontade, mas sim o temor que ela inspira, tornando defei-
tuosa a manifestação de querer do agente. Configurando-se 
todos os seus requisitos legais, é causa de anulabilidade do 
negócio jurídico (CC, art. 171, II). (Direito civil. Introdução. 
5. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p. 507-508).

A coação, ou violência, é defeito do negócio jurídico porque 
impede a livre manifestação de vontade. Diz-se absoluta (vis 
absoluta) quando consiste na utilização de violência física 
de tal modo que impede a formação da vontade nego-
cial, e relativa, quando não elimina a vontade do agente, 
apenas vicia-a, de modo que esse perde a espontaneidade 
do querer. É a chamada coação moral (vis compulsiva). Na 
primeira, o agente não manifesta sua vontade, mas sim a de 
quem o obriga à prática do ato e, não havendo vontade, o 
negócio jurídico é inexistente ou nulo. Na segunda, o agente 
tem vontade própria e manifesta-a, só que vicia pela pressão 
moral que sobre ela exerce o coator, induzindo ou obrigando 
a praticar o ato para evitar o mal com que o ameaçam (Ob. 
cit., p. 508).

Com efeito, o Sr. Homero Horta da Fonseca Júnior, 
ao tempo dos fatos, contava com a idade de 82 anos, 
tinha a saúde debilitada, já apresentava problemas 
neurológicos e era incapaz de resistir à coação da forma 
como informada pela referida testemunha.

Estabelece o art. 171, II, do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é 
anulável o negócio jurídico:
[...]
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão ou fraude contra credores.

Poder-se-ia pensar, no caso, até na figura do erro 
mencionada pelo douto Relator, em face da informação 
passada para o Sr. Homero de que a procuração seria 
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Pelo exposto, com esses fundamentos, acompa-
nhando o douto Relator, dou parcial provimento ao 
recurso, para reformar a sentença recorrida de modo a 
reconhecer a ilegitimidade passiva do Tabelionato do 1º 
Ofício de Notas da Comarca de Juiz de Fora, mas julgar 
procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nuli-
dade das procurações outorgadas pelo Sr. Homero Horta 
da Fonseca Junior à Sr.ª Maria Cecília Ludolf de Mello 
Hansen, tornando inválidos, por via de consequência, 
todos os atos porventura praticados através dos refe-
ridos instrumentos.

Também me coloco de acordo com os ônus da 
sucumbência estabelecidos pelo douto Relator.

É como voto.

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Inventário - Condomínio - Extinção nos autos - 
Impossibilidade - Registro do formal de partilha - 

Necessidade

Ementa: Apelação cível. Inventário. Homologação de 
plano de partilha. Arts. 1.320 e 2.013 do Código Civil. 
Pleito de extinção do condomínio nos próprios autos do 
inventário. Impossibilidade. Recurso não provido.

- O procedimento de inventário destina-se a relacionar, 
descrever e avaliar os bens deixados e à subsequente 
partilha, expedindo-se o respectivo formal. A partilha, por 
sua vez, consiste em operação pela qual a herança passa 
do estado de comunhão pro indiviso, estabelecido pela 
morte e pela transmissão por força da lei, ao estado de 
quotas completamente separadas, por força da sentença.

- Somente após o regular registro do formal de partilha, 
deve ser proposta a ação de extinção de condomínio, em 
que o bem será avaliado e alienado judicialmente, com a 
devida divisão do valor do imóvel nas proporções devidas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.489222-5/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelantes: Jackeson de Al-
meida e outros - Apelado: Espólio de Rafael Pereira de 
Almeida, representado pelo inventariante Divino Geral-
do de Almeida - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Trata-se de recurso de apelação interposto às f. 391/401 
por Diomar Sávio de Almeida e outros, herdeiros de Miguel 
de Almeida Sobrinho, nos autos do procedimento de 
inventário do espólio de Rafael Pereira de Almeida, repre-
sentado pelo inventariante, Divino Geraldo de Almeida, 
diante do inconformismo com a sentença proferida às 
f. 384/385, a qual homologou a partilha de f. 350/369 
dos bens deixados pelo falecimento de Rafael Pereira de 
Almeida. Determinou o Magistrado, ainda, que, após o 
pagamento das custas, seja expedido formal de partilha, 
determinando-se o seu cumprimento na forma da lei, bem 
como alvará para levantamento, por quem de direito, de 
valores devidos a herdeiros capazes e transferências de 
bens, em obediência à partilha homologada.

Embargos de declaração opostos às f. 386/389, 
rejeitados à f. 390.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que 
o inventariante agiu de forma a macular o feito de nuli-
dades, uma vez que não colacionou todos os bens, não 
regularizou a representação processual adequadamente, 
bem como porque os valores partilháveis estão em desa-
cordo com os valores declarados no ITCD. Aduz que o 
apelado rejeitou imotivadamente a proposta apresen-
tada pelos recorrentes, primando pelo condomínio dos 
herdeiros. Coloca que a sentença não se manifestou 
acerca da proposta de partilha igualitária apresentada 
pelos apelantes.

Assevera que é possível a extinção de condomínio 
por vontade de um dos condôminos, com a consequente 
adjudicação ou alienação judicial do bem imóvel, quando 
a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adju-
dicá-la a um só. Frisa que os bens deixados por Rafael 
Pereira de Almeida não comportam divisão cômoda. 
Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente 
extinção do condomínio, mediante a adjudicação do lote 
identificado na partilha e avaliado em R$23.400,00.

O recorrido apresentou suas contrarrazões às 
f. 403/405, em que pugna pela manutenção do julgado 
na sentença de primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço da apelação interposta.

Ausentes questões preliminares, passo à análise 
do mérito.

Insurgem-se os apelantes contra a sentença de 
primeiro grau que homologou a partilha dos bens 
deixados pelo falecimento de Rafael Pereira de Almeida, 
determinando a expedição de formal de partilha e 
seu cumprimento.

Afirmam os apelantes que a partilha foi realizada 
com a constituição de condomínio forçado, que deve ser 
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Ação civil pública - Associação Brasileira de 
Bingos - Divulgação e incentivo - Atividade 

econômica lícita

Ementa: Ação civil pública. Apelação. Associação 
Brasileira de Bingos. Atividade não considerada ilícita. 
Recurso improvido.

- Não configura atividade ilegal dar publicidade ou 
divulgar para a sociedade os benefícios que uma ativi-
dade econômica pode oferecer.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.507895-7/000 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelados: Associação 
Brasileira de Bingos - Abrabin, outros, Rodrigo G. Fonte 
Boa, Cássia Virgínia Serra Ferreira Gontijo, Rogério 
Felipeto de Oliveira - 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, 30 de janeiro de 2014. - Paulo 
Mendes Álvares - Relator.

extinto nos termos dos arts. 1.322 e seguintes do Código 
Civil, uma vez que os bens deixados não comportam 
divisão cômoda, devendo ser adjudicados.

Inicialmente, cumpre assinalar que o procedimento 
de inventário se destina a relacionar, descrever e avaliar 
os bens deixados e à subsequente partilha, expedindo-se 
o respectivo formal.

A partilha, por sua vez, nas palavras de Pontes de 
Miranda, é

a operação processual pela qual a herança passa do estado 
de comunhão pro indiviso, estabelecido pela morte e pela 
transmissão por força da lei, ao estado de quotas completa-
mente separadas, ou ao estado de comunhão pro indiviso, ou 
pro diviso, por força da sentença (Tratado de direito privado. 
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, v. 60, p. 223).

Detida análise do feito, verifica-se, através do plano 
de partilha apresentado às f. 350/369, que o imóvel em 
questão trata de lote “constituído de terreno com 780m², 
com 13m de frente por 60m de fundo”, localizado no 
Município de Senhora do Porto/MG, na Rua Cel. José 
Pires Oliveira Costa, 141, registrado sob o número 1.691, 
no Cartório da comarca, e avaliado em R$10.000,00 
(dez mil reais).

O mesmo foi dividido na proporção de 6,666% 
entre todos os herdeiros relacionados às f. 350/352, 
de forma que cai por terra a alegação do apelante de 
que a sentença não se manifestou acerca da proposta 
de partilha igualitária. Cabe analisar, portanto, a possi-
bilidade de extinção do condomínio nos próprios autos 
do inventário.

Sobre a questão, dispõe o art. 2.013 do Código 
Civil: “O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda 
que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos 
seus cessionários e credores”.

Assim, o artigo supracitado facilita a extinção do 
condomínio, em razão de o instituto ser fonte de diversos 
atritos, priorizando o Código Civil de 2002 o funciona-
mento harmonioso da comunhão.

Lado outro, o mesmo diploma legal estabelece que 
o condômino pode, a qualquer tempo, exigir a divisão 
da coisa comum, por não ser obrigado a permanecer em 
comunhão. Confira-se:

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a 
divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um 
pela sua parte nas despesas da divisão.
§ 1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa 
comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de 
prorrogação ulterior.
§ 2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabele-
cida pelo doador ou pelo testador.
[...].

É certo que não se harmoniza o direito processual 
com a oposição abusiva, desmotivada ou mesmo infun-
dada, que impeça o andamento do processo ou crie 
obstáculos à sua conclusão. O inventário constitui um 

processo como outro qualquer, de procedimento espe-
cial, mas com a mesma finalidade de resolver conflitos.

Contudo, o que a parte pleiteia é a extinção do 
condomínio firmado com os demais herdeiros nos 
próprios autos do inventário.

E tal pretensão não pode prosperar, uma vez que, 
somente após o regular registro do formal de partilha, 
deve ser proposta a ação de extinção de condomínio, em 
que o bem será avaliado e alienado judicialmente, com a 
devida divisão do valor do imóvel nas proporções devidas.

Portanto, sendo possível auferir, a partir do plano de 
partilha, a divisão igualitária dos bens, com a indicação do 
quinhão correspondente a cada um dos herdeiros, cabe 
aos apelantes, herdeiros de Miguel de Almeida Sobrinho, 
demandar, em ação própria, a extinção do condomínio.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso 
aviado.

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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da Associação Brasileira de Bingos (Abrabin) formulados 
na ação civil pública movida em face desta.

Sustenta o MP que a atividade desenvolvida pela 
apelada, qual seja dar publicidade e fomentar o jogo do 
bingo é ilícita, chegando a configurar contravenção penal.

De pronto, vejo destituído de razão o Ministério 
Público ao pleitear a dissolução da associação apelada, 
ao argumento de estar ela divulgando e incentivando, por 
todos os meios de publicidade e em verdadeira apologia 
ao jogo, a prática de atividade ilícita, na tentativa de 
desprestigiar o Poder Público e ludibriar a população.

Proclama, ainda, que a exploração de jogos é defi-
nida no ordenamento jurídico brasileiro como atividade 
proibida, só permitida por exceção prevista em lei federal, 
exceção esta que não comporta interpretação exten-
siva, estando, por isso, insculpida nas Leis 8.212/91 e 
9.615/98.

Sustenta, ainda, o MP que as previsões estatutárias 
da apelada consagram destinação e objetivos ilícitos, já 
que visam à assistência aos exploradores de bingo com 
intuito de desenvolver essa atividade ilegal.

Todavia, a meu ver, descabe-lhe razão, como 
acima exposto.

Com efeito, com a argumentação expendida, 
procura o MP atribuir à apelada a prática de atividade 
ilícita, que configura contravenção penal, o que, a meu 
ver, não procede.

A Lei de Contravenções Penais, em seu art. 50, 
dispõe como ilícito: “Estabelecer ou explorar jogo de azar 
em lugar público ou acessível ao público, mediante o 
pagamento de entrada ou sem ele”.

Da dicção do citado dispositivo, infere-se que o 
tipo penal reside nos verbos “estabelecer ou explorar”, 
enquanto que a atividade da apelada não inclui tais 
condutas, sendo certo que seu objetivo é apenas divulgar 
e dar publicidade àquela atividade, procurando demons-
trar seus eventuais benefícios econômico-financeiros.

Francesco Carnelutti, ao discorrer sobre a herme-
nêutica, já advertia que: “A lei não contém palavras 
inúteis”.

Perscrutando-se o tipo penal a que se refere o MP, 
observa-se que a atividade exercida pela apelada a ele 
não se refere, pois dar publicidade ou divulgar não é o 
mesmo que “estabelecer ou explorar” jogo de azar, o que 
me leva a crer que não pode ela ser dissolvida em razão 
da atividade que exerce.

Com essas razões de decidir e por entender que a 
atividade da associação apelada não configura conduta 
ilícita, tenho que a decisão primeva não merece reparos, 
daí por que nego provimento ao recurso.

Com a presente decisão, fica também improvido 
o recurso no tocante ao pedido alternativo, visto que, 
se a atividade da apelada não me parece ilícita, não 
subsistem razões para impedir a atuação dela no Estado 
de Minas Gerais.

Custas, ex vi legis.

Notas taquigráficas

Sessão do dia 24.10.2013.
Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. 

Antônio Joaquim Schellenberger Fernandes.

DES. PAULO MENDES ÁLVARES - Sr. Presidente, ouvi 
a sustentação feita por Sua Excelência, o douto Procurador.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença 
proferida pelo MM. Juiz da 32ª Vara Cível da Comarca 
de Belo Horizonte, que julgou improcedentes os pedidos 
iniciais constantes da ação civil pública ajuizada pelo 
apelante em face da Associação Brasileira de Bingos 
(Abrabin).

O presente recurso já foi examinado nesta instância, 
oportunidade em que, de ofício, esta Câmara houve por 
bem extinguir o processo por ilegitimidade ativa do MP 
para a propositura da ação.

Tal decisão deu ensejo a recurso especial, que 
restou provido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhe-
cendo a legitimidade do Ministério Público para a propo-
situra da ação.

Volveram os autos a esta instância, para conheci-
mento da apelação.

Em suas razões recursais, alega o apelante que 
a apelada constitui uma associação que patrocina e 
promove a publicidade relativa ao jogo ilícito de bingo, 
salientando que, após o advento da Lei Federal 9.981/00, 
tal atividade se tornou ilegal, uma vez que revogou os 
arts. 59 a 81 da Lei 9.615/98, que permitia a explo-
ração de jogos de bingo em nosso País, ressaltando que 
as casas exploram ilegalmente o jogo de azar.

Aduz que os jogos de azar são definidos como 
contravenções penais, nos termos do art. 50 do Decreto-lei 
3.688/41, pugnando-se, assim, pela dissolução judicial 
da apelada ou, alternativamente, pela proibição de suas 
atividades no Estado de Minas Gerais, visto que seu obje-
tivo é divulgar e fomentar a prática de tal jogo.

O MM. Juiz de primeiro grau houve por bem julgar 
improcedentes os pedidos constantes da inicial, ao argu-
mento de que o jogo de bingo não é uma atividade ilícita, 
necessitando apenas de lei regulamentar, sendo, pois, 
uma atividade econômica como outra qualquer que deve 
ser regida pela lei da livre iniciativa, livre concorrência, 
respeito ao consumidor, bem como sujeitar-se ao paga-
mento de impostos.

Contrarrazões às f. 639/660, impugnando os argu-
mentos lançados nas razões recursais, requerendo a 
manutenção da sentença.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Insurge-se o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais contra a sentença de primeiro grau, que julgou 
improcedentes os pedidos de decretação de dissolução 
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É como voto.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cumprimento o Dr. 
Antônio Joaquim Fernandes que integra o Ministério 
Público Estadual. Na pessoa dele, estendo o cumprimento 
a todos os demais membros dessa valorosa instituição, 
entre os quais estão grandes amigos meus, forjados na 
labuta do interior. Eu diria, até mesmo, que existem verda-
deiros irmãos meus nessa instituição que eu respeito.

Cumprimento Vossa Excelência também pelo 
brilhantismo da sustentação e, em decorrência desse 
brilhantismo, vou pedir vista, porque, realmente, em prin-
cípio, ela não pratica aquele ato, mas ela faz propa-
ganda. Então, acredito que essa matéria merece uma 
indagação mais profunda.

DES. ANTÔNIO BISPO - Sr. Presidente, pela ordem.
Quero cumprimentar o Dr. Joaquim Fernandes, que 

conheço já de longa data de nome, mas, pessoalmente, 
não tive o prazer de conhecê-lo. Tenho grandes amigos 
fraternos no Ministério Público, os quais eu admiro muito. 
Declaro-me Promotor de Justiça frustrado, gostaria de 
ter sido Promotor de Justiça, mas como não sou afeto 
às questões criminais - sou regenerado - hoje, ministro 
a prática simulada de Ministério Público na Pontifícia 
Universidade Católica. Isso me dá um prazer imenso em 
voltar a estudar as questões do crime.

Gostaria de adiantar o meu voto.
Coloco-me de acordo com o eminente Relator, que, 

com uma precisão cirúrgica, colocou a questão com a 
síntese necessária para o desate do feito.

Sessão do dia 30.01.2014

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Após o reexame dos 
autos, ponho-me de acordo com o voto dado pelo ilustre 
Relator, Desembargador Paulo Mendes Álvares.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Direito ambiental - Edificação em área de 
preservação permanente - Remoção de todas as 

construções localizadas na área - Recuperação do 
meio ambiente - Ofensa a direito transindividual -
 Direito difuso ou coletivo - Indeterminabilidade 
do sujeito passivo - Indivisibilidade da ofensa 

e da reparação do dano - Dano moral coletivo - 
Indenização - Não cabimento

Ementa: Direito processual civil. Direito ambiental. 
Reexame necessário. Realização de ofício. Apelação. 
Ação civil pública. Construção em área de preservação 

permanente. Violação de norma protetiva do meio 
ambiente. Obrigação de remoção de todas as edifica-
ções e de recuperação da área. Indenização por dano 
moral coletivo. Não cabimento. Sentença parcialmente 
reformada. Recurso prejudicado.

- O Código Florestal antigo (art. 4º da Lei 4.771/65) e 
o atual (art. 7º da Lei 12.651/12) vedam a supressão 
de vegetação em área de preservação permanente, em 
razão das diversas funções ambientais desta área, sendo 
a medida autorizada apenas nos casos ressalvados 
por lei, como em determinadas hipóteses de utilidade 
pública ou de interesse social. A proibição é expressa, e 
a infração, que justifica as ordens de imediata remoção 
e de recomposição, configura-se com a “simples” cons-
trução na área de preservação permanente, sendo desca-
bida a discussão sobre os efeitos que tal edificação 
causará no local.

- No caso, como a conduta do réu - construir em área 
de preservação permanente - ofendeu uma norma de 
proteção do meio ambiente, ou seja, um direito transin-
dividual, qualificado pela indeterminabilidade do sujeito 
passivo e indivisibilidade da ofensa objeto de reparação, 
não há como falar em dano moral, pois este é personalís-
simo e somente visualiza a pessoa, enquanto possuidora 
de atributos próprios e invioláveis.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.09.591973-5/003 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: Márcio Pena Martins 
- 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, em REEXAME 
NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, 
PREJUDICADA A APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2014. - Moreira 
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelação 
contra sentença do MM. Juiz da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, que julgou parcialmente proce-
dente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais contra Márcio Pena Martins, 
para “determinar que o réu proceda à retirada apenas 
da fossa negra situada à margem do Rio Uberabinha, no 
prazo de 60 dias” (f. 305).

A sentença também estabeleceu que, no caso de 
inobservância do prazo, o réu pagará multa mensal no 
valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.

O apelante alega que o novo Código Florestal não 
se aplica ao caso, pois o ato ilícito - edificar em área de 
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preservação permanente - teve início quando o apelado 
adquiriu a propriedade, o que se deu durante a vigência 
do antigo Código Florestal, devendo ser aplicado o 
art. 2º, alínea a, item 2, cumulado com o art. 4º, ambos 
desta norma; que restou comprovado que o apelado 
realizou intervenções em área de preservação permanente 
situada nas margens do Rio Uberabinha, sem que tivesse 
autorização da autoridade competente; que as áreas de 
preservação permanente têm diversas finalidades rele-
vantes, tais como a preservação dos recursos hídricos 
e a conservação do solo com os nutrientes apropriados 
para as circunstâncias do local; que os espaços territo-
riais especialmente protegidos, nos quais se incluem as 
áreas de preservação permanente, em razão do disposto 
no art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, só 
podem ser alterados ou suprimidos através de lei, o que 
não foi observado; que a única exceção, prevista no 
Código Florestal, à regra da não supressão das florestas 
de preservação permanente se configura quando a fina-
lidade for utilidade pública ou interesse social, verificada 
previamente em procedimento administrativo, ao fim do 
qual é concedida a autorização para a intervenção; que, 
ao intervir ou construir na área de preservação perma-
nente, o infrator contraria a legislação ambiental e deixa 
de atender aos critérios da função social, articulados no 
art. 186 da Constituição Federal; que “a mera existência 
de edificações em área de preservação permanente, em 
desrespeito aos preceitos legais do Código Florestal, 
configura o ilícito ambiental idôneo para render ensejo 
à responsabilidade civil-ambiental pela recondução da 
situação ao status de legalidade, através da remoção das 
edificações e da recomposição da área de modo que a 
mesma exerça sua função ambiental” (f. 328); que, como 
no caso foi comprovado que as edificações apontadas 
na petição inicial estão dentro da área de preservação 
permanente, o correto é a determinação da remoção 
de todas elas, e não apenas da fossa negra situada nas 
margens do Rio Uberabinha, ainda que o perito tenha 
afirmado que o único inconveniente ambiental verificado 
no local diz respeito à existência desta; e que o apelado 
deve reparar o dano ambiental causado, fazendo com 
que a área de preservação permanente volte ao seu 
estado anterior. Ao final, pugna pelo provimento do 
recurso, para que a sentença seja reformada e o apelado 
condenado a

remover as construções existentes em sua propriedade em 
Área de Preservação Permanente, quais sejam um cômodo 
abandonado medindo 17,25m², um alicerce de cimento 
medindo 42,7m², uma varanda medindo 83,2m², um 
quiosque medindo 14,6m², uma fossa negra e demais cons-
truções que se situarem em área de preservação permanente, 
bem como a recuperar o local em questão sob orientação de 
técnicos do Instituto Estadual de Floresta (IEF), estipulando-se 
o prazo de 60 (sessenta) dias para sua fiel execução, sob 
pena de cominação de multa (f. 334).

Embora a sentença não se tenha manifestado sobre 
o reexame necessário, o feito o exige, na parte que inde-
feriu pretensões do Ministério Público, em razão do inte-
resse coletivo, por aplicação analógica da primeira parte 
do art. 19 da Lei 4.717/65. Confira-se:

Processual civil. Ação civil pública. Improbidade adminis-
trativa. Reexame necessário. Cabimento. Aplicação, por 
analogia, do art. 19 da Lei 4.717/1965. 1. ‘Por aplicação 
analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as 
sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se 
indistintamente ao reexame necessário’ (REsp 1.108.542/
SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. em 19.05.2009, DJe de 
29.05.2009). 2. Agravo regimental não provido (AgRg no 
REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 17.03.2011, DJe de 25.04.2011).

Passo ao reexame necessário.
Em primeiro lugar, destaco que a Sentenciante, 

baseada no laudo pericial elaborado por um analista 
ambiental do IEF (f. 37/39), concluiu que as edifica-
ções mencionadas na inicial da ação, de fato, foram 
erguidas em imóvel do réu, a menos de 50 metros das 
margens do Rio Uberabinha, invadindo a área de preser-
vação permanente.

O réu, que, na contestação, já havia feito afirma-
ções confirmando a presença das edificações na área de 
preservação permanente, não questionou a conclusão 
da Sentenciante.

Portanto, uma vez definido que há, na proprie-
dade do réu, edificações invadindo a área de preser-
vação permanente, cabe averiguar se acertou a sentença 
ao determinar a retirada somente da fossa negra, auto-
rizando a permanência das demais edificações, quais 
sejam um cômodo abandonado medindo 17,25m², 
um alicerce de cimento medindo 42,7m², uma varanda 
medindo 83,2m² e um quiosque medindo 14,6m².

E, quanto a essa questão, entendo que a sentença 
merece reparo, porque, independentemente do analista 
do IEF ter afirmado que a fossa negra era o único incon-
veniente ambiental verificado no local, por contaminar o 
lençol freático, o simples fato de o autor ter edificado em 
área proibida pela legislação ambiental é suficiente para 
as determinações de remoção das demais edificações e 
de recuperação ambiental.

Tanto o Código Florestal antigo (art. 4º da Lei 
4.771/65) quanto o atual (art. 7º da Lei 12.651/12) 
vedam a supressão de vegetação em área de preser-
vação permanente, sendo esta autorizada apenas nos 
casos ressalvados por lei, como em determinadas hipó-
teses de utilidade pública ou de interesse social.

A proibição é expressa, o que significa que a 
infração, que justifica as ordens de imediata remoção e 
de recomposição ambiental, se configura com a “simples” 
construção na área de preservação permanente, não 
havendo, portanto, que se discutir sobre os efeitos que 
tal edificação causará no local, como fez a Sentenciante.
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Ademais, o antigo e o novo Código Florestal, 
respectivamente, nos arts. 1º, § 2º, inciso II, e 3º, inciso 
II, estabelecem que a área de preservação permanente 
tem função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas.

Contudo, de acordo com o laudo de f. 37/39, o 
analista do IEF se limitou a averiguar os impactos gerados 
pelas edificações na área de preservação somente no 
tocante à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos.

Portanto, o fato de não ter sido detectado processo 
erosivo no local não significa que as edificações não 
sejam prejudiciais ao meio ambiente.

Não socorre o réu a alegação de que, em razão 
do disposto no art. 11 da Lei Estadual 14.309/02, tem 
direito de manter as edificações em questão, já que 
elas se enquadrariam no conceito de ocupação antró-
pica consolidada.

Isso porque o art. 11 da Lei Estadual 14.309/02, 
em sua redação original, vigente à época da proposi-
tura da ação, trazia condições para a manutenção, nas 
áreas de preservação permanente, da ocupação antró-
pica já consolidada, quais sejam a averiguação do órgão 
competente, a inexistência de alternativa locacional 
comprovada por laudo técnico e o atendimento às reco-
mendações técnicas do Poder Público para a adoção 
de medidas mitigadoras, sendo vedada a expansão da 
área ocupada.

O réu não possui um laudo de averiguação do 
órgão competente atestando a qualidade de ocupação 
antrópica consolidada e a inexistência de alterna-
tiva locacional.

Vale lembrar, ainda, que a proibição de cons-
trução em área de preservação permanente já constava 
do antigo Código Florestal, que é de setembro de 1965; 
portanto, quando o loteamento foi aprovado, em 1977, 
a proibição já existia.

Quanto ao art. 61-A, § 12, do novo Código 
Florestal, ainda que se entenda pela aplicabilidade desta 
nova lei - que entrou em vigor no curso do processo - 
ao caso, não justifica a pretensão do réu de manter as 
edificações na área de preservação permanente, porque 
tal dispositivo admite a manutenção de residências e da 
infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo e de turismo rural, ao passo que o imóvel 
em questão é utilizado para lazer (f. 39).

Assim, tem o réu a obrigação de remover todas as 
edificações localizadas na área de preservação perma-
nente e recuperar o local em questão, sob orientação de 
técnicos do IEF.

Por outro lado, não há como falar em dano 
moral coletivo.

O dano moral se configura quando ocorre ofensa 
a um direito da personalidade, a exemplo da honra, da 
imagem, do nome, da integridade física. Com isso, deve 

recair sobre uma pessoa, que é quem detém a titulari-
dade de direitos da personalidade.

No caso, a conduta do réu - construir em área 
de preservação permanente - ofendeu uma norma de 
proteção do meio ambiente, ou seja, um direito transin-
dividual, qualificado pela indeterminabilidade do sujeito 
passivo e indivisibilidade da ofensa objeto de reparação; 
o que é incompatível com o dano moral.

Dano moral é personalíssimo e somente atinge a 
pessoa, enquanto possuidora de características e atri-
butos próprios e invioláveis.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil. Ação civil pública. Dano ambiental. Dano 
moral coletivo, necessária vinculação do dano moral à 
noção de dor, de sofrimento psíquico, de caráter individual. 
Incompatibilidade com a noção de transindividualidade (inde-
terminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa 
e da reparação). Recurso especial improvido (REsp 598281/
MG - Relator para o acórdão: Ministro Teori Albino Zavascki 
- DJ de 02.05.2006).

O Ministro Teori Albino Zavascki, no referido 
julgado, manifestou o seguinte entendimento sobre a 
indenizabilidade do dano moral:

O dano ambiental ou ecológico pode, em tese, acarretar 
também dano moral - como, por exemplo, na hipótese de 
destruição de árvore plantada por antepassado de determi-
nado indivíduo, para quem a planta teria, por essa razão, 
grande valor afetivo.
Todavia, a vítima do dano moral é, necessariamente, uma 
pessoa. Não parece ser compatível com o dano moral a 
idéia da ‘transindividualidade’ (= da indeterminabilidade do 
sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) 
da lesão. É que o dano moral envolve, necessariamente, 
dor, sentimento, lesão psíquica, afetando ‘a parte sensitiva 
do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas’ (Clayton Reis, Os Novos Rumos 
da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 236), ‘tudo aquilo que molesta gravemente a alma 
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais 
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela socie-
dade em que está integrado’ (Yussef Said Cahali, Dano moral, 
2. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., 
p. 237).
Nesse sentido é a lição de Rui Stoco, em seu Tratado de 
responsabilidade civil, 6. ed., São Paulo: RT, que refuta a 
assertiva segundo a qual ‘sempre que houver um prejuízo 
ambiental objeto de comoção popular, com ofensa ao senti-
mento coletivo, estará presente o dano moral ambiental’ [...].

Ante o exposto, em reexame necessário, reformo 
parcialmente a sentença, para determinar que o réu, no 
mesmo prazo estipulado pela Sentenciante e sob pena 
de multa no montante por ela fixado, remova, da área 
de preservação permanente, as demais edificações apon-
tadas na inicial (item 1 - f. 20), e apresente, durante o 
referido prazo, ao órgão ambiental competente, plano 
de recomposição ambiental da área, o qual deverá ser 
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caso de dano ambiental, há de ser enérgica, sob pena de 
a impunidade do ofensor servir de inspiração social (voto 
do Revisor).

- V.v. Ementa: Reexame necessário ex officio e apelação 
cível. Ação civil pública. Preliminares. Rejeição. Mérito. 
Entorno do reservatório artificial de Miranda. Área de 
preservação permanente. Art. 2º, b, da Lei 4.771/65 
(antigo Código Florestal). Construção de benfeitorias. 
Baixo impacto ambiental. Posterior regularização pelo 
IEF/MG. Ausência de dano ambiental. Sentença de 
improcedência mantida.

- As intervenções em área de preservação permanente 
situada no entorno de represa artificial, quando reali-
zadas sob a vigência da Lei nº 4.771/65 (antigo Código 
Florestal), devem ser por esta reguladas, não se admi-
tindo a retroação da Lei nº 12.651/12.

- Inocorre dano ambiental quando as benfeitorias reali-
zadas em área de preservação permanente, consistentes 
em uma rampa e uma estrada de concreto de acesso à 
represa artificial de Miranda, possuem pequeno impacto 
ambiental, já tendo sido regularizadas pelo IEF/MG (Rela-
tora vencida).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.09.616609-6/002 - Co-
marca de Uberlândia - Apelante: Ministério Público do Es-
tado de Minas Gerais - Apelado: Luiz Antônio Lira Pontes 
- 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 UNANIMI-
DADE, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E, POR MAIORIA, 
REFORMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO 
CONHECIDO DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO 
O RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014. - Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora vencida. - Bitencourt 
Marcondes - Relator para o acórdão.

Notas taquigráficas 

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
Procedo, de ofício, ao reexame necessário da sentença 
de improcedência, por analogia ao art. 19, caput, 
da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular), na linha da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 
REsp 1219033/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 
17.03.2011; REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro 
Meira, j. em 19.05.2009); bem como conheço do 
recurso de apelação, porque presentes os seus pressu-
postos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Minis-
tério Público do Estado de Minas Gerais em face de Luiz 

Direito ambiental - Ação civil pública - Área de 
preservação permanente - Edificação - Supressão 
de vegetação - Dano de baixo impacto - Poluidor 
pagador - Reparação integral - Responsabilidade 

objetiva

Ementa: Reexame necessário. Apelação cível. Ação civil 
pública. Art. 225 da CF. Direito fundamental, indisponível e 
intergeracional ao meio ambiente equilibrado. Supressão 
de vegetação e edificação em área de proteção integral. 
Princípio do poluidor pagador e da reparação integral. 
Supressão de vegetação. Dano de baixo impacto. Irre-
levância. Responsabilidade civil objetiva configurada. 
Sentença reformada. Recurso provido.

- A incolumidade do meio ambiente não pode ser 
comprometida por interesses individuais, assim como a 
responsabilidade civil objetiva na seara ambiental, infor-
mada pelos princípios do poluidor-pagador e da repa-
ração in integrum, não pode ser elidida pela aplicação do 
princípio da bagatela.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em 
matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência 
de teses de defesa que, por vias oblíquas, visam tutelar 
suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a 
invocação da teoria do fato consumado como forma de 
livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da 
área atingida pela intervenção antrópica. Do contrário, 
estar-se-ia a chancelar que o direito fundamental, indis-
ponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, 
constitucionalmente consagrado no art. 225 da CF, 
pudesse ser subjugado a pretensões egoísticas. 

- A recusa ou aplicação parcial dos princípios do 
poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca 
projetar, moralmente, a nociva impressão de que o ilícito 
ambiental compensa. Diante disso, a resposta judicial, no 

executado no prazo de 90 dias, sob pena de multa no 
mesmo montante fixado na sentença.

Resta prejudicada a apelação.
Custas, 80% pelo réu, e 20% pelo autor; isento este, 

por força de lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DUARTE DE PAULA e DÁRCIO 
LOPARDI MENDES.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, 
REFORMARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, 
PREJUDICADA A APELAÇÃO.

. . .
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que foram confeccionados por órgãos do Poder Público” 
(f. 466/467). Além disso, esclarece que “as perícias foram 
realizadas por técnicos distintos, e em ambos os laudos 
foram apontados os mesmos danos” (f. 468). Informa que 
“a responsabilidade civil por danos causados ao meio 
ambiente é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa” 
(f. 469). Salienta que “o proprietário que possui o intuito 
de edificar ou intervir na área de preservação permanente 
de sua propriedade deve anteriormente requisitar auto-
rização do órgão ambiental competente” (f. 474). Aduz 
que o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) é irre-
troativo, não se aplicando aos fatos ocorridos antes de 
sua vigência, tais como os narrados nos autos. Afirma que 
“a área de preservação antropizada não dá direito adqui-
rido ao infrator, pelo contrário, vez que todos os danos 
ambientais gerados são imprescritíveis” (f. 495). Alega 
que “o infrator quebrou uma expectativa que lhe era 
devida a partir da regra constitucional” (f. 503), devendo 
indenizar a coletividade pelos danos morais daí advindos, 
pugnando pelo provimento do apelo.

O recorrido ofertou as contrarrazões de f. 556/584, 
em que suscita as preliminares de perda de objeto, inépcia 
da petição inicial e prescrição, e, no mérito, pretende a 
confirmação da decisão primeva.

Os autos foram distribuídos a esta Rela-
tora por prevenção decorrente do Agravo de Instru-
mento nº 1.0702.09.6166098-6/001 (cf. acórdão de 
f. 383/393-TJ).

Em seu parecer de f. 627/638, a douta Procura-
doria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e provi-
mento do recurso.

I - Preliminar de inépcia da petição inicial.
Primeiramente, o apelado afirma que a petição 

inicial é inepta, uma vez que 

[...] o pedido constante da exordial não se apresentou de 
forma alternativa (art. 288 do CPC) nem sucessiva (art. 289 
do CPC), mas, ao contrário, pretende o Ministério Público 
as duas coisas, quais sejam o cumprimento de obrigação de 
fazer e indenização, contrariando, inegavelmente, o que pres-
creve o art. 3º da Lei 7.347/85 (f. 561).

É a dicção do citado dispositivo legal: “Art. 3º A ação 
civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou 
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Conforme valiosas lições do Ministro Herman 
Benjamin, membro do Superior Tribunal de Justiça e 
notável ambientalista, as tutelas consagradas no art. 3º 
da LACP não devem ser interpretadas de forma exclu-
dente, mas inclusiva, a fim de possibilitar uma maior 
proteção ao meio ambiente, objeto de degradação. 
Afinal, embora não se negue o caráter prioritário das 
tutelas específicas obtidas através de obrigações de fazer 
(restauração do meio ambiente) e não fazer (proibição de 
realização de atividade nociva ao meio ambiente), é certo 
que, em alguns casos, a sua concretização de forma inte-
gral é inviável, remanescendo ainda que parcialmente o 

Antônio Lira Pontes, alegando que o réu é proprietário de 
imóvel situado no entorno do lago da Usina Hidrelétrica de 
Miranda, considerada área de preservação permanente, 
tendo construído uma rampa e impermeabilizado estrada 
com bloquetes de concreto, num total de 290m² (duzentos 
e noventa metros quadrados), sem autorização do órgão 
competente, o que causou degradação ambiental. Asse-
vera que “caberia ao proprietário manter preservada 
uma faixa de 100m de distância da margem do lago da 
represa, ex vi do art. 2º, alínea a, 3, da Lei nº 4.771/65, 
do art. 3º da Resolução nº 04/85 e do art. 3º da Reso-
lução nº 302/02, ambos do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente” (f. 05). Informa que, em regra, essa espécie 
de intervenção acarreta diversos problemas ambientais, 
“como a extinção de espécies vegetais e animais, a degra-
dação do solo, assoreamento do curso d’água, enchentes 
e alterações climáticas” (f. 08), o que leva à frustração da 
“expectativa da coletividade que almeja que suas áreas 
de preservação ambiental, lagos etc., sejam efetivamente 
protegidas” (f. 17). Por tais fundamentos, requereu fosse 
o réu condenado:

1) à obrigação de fazer - art. 3º da Lei nº 7.347/85, consistente 
na demolição de 1 (uma) rampa de bloquetes de concreto e 
demais construções que se situarem em área de preservação 
permanente, e posterior remoção de destroços provenientes 
da demolição que estiverem dentro da APP, no prazo de 60 
(sessenta) dias; 2) à obrigação de recuperar a área degra-
dada, com a prévia consulta a técnicos do IEF, anotando-se 
o prazo de 60 (sessenta) dias para fiel cumprimento do provi-
mento jurisdicional; 3) a averbação na matrícula do imóvel 
quanto à existência da ação civil pública ajuizada, tendo 
em vista o caráter propter rem da propriedade; 4) o paga-
mento de multa no valor diário de R$10.000,00 (dez mil 
reais), em caso de descumprimento do provimento jurisdi-
cional; 5) ao pagamento de danos morais, ex vi do art. 1º 
da Lei nº 7.347/85, que se estima no valor de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) (f. 21-TJ).

Na sentença de f. 442/456, o MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia rejeitou a 
preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de 
prescrição e, no mérito propriamente dito, julgou impro-
cedente o pedido inicial, por considerar não comprovada 
a efetiva degradação ambiental no imóvel do réu.

Inconformado, o Parquet interpôs o recurso de 
apelação de f. 460/507, sustentando ser “incontro-
verso que o réu interveio na faixa de preservação perma-
nente, em desrespeito à norma ambiental, uma vez que, 
conforme laudo pericial expedido pelo IEF, de f. 50/53, 
e Boletim de Ocorrência expedido pela Polícia Militar do 
Meio Ambiente, de f. 27/30, o réu construiu uma rampa 
e uma estrada de bloquetes de concreto, gerando degra-
dação ambiental, em razão da ausência de mata ciliar” 
(f. 464). Afirma que “tal intervenção suprimiu a vegetação, 
impermeabilizou o solo e vem desvirtuando a importante 
função desempenhada pela área de preservação perma-
nente do local” (f. 464). Afirma que os laudos periciais 
constantes dos autos “são dotados de fé pública, uma vez 
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derar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser 
restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora 
causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, 
apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou 
intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente 
ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico 
que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão 
danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da 
biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total 
ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= 
dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, 
p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz 
com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da 
flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista 
ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração 
(= dano residual ou permanente), e c) o dano moral cole-
tivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e 
à coletividade o proveito econômico do agente com a ativi-
dade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecoló-
gica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados 
irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso 
espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). [...] 
13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabi-
lidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de 
cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de inde-
nizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 
1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. 
Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/
PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, 
entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para 
reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de inde-
nização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer 
voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devol-
vendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique 
se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum 
debeatur (STJ, 2ª T., REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, j. em 14.08.2012).

Pelo exposto, deve ser reconhecida a compatibili-
dade entre os pedidos formulados nos itens de 01 a 05 
da exordial, a afastar a incidência do art. 295, parágrafo 
único, inciso IV, do CPC ao caso concreto.

Dessarte, rejeito a preliminar.
II - Preliminar de perda de objeto.
De igual maneira, deve ser rejeitada a preliminar 

de perda de objeto suscitada pelo apelado, pois o inte-
resse do Parquet na tutela jurisdicional destinada a coibir 
a degradação ambiental supostamente praticada pelo réu 
subsiste, independentemente de ela ser analisada à luz 
das normas constantes da Lei nº 4.771/65 ou das novas 
regras trazidas pela Lei nº 12.651/12 (Novo Código 
Florestal).

Pelo exposto, rejeito a preliminar. 
III - Prejudicial de prescrição.
Tampouco prospera a prejudicial suscitada em 

contrarrazões, pois é certo que as ações ou omissões 

ato lesivo, o qual somente pode ser compensado pela via 
indenizatória. 

É o que se colhe do seguinte precedente do STJ:

Administrativo. Ambiental. Ação civil pública. Desmata-
mento de vegetação nativa (cerrado) sem autorização da 
autoridade ambiental. Danos causados à biota. Interpre-
tação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, e 
do art. 3º da Lei 7.347/85. Princípios da reparação integral, 
do poluidor-pagador e do usuário-pagador. Possibilidade de 
cumulação de obrigação de fazer (reparação da área degra-
dada) e de pagar quantia certa (indenização). Reduction ad 
pristinum statum. Dano ambiental intermediário, residual e 
moral coletivo. Art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Interpretação in dubio pro natura da norma ambiental. - [...] 
2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos inte-
resses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira 
que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no 
plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi 
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo 
princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se, civil-
mente, o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade 
da recuperação in natura do bem degradado com impossibi-
lidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação 
natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e inde-
nização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e 
de nova lesão (obrigação de não fazer). [...] 5. Nas demandas 
ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e 
da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, 
simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não 
fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumula-
tiva ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 
14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção ‘ou’ 
opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. 
Essa posição da jurisprudência leva em conta que o dano 
ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patri-
monialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto 
universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletivi-
dade, às gerações futuras e aos próprios processos ecoló-
gicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental 
lesado for imediata e completamente restaurado ao status 
quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabeleci-
mento à condição original), não há falar, ordinariamente, em 
indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= 
prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura 
nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor 
integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias 
dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure 
os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e 
da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou apli-
cação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da repa-
ração in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a 
nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí 
a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e 
gerenciável ‘risco ou custo do negócio’, acarretando o enfra-
quecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verda-
deiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de 
impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator 
premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 
8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreen-
dida o mais amplamente possível, de modo que a conde-
nação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever 
de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumu-
lação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não confi-
gura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de consi-
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§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação 
permanente só será admitida com prévia autorização do 
Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução 
de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 
ou interesse social.

Regulamentando a matéria, prevê a Resolução 
nº 302/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
- Conama:

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área 
com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno 
dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo 
normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em 
áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais; 
[...]
Art. 10. O órgão ambiental competente poderá autorizar em 
qualquer ecossistema a intervenção ou supressão de vege-
tação, eventual e de baixo impacto ambiental, em APP.
Art. 11. Considera-se intervenção ou supressão de vege-
tação, eventual e de baixo impacto ambiental, em APP:
V - construção de rampa de lançamento de barcos e 
pequeno ancoradouro;
§ 2º A intervenção ou supressão, eventual e de baixo impacto 
ambiental, da vegetação em APP não pode, em qualquer 
caso, exceder ao percentual de 5% (cinco por cento) da APP 
impactada localizada na posse ou propriedade.

Da leitura conjunta dos textos normativos supra-
transcritos, depreende-se que, sob a vigência do antigo 
Código Florestal, a área situada no entorno de reserva-
tórios artificiais com largura mínima de 30 (trinta) metros 
em zona urbana ou de 100 (cem) metros em zona rural 
é considerada de preservação permanente. Por conse-
quência, não se pode suprimir a vegetação nela cons-
tante, salvo mediante prévia autorização do órgão 
competente, a qual está condicionada ao reconheci-
mento da natureza eventual e de baixo impacto ambiental 
do empreendimento, bem como da observância do limite 
máximo de metragem.

A Lei nº 12.651, de 25.05.2012 (novo Código 
Florestal), contudo, trouxe novo regramento sobre o 
tema, conforme se vê do seu art. 3º, inciso II, e art. 4º, 
inciso III, e parágrafo 1º: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das popula-
ções humanas;
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em 
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artifi-
ciais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento; 
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no 
entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais. 

lesivas ao meio ambiente possuem caráter continuado, 
uma vez que produzem efeitos que se projetam no 
tempo, atingindo as gerações presentes e futuras. De se 
concluir, portanto, que a pretensão reparatória de natu-
reza ambiental, seja via tutela específica (obrigações de 
fazer ou não fazer), seja via indenizatória (obrigação de 
pagar quantia certa), é imprescritível.

Nesse sentido, se alinha a jurisprudência pacífica do 
Superior Tribunal de Justiça:

Administrativo e processual civil. Art. 535 do CPC. Omissões. 
Ausência. Meio ambiente. Área de preservação permanente. 
Prescrição. Aresto recorrido. Fundamentos constitucionais. 
Recurso Extraordinário. Inexistência. Súmula 126/STJ. - [...] 
2. O aresto impugnado perfilha o mesmo entendimento desta 
Corte, o qual considera que as infrações ao meio ambiente 
são de caráter continuado e que as ações de pretensão de 
cessação de danos ambientais é imprescritível. Precedentes 
(STJ, 2ª T., REsp 1223092/SC, Rel. Min. Castro Meira, j. em 
06.12.2012).

Processual civil. Ação civil pública. Reparação de dano 
ambiental. Imprescritibilidade. Violação do art. 535 do CPC. 
Não ocorrência. Divergência jurisprudencial não demons-
trada. Análise de matéria de ordem pública por esta corte sem 
prequestionamento. Impossibilidade. Precedentes. - [...] 3. O 
Tribunal a quo entendeu que: ‘Não se pode aplicar entendi-
mento adotado em ação de direitos patrimoniais em ação 
que visa à proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos 
se perpetuam no tempo, atingindo as gerações presentes e 
futuras.’ Esta Corte tem entendimento no mesmo sentido, de 
que, tratando-se de direito difuso - proteção ao meio ambiente 
-, a ação de reparação é imprescritível. Precedentes. Agravo 
regimental improvido (STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1150479/RS, 
Rel. Min. Humberto Martins, j. em 04.10.2011).

Pelo exposto, rejeito a prejudicial.
IV - Mérito.
Passando ao exame do mérito propriamente dito, 

observo que a matéria controvertida cinge-se a definir 
se o réu efetivamente interveio em área de preservação 
permanente sem prévia autorização do órgão compe-
tente, causando danos ao meio ambiente.

Nesse mister, insta registrar inicialmente que a 
presente ação civil pública foi ajuizada em 07.10.2009 
(f. 02-v.), portanto, sob a vigência da Lei nº 4.771/1965 
(Antigo Código Florestal), que assim dispõe sobre as 
Áreas de Preservação Permanente - APPs:

Art. 1º [...]
§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por:
II - área de preservação permanente: área protegida nos 
termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vege-
tação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversi-
dade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e asse-
gurar o bem-estar das populações humanas;
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só 
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas:
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água natu-
rais ou artificiais; 
Art. 3º [...]
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ambiental da intervenção antrópica, o qual já havia sido 
reconhecido em sede inquisitorial:

Em vistoria, no dia 20 de março de 2009, no Condomínio 
Portal do Lago, Chácara nº 03, à margem da represa da 
Usina Hidrelétrica de Miranda, foi (sic) as seguintes interven-
ções dentro da área de preservação permanente:
- Uma rampa de embarque e desembarque de barcos; uma 
estrada com bloquetes de concreto.
Todas estas edificações foram construídas sem nenhuma auto-
rização do Instituto Estadual de Florestas, não foi constatada 
nenhuma supressão de vegetação nativa ou vestígios no ato 
da vistoria. A área de preservação permanente está parcial-
mente preservada com espécies nativas. [...] De acordo com 
levantamento topográfico realizado pelo Engenheiro Agrô-
nomo Oziel Lopes Gomes, CREA-73513/D anexado ao 
processo de regularização de ocupação antrópica consoli-
dada nº. 06050000616/07, a intervenção dentro da área 
de preservação permanente é 290m² (duzentos e noventa 
metros quadrados), onde se enquadra em baixo impacto, 
intervenção menos que 5% da área de preservação perma-
nente (cf. laudo de f. 50/53-TJ).

Nesse ponto, cumpre salientar que, além da 
pequena dimensão das benfeitorias, as fotografias de 
f. 53-TJ e o Estudo Técnico de f. 206-TJ demonstram que 
elas foram construídas com o uso de material sustentável, 
de modo a diminuir ainda mais o impacto ambiental 
na área:

[...] levantamento topográfico mostra a impermeabilização 
do solo com 290m² (duzentos e noventa metros quadrados), 
sendo esta feita a maior parte por bloquetes de 60x60 com 
espaçamento de 10 cm, para menor impermeabilização, 
sendo a outra parte de concreto armado, e caneletas laterais, 
para contenção de erosão que ali se dava com frequência 
(f. 206-TJ).

A regularização também se amparou na inexistência 
de alternativa técnica e locacional às obras (art. 3º, I, 
da Resolução nº 369/2006 do Conama), atestada por 
analista ambiental vinculado ao IEF/MG:

Foi solicitada a regularização de uma rampa que mede 
290m² (duzentos e noventa metros quadrados), em área de 
preservação permanente do Reservatório da Usina Hidrelé-
trica de Miranda. O objetivo da regularização da rampa é o 
acesso de pessoas e barco ao reservatório, não há alternativa 
técnica locacional, visto que para ter acesso ao reservatório 
tem que passar pela área de preservação permanente do refe-
rido reservatório. Durante vistoria na propriedade, foi consta-
tado que a intervenção é de baixo impacto ambiental (menos 
de 5%) da área de preservação permanente da propriedade 
e trata-se de área antropizada (ocupação consolidada), de 
acordo com a Resolução CONAMA nº 369 de 28/03/06 
e Deliberação Normativa do COPAM nº 76 de 2510/04. 
Não haverá necessidade de supressão de vegetação nativa. 
Sou favorável à intervenção (regularização) requerida por se 
tratar de baixo impacto ambiental e em área já antropizada 
(f. 271-TJ). 

Não sem razão, portanto, o Instituto Estadual de 
Florestas procedeu à regularização rogada pelo proprie-

De fato, o novo Código Florestal continua a consi-
derar como de preservação permanente a área no 
entorno de reservatório d’água artificial, decorrente de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, 
mas inova quanto à extensão da APP, ao impor que a 
mesma seja definida casuisticamente quando do licencia-
mento ambiental do empreendimento.

Registre-se, contudo, que as novas disposições 
trazidas pela Lei nº 12.651/12, ao menos neste aspecto, 
possuem natureza irretroativa, pois é certo que, antes de 
sua vigência, os órgãos ambientais não possuíam qual-
quer competência para conceder licenciamentos ambien-
tais com faixa de APP fixada de forma diversa daquela 
estabelecida pelo Conama.

Conforme bem salientado pelo douto Magistrado 
a quo:

[...] A regra só será aplicável aos empreendimentos cuja 
licença ambiental tenha sido emitida nos termos da Lei 
nº 12.651/2012 e após sua vigência, pois a legislação 
anterior ao Novo Código Florestal estabelecia metragem 
fixa para APP de todos os reservatórios d’água artificiais, 
conforme art. 3º, I, da Resolução Conama nº 302/2002; 
art.10, III, da Lei Estadual nº 14.309/2002 e Decreto Esta-
dual nº 43.710/2004 (f.449).

A propósito, em recente julgamento, o Superior 
Tribunal de Justiça consignou que 

[...] o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o 
ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa 
julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as neces-
sárias compensações ambientais o patamar de proteção de 
ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a 
ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intrans-
ponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preservação 
e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, 
§ 1º, I).

Não obstante, ainda que se reconheça a inapli-
cabilidade da Lei nº 12.651/12 ao caso em comento, 
não vislumbro a alegada ofensa às normas ambientais 
contidas na Lei nº 4.771/1965.

Com efeito, independentemente da natureza do 
imóvel (se rural ou urbano), observo que, após a instau-
ração de inquérito civil pelo Parquet, o réu regularizou as 
intervenções realizadas em área de preservação perma-
nente - consistentes em uma rampa e uma estrada de 
bloquetes de concreto (f. 360/361-TJ) - junto ao Insti-
tuto Estadual de Florestas - IEF, comprometendo-se, para 
tanto, a “manter a conservação do solo com curvas de 
nível, proibir a prática de caça e pesca na propriedade 
e proibir o uso do fogo”, além de realizar “o isolamento 
da área de preservação da propriedade” e o “plantio 
de mudas de espécies nativas como forma de enrique-
cimento ao longo da área de preservação permanente 
objeto da intervenção” (f. 360-TJ).

Ao que consta dos autos, a ratificação pelo órgão 
estadual fundou-se precipuamente no pequeno impacto 
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dada, mormente com a argumentação da ocupação do meio 
ambiente. Se o proprietário promove a restauração da vege-
tação nativa em área já degradada, construindo um quiosque 
de pequena extensão e uma rampa de acesso ao lago sem 
que fossem constatados quaisquer prejuízos ao meio ambiente 
a destruição daquilo que fora construído é medida que fere 
substancialmente o direito de propriedade (TJMG, 7ª Câmara 
Cível, EI nº 1.0702.03.083613-5/003, Rel. Des. Belizário de 
Lacerda, j. em 29.09.2009).

Apelação cível. Ação civil pública. Proteção ao meio 
ambiente. Área de preservação permanente. Edificação de 
baixo impacto ambiental. Obra consolidada. Demolição 
descabida. Razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de 
danos morais. - Verificada a edificação, destituída de licença 
ambiental, em área de preservação permanente, cumpre 
averiguar a necessidade de demolição para a proteção do 
meio ambiente ou reparação de eventuais danos causados. - 
A legislação ambiental admite o uso da área de preservação 
permanente, sujeita à prévia autorização administrativa, para 
a prática de atividades de interesse social, que não desca-
racterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 
ambiental da área. - Comprovado que a intervenção feita 
não contraria as normas atualmente em vigor, e se insere nas 
previsões de uso sustentável do solo, descabe a destruição 
de obra já consolidada. - Hipótese em que o proprietário 
promoveu a restauração da vegetação nativa em área já 
degradada, construindo rampa de acesso ao lago, sem que 
fossem constatados prejuízos para o meio ambiente. - Preli-
minares rejeitadas. - Recurso provido (TJMG, 7ª Câmara 
Cível, AC nº 1.0702.04.122668-0/001, Rel.ª Des.ª Heloísa 
Combat, j. em 07.04.2009).

Ação civil pública. Meio ambiente. Construção em área 
de preservação permanente. Degradação. Ausência. Inde-
nização e condenação na obrigação de recuperar a área. 
Descabimento. Recurso improvido. - A ação civil pública 
configura meio processual hábil à busca a tutela jurisdicional 
de interesses essenciais à comunidade como a preservação 
ao meio ambiente, caracterizada na adoção de medidas de 
redução, substituição ou mesmo recuperação e reparação, 
sempre que escorada em adequada avaliação técnica. - 
Não constando do laudo pericial o alegado dano, não há se 
cogitar em indenização e recuperação de eventual área atin-
gida (TJMG, 6ª Câmara Cível, AC nº 1.0702.09.598809-
4/001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. em 20.11.2012).

V - Dispositivo.
Mediante tais considerações, em reexame neces-

sário conhecido de ofício, rejeito as preliminares e 
mantenho a sentença de improcedência, restando preju-
dicado o recurso de apelação.

O Parquet deverá reembolsar o réu pelas custas 
processuais adiantadas, na forma do art. 12 da Lei Esta-
dual nº 14.939/03.

DES. BITENCOURT MARCONDES (Revisor) - Acom-
panho o voto condutor no que tange à rejeição das preli-
minares e da prejudicial de prescrição.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, 
a i. Relatora, em seu judicioso voto, com base nos 
elementos de prova presentes nos autos, assentou que o 

tário do imóvel, uma vez que as intervenções ali existentes 
estão em consonância com a legislação ambiental.

Saliente-se, por oportuno, que o requerido, além de 
realizar construções de pequeno impacto, buscou atender 
à função social de sua propriedade ao adotar volunta-
riamente medidas destinadas a recompor o imóvel - que, 
segundo consta dos autos, anteriormente funcionava 
como um pequeno sítio com pastagem para gado, fato 
este não impugnado pelo Parquet.

É o que se colhe do Boletim de Ocorrência 
de f. 27/30-TJ, lavrado pela PMMG a pedido do 
Órgão Ministerial:

Informo-vos que em atendimento a requisição constante do 
Ofício nº 504/06/PJC, realizamos vistoria no Condomínio 
Portal do Lago na Chácara nº 03, com área de 02 hectares, 
de propriedade do Sr. Luis Antônio Lira Pontes, onde cons-
tatamos a construção em área de preservação permanente 
de 01 (uma) rampa de 100 metros de extensão construída 
com bloquetes de cimento de 60x60, que é utilizada para 
acesso ao reservatório de Miranda. No local verificamos que 
o Sr. Luis Antônio possui um viveiro de mudas nativas e que o 
mesmo vem fazendo o plantio das mesmas na área de preser-
vação permanente nas margens da represa. 

Logo, reconhecida a regularidade da intervenção, 
que, devido à sua pequena magnitude, é insuscetível de 
causar impacto ambiental negativo, impõe-se rejeitar a 
pretensão condenatória deduzida pelo Parquet.

Até porque verifico que o acolhimento do pleito 
autoral seria de todo prejudicial ao meio ambiente, haja 
vista que, segundo afirmado pelo próprio Procurador 
Regional do IEF/MG, “a intervenção em área de preser-
vação permanente, seja ela para construção ou demo-
lição, mesmo que em área antropizada, causa impacto 
ambiental” (f. 137-TJ), o que é corroborado pelo Parecer 
Técnico de f. 138/139-TJ:

A área de preservação permanente da referida propriedade 
rural consta aproximadamente de 290m² de solo impermea-
bilizado por rampa de concreto para embarcações e que dá 
acesso ao lago da Represa de Miranda.
O provável dano ambiental da demolição da rampa concre-
tada seria um impacto ambiental, já que o fato de destruí-la 
geraria, no processo, com a remoção do concreto, resíduo 
material e poluição, com o ato em si e com a movimentação 
de equipamentos/máquinas.

Assim, diante da regularidade das benfeitorias e da 
ausência de danos ao meio ambiente, a improcedência 
do pedido inicial é medida que se impõe, conforme bem 
reconhecido pelo nobre Sentenciante.

Em casos semelhantes, que também envolviam 
imóveis situados no entorno da Hidrelétrica de Miranda, 
assim se manifestou este eg. TJMG:

Embargos infringentes. Meio ambiente. Área de preservação 
permanente. Edificação. Inexistência de danos ambientais. - 
Se comprovado que edificações de baixo impacto em área 
de preservação permanente não contrariam normas atual-
mente em vigor, descabe a destruição de obra já consoli-
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Processual civil e ambiental. Ação civil pública. Ausência de 
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 
282 do STF. Função social e função ecológica da proprie-
dade e da posse. Áreas de preservação permanente. Reserva 
legal. Responsabilidade objetiva pelo dano ambiental. Obri-
gação propter rem. Direito adquirido de poluir. - 1. A falta de 
prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, 
por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Inci-
dência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Inexiste direito 
adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é 
incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza perma-
nente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - 
carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em 
seu nome. 3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não 
dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a conti-
nuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas 
pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, 
que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é 
o caso da proteção do meio ambiente. 4. As APPs e a Reserva 
Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, 
mas com maior razão onde, em consequência de desma-
tamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse 
existir. 5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal 
têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao 
título de domínio ou posse. Precedentes do STJ. 6. Descabe 
falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes 
do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva 
Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, 
mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aqui-
sição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarra-
zoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se 
o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de 
quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ. 7. Recurso 
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido 
(REsp 948921/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, j. em 23.10.2007, DJe de 11.11.2009).

Por outro lado, cabe destacar que a recusa ou apli-
cação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da 
reparação in integrum arrisca projetar, moralmente, a 
nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. 
Diante disso, a resposta judicial no caso de dano 
ambiental há de ser enérgica, sob pena de a impunidade 
do ofensor servir de inspiração social.

Por fim, na linha da jurisprudência do STJ (REsp 
1367923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, j. em 27.08.2013, DJe de 06.09.2013), 
vislumbra-se a ocorrência do dano moral coletivo in re 
ipsa, o qual, na hipótese, decorre, de forma reflexa, da 
degradação ao meio ambiente. 

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais e, em reexame necessário, 
reformo a sentença, para condenar o réu, ora apelado:

a) a proceder à demolição de todas as edificações 
que se situarem na Área de Proteção Permanente (APP), 
com posterior remoção dos destroços, no prazo de 60 
(sessenta) dias;

b) à obrigação de recuperar a área em que houve 
supressão ilegal de vegetação, conforme se apurar em 
ulterior liquidação, com auxílio do órgão estatal compe-
tente, que designará prazo razoável a tanto;

réu, de forma ilegal, procedeu à supressão de vegetação 
e à edificação em APP (Área de Proteção Permanente).

Não obstante, ao ver da Desembargadora, o 
fato de, posteriormente, haver adaptado as interven-
ções realizadas, que se mostraram de baixo impacto, 
aliado à contraindicação de demolição das obras apon-
tada pelo Procurador-Regional do IER, desconfiguraria o 
dano ambiental.

Peço vênia para apresentar distinto desfecho para 
a lide.

É que, a meu aviso, a incolumidade do meio 
ambiente não pode ser comprometida por interesses 
individuais, assim como a responsabilidade civil obje-
tiva na seara ambiental, informada pelos princípios do 
poluidor-pagador e da reparação in integrum, não pode 
ser elidida pela aplicação do princípio da bagatela.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no 
sentido de, em matéria de direito ambiental, não permitir 
a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, 
visam tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem 
admitir a invocação da teoria do fato consumado como 
forma de livrar o ofensor do dever de promover a recupe-
ração da área atingida pela intervenção antrópica.

Do contrário, estar-se-ia a chancelar que o direito 
fundamental, indisponível e intergeracional ao meio 
ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado 
no art. 225 da CF, pudesse ser subjugado a pretensões 
egoísticas. 

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes 
do STF e do STJ:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito 
ambiental. Mandado de segurança. Ausência de licença 
ambiental. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e 
provas. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. - 1. 
A competência do Ibama para fiscalizar eventuais infrações 
ambientais está disciplinada em lei infraconstitucional (Lei 
9.605/98), eventual violação à Constituição é indireta, o que 
não desafia o apelo extremo. Precedentes: AI 662.168, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.11.2010, e o RE 567.681-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 08.05.2009. 
2. In casu, o Tribunal de origem asseverou não ter a recorrente 
trazido prova pré-constituída da desnecessidade de licencia-
mento ambiental; para dissentir-se desse entendimento, seria 
necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada 
nesta instância, mercê o óbice da Súmula n. 279 do Supremo 
Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não 
cabe recurso extraordinário.’ 3. A teoria do fato consumado 
não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob 
a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso 
do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas 
as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, 
Rel.ª Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 11.10.2001; 
RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 
de 02.02.01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
Segunda Turma, DJ de 21.6.2002. 4. Agravo regimental a 
que se nega provimento (RE 609748 AgR, Relator: Min. Luiz 
Fux, Primeira Turma, j. em 23.08.2011, DJe-175, divulg. 
em 12.09.2011, p. em 13.09.2011, ement. vol-02585-02 
pp-00222).
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de constatação desta, desde o primeiro momento em que 
houve a ciência do ilícito ambiental por parte das autori-
dades públicas.

Custas processuais, inclusive recursais, pelo réu, 
ora apelado.

É como voto.

DES. ALYRIO RAMOS - Com o Revisor, data venia 
da eminente Relatora.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS 
PRELIMINARES E, POR MAIORIA, REFORMARAM A 
SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO 
DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO 
DE APELAÇÃO.

c) ao dever de se abster de interferir no local, a fim 
de que o equilíbrio ecológico se restabeleça o quanto 
antes, sob pena de multa diária no importe de R$100,00 
(cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais);

d) ao pagamento de indenização por dano moral 
coletivo, que, em atenção à extensão do dano e às condi-
ções pessoais da vítima, arbitro em R$10.000,00 (dez 
mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa 
dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei Federal 
nº 7.347/85.

Sobre os valores da condenação, haja vista o caráter 
extracontratual da obrigação e o teor das Súmulas nº 43 
e 54 do STJ, deverá incidir correção monetária, conforme 
os índices divulgados pela CGJ, e juros de mora, no 
importe de 1% ao mês, ambos a partir da data em que 
houve a supressão da vegetação, ou, na impossibilidade 

. . .
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Jurisprudência Criminal

Habeas corpus - Formação de quadrilha ou 
associação criminosa - Fraude à licitação - 
Lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores - Prisão preventiva - Cabimento - Indícios 
de autoria e materialidade - Garantia da ordem 
pública - Conveniência da instrução criminal - 

Ausência de constrangimento ilegal - Condições 
pessoais favoráveis - Irrelevância - Prisão 

domiciliar - Doença grave - Ausência de prova -
 Inadmissibilidade

Ementa: Habeas corpus. Formação de quadrilha ou asso-
ciação criminosa. Fraude à licitação. Lavagem ou ocul-
tação de bens, direitos e valores. Manutenção da prisão 
preventiva. Decisão a quo devidamente fundamentada. 
Constrangimento ilegal. Inocorrência. Presença dos requi-
sitos autorizadores da medida excepcional. Garantia da 
ordem pública e conveniência da instrução criminal. Pena 
máxima cominada superior a quatro anos. Conversão da 
prisão preventiva em prisão domiciliar. Impossibilidade. 
Ordem denegada.

- Não há que se falar em constrangimento ilegal se a 
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente 
se encontra devidamente fundamentada na garantia da 
ordem pública e conveniência da instrução criminal.

- Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código 
de Processo Penal, é possível a manutenção da prisão 
preventiva quando se tratar de crime punido com pena 
máxima superior a quatro anos de reclusão (art. 313, I, 
do Código de Processo Penal).

- Para que seja possível a conversão da prisão preventiva 
em prisão domiciliar, é necessária a presença dos requi-
sitos previstos no art. 318 do CPP.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.14.000023-3/000 
- Comarca de Manga - Pacientes: S.R.A., S.R.A. - 
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, 
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de 
Manga - Interessados: A.F.D. e outros - 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, em DENEGAR 
A ORDEM.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Agostinho 
Gomes de Azevedo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - Pedi 
vista dos autos na sessão do dia 6 de fevereiro de 2014 
para uma melhor análise dos fatos colocados pelas 
partes, após brilhante sustentação oral proferida pelos 
advogados dos pacientes, Dr. Felipe Martins Pinto e Dr. 
Tiago Souza de Rezende.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 
impetrado em favor dos pacientes S.R.A. e S.R.A., presos 
preventivamente e denunciados em razão da suposta 
prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código 
Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/98, art. 1º, V, e art. 2º, I, 
ambos da Lei nº 9.613/98, apontando como autoridade 
coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Manga.

A prisão preventiva dos pacientes foi decretada no 
dia 12 de dezembro de 2013 (f. 118/124).

Alegou o impetrante, em síntese, que os pacientes 
estão sofrendo constrangimento ilegal, visto que inexiste 
justa causa para a instauração da ação penal; que a 
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes 
carece de fundamentação idônea, não estando presentes, 
in casu, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, 
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; que, 
in casu, não se vislumbra nenhuma situação que requeira 
a medida cautelar mais gravosa (prisão preventiva), 
podendo-se atingir o objetivo processual com a decre-
tação de outras medidas cautelares, que não a restri-
tiva de liberdade, atendendo ao escopo processual deli-
neado pela Lei nº 12.403/11; e, por fim, que o paciente 
S. sofre com pressão alta, necessitando de tratamento 
médico especializado, fazendo jus, assim, à prisão domi-
ciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, ambos do Código 
de Processo Penal.

Requereu o deferimento da liminar e, ao final, 
a concessão definitiva da ordem, com a expedição do 
competente alvará de soltura em favor dos pacientes.

Juntou documentos às f. 20/124.
O pedido liminar foi indeferido pelo eminente 

Desembargador Plantonista Renato Martins Jacob 
(f. 105/111).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça juntou os 
memoriais de f. 114/232.

O douto Magistrado a quo prestou as informações 
requisitadas às f. 240/253.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pela denegação da ordem (f. 255/258).

Conforme relatado, trata-se de ação penal proposta 
pelo Ministério Público em face dos pacientes pelo come-
timento, em tese, dos crimes previstos no art. 288, caput, 
do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/98, art. 1º, V, e 
art. 2º, I, ambos da Lei nº 9.613/98.
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e municipais. Complementação da União, nos termos da Lei 
nº 9.424/96. Possibilidade. Município paulista. Ausência de 
verba federal. Justiça Comum Estadual. 1. Diante do disposto 
nos arts. 208 e 212, ambos da Constituição Federal, foi 
criado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério - Fundef, com o intuito de manter 
e desenvolver o ensino público fundamental, que restou 
substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Fundeb, nos termos da Lei nº 11.494/2007. 
2. Os recursos originários do Fundef eram compostos de 
diversas fontes estaduais e municipais. A complementação de 
verbas federais somente ocorreria se o valor por aluno não 
atingisse o quantum definido pelo Presidente da República, 
conforme o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.424/96. 3. 
Somente quando se constatar complementação de verba 
federal aos recursos do Fundef se evidencia a competência da 
Justiça Federal para analisar possível desvio, bem como fisca-
lização pelo Tribunal de Contas da União, o que não ocorreu 
no caso em apreço. 4. Conflito conhecido para declarar a 
competência do Juízo de Direito de Américo de Campos/SP. 
(STJ - Conflito de Competência nº 87985/SP - Rel.ª Min.ª 
Laurita Vaz - J. em 14.05.2008.)

Dessa forma, afasto a alegação de incompetência 
do Juízo.

Noutro giro, alega o impetrante a existência de 
constrangimento ilegal, requerendo o trancamento da 
ação penal ante a inépcia da denúncia.

Conforme se verifica às f. 19/80, a denúncia foi 
ofertada nos moldes do art. 41 do Código de Processo 
Penal, possibilitando a compreensão da acusação e o 
exercício da ampla defesa.

A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o 
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, 
in verbis:

Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser 
acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a 
impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à 
defesa do acusado (RSTJ 120/416).

Assim, após detida análise dos autos, não vislumbro 
a ocorrência de constrangimento ilegal descrito no 
art. 648, I, do Código de Processo Penal, a ensejar o 
trancamento da ação penal instaurada em desfavor dos 
ora pacientes. 

É cediço na doutrina e jurisprudência pátria que o 
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus 
somente é possível quando, primus ictus oculi, evidencia-se 
a ausência de indícios de autoria ou da materialidade, a 
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 

In casu, não se desincumbiu a combativa defesa 
do ônus de comprovar, nos documentos compilados, a 
suposta ilegalidade suportada pelos ora pacientes.

Assim, verifica-se que denúncia de f. 19/80 foi 
oferecida em consonância com os do art. 41 do Código 
de Processo Penal, lastreando-se nas provas produzidas 
na fase policial, razão pela qual agiu, acertadamente, o 
impetrado ao recebê-la, não havendo que se falar em 
violação aos princípios constitucionais do contraditório e 
da ampla defesa.

Inicialmente, durante sustentação oral proferida 
na sessão de julgamento do dia 6 de fevereiro de 2014, 
o impetrante suscitou preliminar de incompetência da 
Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Segundo afirmou o impetrante, parte da verba 
utilizada para o financiamento do transporte escolar 
no Município de Jaíba, objeto do Processo Licitatório 
nº 002/2012, seria oriunda do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Escola Básica e de 
Valorização dos Profissionais), que recebe recursos do 
governo federal, sendo coordenado e monitorado pelo 
FNDE, que é uma autarquia federal.

Dessa forma, entende que a competência para 
conhecer e julgar o processo seria da Justiça Federal.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.
Nos termos da Lei 11.494/07, que regulamenta o 

Fundeb, é necessário verificar se o referido fundo neces-
sita de complementação por parte da União para que 
atinja seus objetivos propostos, e, sendo necessária a 
complementação, caberá ao Tribunal de Contas a fiscali-
zação da prestação de contas.

Ocorre que, no caso em análise, a priori, não é 
possível verificar se houve complementação do fundo 
referente ao Fundeb, razão pela qual entendo que não foi 
diretamente atingido nenhum interesse da União.

Assim, não é possível aplicar ao presente caso o 
disposto na Súmula 208 do STJ (“Compete à Justiça 
Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio 
de verba sujeita a prestação de contas perante órgão 
federal”), razão pela qual não há que se falar em compe-
tência da Justiça Federal.

No mesmo sentido é o entendimento dos 
Tribunais Superiores:

Penal. Conflito de competência. Crime de responsabili-
dade. Malversação de verbas do Fundeb. Prefeito muni-
cipal. Não complementação do fundo pela União. Nova 
sistemática trazida pela Lei 11.494/07. Prestação de contas 
ao Tribunal de Contas do Estado. Ausência de interesse da 
União. Inaplicabilidade da Súmula 208/STJ. Competência 
da Justiça Estadual. 1. O Fundeb - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação atende a uma política nacional 
de educação, sendo regulamentado pela Lei 11.494/07, 
que revogou a Lei 9.424/96 do antigo Fundef - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério. 2. Compete aos Tribunais de 
Contas da União fiscalizar o cumprimento do disposto no 
art. 212 da Constituição, que trata do sistema de ensino no 
País, na hipótese de haver complementação da União na 
composição do fundo, conforme dispõe o art. 26, inciso III, 
da Lei 11.494/07. 3. Não ocorrendo a complementação do 
Fundo com recursos da União, inexiste o seu interesse direto 
na gestão desses recursos, sendo inaplicável a Súmula 208/
STJ. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do 
Juízo de Direito da Comarca de Porteirinha/MG, ora susci-
tado. (STJ - Conflito de Competência nº 88.899/MG - Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima - J. em 13.05.2009.) (Grifei.)

Conflito negativo de competência. Desvio de verbas do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério - Fundef. Recursos originários de receitas estaduais 
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com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 
(quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise.

Vale ressaltar que, ante a gravidade dos fatos, as 
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas 
com a Lei nº 12.403/11, não se mostram suficientes e 
adequadas à prevenção e repressão dos crimes impu-
tados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las.

Além disso, eventuais condições favoráveis dos 
pacientes não possuem o condão de garantir-lhes a liber-
dade provisória, já que, como transcrito alhures, estão 
presentes no caso concreto outras circunstâncias autoriza-
doras da cautela. A jurisprudência é nesse sentido:

Ementa: Habeas corpus - [...] - Condições pessoais favorá-
veis - Irrelevância [...] - As condições pessoais do agente, 
se favoráveis, não lhe garantem o direito à liberdade provi-
sória, devendo ser analisada casuisticamente a necessi-
dade de manutenção da prisão cautelar. (TJMG - Habeas 
Corpus nº 1.0000.12.121780-6/000 - Rel. Des. Júlio Cezar 
Guttierrez - J. em 23.01.2013.) 

Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão 
preventiva do paciente S.R.A. em prisão domiciliar, nos 
termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, 
tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Registre-se que, para que seja possível a conversão 
da prisão preventiva em prisão domiciliar, é necessária a 
presença de um dos requisitos previstos no art. 318 do 
CPP. Vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for: 
I - maior de 80 (oitenta) anos; 
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor 
de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 
IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo 
esta de alto risco. 
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova 
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 

Verifica-se dos autos que o impetrante não juntou 
os documentos hábeis a comprovar a gravidade de sua 
doença, bem como a impossibilidade de continuação 
do tratamento no estabelecimento prisional no qual se 
encontra, não restando configurada, portanto, nenhuma 
situação excepcional apta a autorizar a concessão da 
prisão domiciliar.

Ora, para que seja feita uma análise correta sobre 
possível constrangimento ilegal perpetrado contra o 
aludido paciente, é necessário que seja juntada toda a 
documentação suficiente para tal, não devendo ser olvi-
dado que, em sede de habeas corpus, a prova deve ser 
pré-constituída, cabendo ao impetrante o ônus de instruir 
devidamente a exordial com os documentos necessários 
à análise do pedido.

Portanto, verifica-se que a impetração não demons-
trou a plausibilidade do direito alegado (fumus boni 
iuris), e, sendo assim, não há como acolher o pedido de 

Ademais, ao contrário do sustentado pelo impe-
trante, in casu, há indícios suficientes da materialidade e 
da autoria do delito em relação aos pacientes.

Lado outro, alega que a decisão que decretou a 
prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação.

Melhor sorte não o socorre.
Isso porque, o douto Magistrado a quo decidiu pela 

segregação provisória dos pacientes, diante da existência 
de indícios de autoria e materialidade do crime, bem 
como para garantia da ordem pública, a saber:

Inicialmente, é mister destacar que se admite a decretação da 
prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena priva-
tiva de liberdade cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) 
anos, como é o caso dos presentes autos.
O art. 312 do Código de Processo Penal prevê a possibili-
dade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de 
garantia da ordem pública, conveniência para instrução 
criminal e garantia de aplicação da lei penal.
No caso em apreço, entendo que a ordem pública resta 
prejudicada com a liberdade dos representados, tendo em 
vista a seriedade dos delitos cometidos por eles e a possibili-
dade de reiteração delituosa.
O modus operandi dos fatos em cotejo evidencia a gravidade 
da conduta dos representados, que compõe uma sofisticada 
organização criminosa com grande poder financeiro e econô-
mico, voltada a desviar recursos públicos.
[...]
Os representados tiveram a prisão temporária decretada por 
este Juízo no dia 19 de novembro de 2013, tendo sido os 
mandados cumpridos no dia 3 de dezembro do corrente ano.
Dessa forma, tendo em vista que os elementos de infor-
mação colhidos são suficientes para configuração, em tese, 
dos delitos de formação de quadrilha, fraude em licita-
ções, lavagem de capitais, em concurso material, torna-se 
imprescindível a segregação cautelar dos representados 
(f. 118/124).

É de ver-se, então, que o decreto preventivo se 
encontra devidamente fundamentado, demonstrando a 
necessidade de manutenção da prisão preventiva dos 
pacientes para garantia da ordem pública, conveniência 
da instrução criminal e para a efetiva aplicação da lei 
penal, requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos 
termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De fato, evidencia-se o risco efetivo de abalo à ordem 
pública, bem como a conveniência da prisão cautelar 
para a instrução do processo, sendo que, conforme infor-
mado pela douta autoridade apontada como coatora 
e pelo douto Procurador de Justiça às f. 114/115, os 
pacientes são integrantes de sofisticada e perigosa orga-
nização criminosa, havendo, ainda, indícios de um plano 
do paciente S.R.A. para assassinar o Promotor de Justiça 
da Comarca de Manga, responsável pelo caso, conforme 
consta nos documentos juntados aos autos do Habeas 
Corpus nº 1.0000.13.096133-7/000, julgado concomi-
tantemente na presente sessão de julgamento.

Ademais, temos que o art. 313, I, do CPP permite a 
prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido 
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substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, a 
priori, o citado paciente não preenche nenhum dos requi-
sitos previstos em lei para concessão do referido bene-
fício, razão pela qual não há que se falar em constrangi-
mento ilegal.

Nesse sentido, também é a jurisprudência:

Ementa: Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o 
tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Decisão 
fundamentada. Prisão domiciliar. Inviabilidade. - O decreto 
de prisão preventiva se mostra satisfatoriamente fundamen-
tado quando o julgador aponta elementos concretos do caso 
em apuração que indicam a necessidade da medida extrema 
ante o risco patente que a soltura da paciente pode trazer à 
ordem pública. - Para a concessão da prisão cautelar domi-
ciliar (CPP, arts. 317 e 318), deve haver prova inequívoca de 
que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de 
doença grave, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMG 
- Habeas Corpus nº 1.0000.13.011751-8/000 - Rel. Des. 
Renato Martins Jacob - J. em 14.03.2013.)

Ementa: Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. 
Prisão em flagrante convertida em preventiva. Revogação. 
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. 
Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
Prisão domiciliar. Impossibilidade. Art. 318, CPP. Rol taxativo. 
Não preenchimento dos requisitos necessários. Ordem dene-
gada. 1 - Não merece ser acolhida a alegação de ausência 
de fundamentação, se o il. Magistrado a quo converte a 
prisão em flagrante do acusado em preventiva, bem como 
lhe indefere o pedido de concessão da liberdade provisória 
a fim de garantir a ordem pública, após destacar a existência 
de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de 
sua autoria. 2 - Presentes os requisitos previstos no art. 312 
do CPP, a manutenção da custódia cautelar é medida que 
se impõe, mormente diante da gravidade do delito e da alta 
periculosidade do impetrante evidenciada, especialmente 
pelo modus operandi, que, em tese, envolveu a emprei-
tada criminosa. 3 - Os requisitos para a concessão da prisão 
domiciliar, elencados no art. 318 do CPP, são taxativos e, não 
se encontrando o paciente em nenhuma dessas hipóteses, 
impossível a concessão do benefício. (TJMG - Habeas Corpus 
nº 1.0000.13.009509-4/000 - Rel. Des. Eduardo Machado 
- J. em 19.03.2013.)

Com essas considerações, não vislumbrando a 
ocorrência do alegado constrangimento, bem como o 
preenchimento de nenhuma das hipóteses elencadas no 
art. 318 do CPP, não havendo que se falar na obtenção 
do benefício da prisão domiciliar, razão pela qual denego 
a ordem. 

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES SÁLVIO CHAVES e PAULO CALMON 
NOGUEIRA DA GAMA. 

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .

Vias de fato - Lei Maria da Penha - Fim da relação 
concubinária - Ausência de vínculo doméstico, 
afetivo ou familiar - Lei 9.099/95 - Transação 
penal - Suspensão condicional do processo - 

Prescrição da pretensão punitiva em abstrato - 
Extinção da punibilidade

Ementa: Apelação criminal. Art. 21 da LCP. Preliminar. 
Aplicação dos dispositivos da Lei Maria da Penha. Impos-
sibilidade. Vias de fato praticada contra a amante, após 
cessada a relação de concubinato. Ausência de vínculo 
doméstico, familiar ou afetivo. Adoção do procedimento 
especial da Lei nº 9.099/95. Transação penal e sursis 
processual. Cabimento. Nulidade da sentença. Pres-
crição em abstrato. Ocorrência. Preliminar acolhida. 
Processo anulado até o recebimento da denúncia, inclu-
sive. Extinção da punibilidade. 

- A prática da contravenção penal de vias de fato contra 
a amante poderá ensejar a aplicação dos dispositivos da 
Lei Maria da Penha, caso comprovada a presença de um 
vínculo de natureza doméstica, familiar ou afetiva entre 
vítima e autor. 

- Não configurada nenhuma das hipóteses acima 
descritas, não há como sustentar a existência de uma 
relação jurídica protegida pela Lei nº 11.340/06, razão 
pela qual o ilícito penal deverá ser processado segundo 
o rito especial dos Juizados Especiais Criminais, atraindo, 
por conseguinte, os institutos processuais próprios da Lei 
nº 9.099/95, tais como a transação penal e a suspensão 
condicional do processo. Dessa forma, anula-se o 
processo, até o recebimento da denúncia, inclusive, a fim 
de oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de 
oferecimento ao réu, em audiência, de medida não priva-
tiva de liberdade, conforme art. 76 da Lei nº 9.099/95, 
ou, quando muito, do sursis processual, nos termos do 
art. 89 do mesmo diploma legal. 

- Anulado o recebimento da exordial e, por conse-
quência, a sentença condenatória, deve-se reconhecer a 
prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, já 
que verificado o decurso do prazo prescricional entre a 
data dos fatos e a do presente julgamento.

- V.v.: - 1. A violência doméstica tutelada pela Lei Maria 
da Penha é aquela baseada no gênero, ou seja, fruto das 
relações íntimas de poder historicamente desiguais entre 
mulheres e homens. 2. O fim do relacionamento entre 
os envolvidos não descaracteriza a violência de gênero, 
considerando que o crime, ainda imiscuído de razões 
afetivas, teria ocorrido em decorrência dessa mesma 
relação íntima, ainda que apenas como “amantes”, pois 
o art. 5º da Lei 11.340/06 não exige a coabitação e a 
atualidade do vínculo para a configuração da violência 
doméstica contra a mulher. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0699.11.000726-6/001 
- Comarca de Ubá - Apelante: C.P. - Apelado: Ministé-
rio Público do Estado de Minas Gerais - Vítimas: C.R.P., 
C.R.R. - Relator: DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JUIZ DE 
DIREITO 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, em 
ACOLHER A PRELIMINAR, ANULAR O PROCESSO 
ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE, E 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO, VENCIDO 
O VOGAL.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014. - Amauri 
Pinto Ferreira (JD convocado) - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO) 
- Na Comarca de Ubá, C.P. foi denunciado por infração 
ao art. 21 da Lei de Contravenções Penais, por 2 (duas) 
vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, delitos estes 
praticados contra as vítimas C.R.R. e C.R.P., valendo-se, 
para tanto, de relações domésticas que existiram entre réu 
e ofendidos.

Segundo a denúncia apresentada, na noite de 6 de 
outubro de 2010, por volta das 19h, no imóvel situado na 
Rua XXXX, Cidade e Comarca de Ubá, o acusado empurrou 
sua ex-companheira por 2 (duas) vezes, ocasião em que 
acabou por acertar também seu filho menor, que estava 
no colo de C., sem, contudo, causar-lhes lesões físicas.

Consta da exordial, ainda, que a ofendida teria 
espalhado boatos de infidelidade conjugal de C. contra 
sua esposa, fato este que teria provocado a ira do réu e o 
motivado a praticar as contravenções penais.

O MM. Juiz da Vara Criminal, da Infância e da 
Juventude da referida Comarca julgou procedente a peça 
vestibular e condenou C. à pena definitiva de 20 (vinte) 
dias de prisão simples, f. 79/80.

Interpostos embargos de declaração, f. 82/84, estes 
foram providos, f. 95, oportunidade na qual foi integrada 
a sentença, para fixar o regime inicial fechado para o 
cumprimento da pena imposta.

O advogado do réu, inconformado com a decisão, 
recorreu a esta instância, f. 85/86. Em razões de 
f. 97/102, a defesa se bate pela não incidência da Lei 
Maria da Penha ao caso em testilha, uma vez que réu 
e injuriada não mais tinham qualquer vínculo afetivo e 
estavam há muito tempo afastados.

No mais, pede a absolvição de C., por não restar 
provada a autoria delitiva e, subsidiariamente, a redução 
da pena-base para o patamar mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais, f. 103/108, pelo não 
provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em 
parecer de f. 113/115, pelo desprovimento do apelo.

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

supostos de admissibilidade e processamento. 
Preliminar de nulidade.
O d. causídico do réu sustenta que a Lei 

nº 11.340/06 não deve ser aplicada ao caso concreto, 
em razão de não restar evidenciada nenhuma das hipó-
teses configuradas no art. 5º da supracitada lei.

Muito embora a matéria não seja apresentada em 
sede de preliminar, dessa forma a conheço e analiso, 
por entender que, caso não se aplique a denominada 
Lei Maria da Penha ao caso em comento, o procedi-
mento especial a ser aplicado é aquele regulado pela Lei 
nº 9.099/95, que, além de prever fases procedimentais 
específicas, possibilita a aplicação de institutos proces-
suais em muito favoráveis ao réu, inclusive penas não 
privativas de liberdade. Portanto, haverá evidente nuli-
dade processual.

Pois bem. Razão assiste à defesa, concessa venia.
Verifico dos autos que C.P. é casado com K.P.S.S. 

há mais de 10 (dez) anos, conforme comprova a certidão 
de f. 53, fato este inclusive incontroverso e admitido pela 
vítima C.R.R., que disse ao delegado de polícia, f. 12/12-
v., que ela começou a se relacionar com o réu, mesmo 
estando ele casado e convivendo com sua esposa. 

Na oportunidade, ressaltou, ainda, que, após o 
nascimento de C.R.P., fruto da relação de concubinato 
que mantinham, o apelante separou-se da injuriada e, 
em nenhuma outra ocasião pretérita, havia importu-
nado-a, de alguma forma, in verbis:

[...] esclarece que teve um relacionamento amoroso com o 
autor que durou aproximadamente 02 anos e com o mesmo 
tem um filho de 10 meses de idade; que a declarante escla-
rece que o autor já era casado quando a mesmo (sic) começou 
a ter relacionamento com o mesmo; que a declarante escla-
rece que que (sic) assim que seu filho nasceu o autor terminou 
o relacionamento com a declarante e arrumou outra amante 
em seu local de trabalho; que a declarante esclarece que, 
depois que terminou o relacionamento com o autor, este não 
lhe perturbou, mas na data do fato o autor foi até a sua casa 
e no portão de entrada o autor perguntou para a declarante o 
que a mesma havia contado para sua esposa, então a decla-
rante lhe respondeu que ele havia mesmo dado um presente 
para a outra amante dele, então neste momento o autor 
fiou nervoso e partiu para cima da declarante desferiu um 
tapa em seu braço; que o autor empurrou a declarante que 
estava com seu filho no colo; que o autor não satisfeito tentou 
acertar um tapa novamente na declarante, porém acertou no 
rosto do filho do casal e também arranhou o seu pescoço; [...] 
(depoimento inquisitorial, f. 12-v.).

Em juízo, f. 65, ratificou seu depoimento 
acima transcrito.

A genitora da vítima, M.P.R.R., respondendo às 
perguntas do il. Representante do Ministério Público, 
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disse que “essa foi a primeira e única vez que o acusado 
perturbou e agrediu seu filho (sic)”, f. 66.

Diante desse cenário, entendo que não existe 
mais nenhuma relação doméstica, familiar ou 
mesmo afetiva entre autor e vítima. O art. 5 da Lei 
nº 11.340/06 estabelece:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comuni-
dade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente-
mente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. (destaques nossos)

Ora, o acusado convivia com sua esposa, em sua 
casa, e mantinha uma relação paralela com a ofendida; 
portanto não há falar na existência de um “espaço de 
convívio permanente” entre eles, como exige o dispositivo 
legal. Muito embora o vínculo familiar não seja essen-
cial em tal circunstância, não vejo esta como a melhor 
definição a se enquadrar nas peculiaridades do caso 
em comento.

Por idêntica razão, o envolvimento amoroso havido 
entre acusado e vítima não poderá ser considerado 
como uma entidade familiar, até porque o Direito brasi-
leiro somente reconhece como família a relação exis-
tente entre o apelante e sua esposa, pois o concubinato 
não gera efeitos jurídicos no Direito de Família, em que 
pesem respeitosas posições em sentido contrário. Fato é 
que, até que a jurisprudência dos Tribunais Superiores 
estabeleça um posicionamento uniforme, deve vigorar 
esse entendimento.

Por fim, a relação íntima de afeto existiu de fato 
entre C. e C., indiscutivelmente, e é com base nesse inciso 
que o concubinato poderá ser objeto de tutela da norma 
protetiva da mulher em situação de violência.

Por oportuno, importante citar a doutrina de 
Wilson Lavoreti:

O campo de incidência da lei alcança também qualquer 
relação íntima de afeto (inciso III do art. 5º), desde que o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, inde-
pendentemente de coabitação. Pode ser aplicado o inciso 
em estudo, por exemplo, aos casos de namorado, noivo, 
ex-marido, concubino - embora o Código Civil não tenha 
conferido direitos familiares ao concubinato - [...] (Violência 
e discriminação contra a mulher. Campinas: Editora Millen-
nium, 2009, p. 237/239).

Entretanto tenho que tal hipótese deixou de se 
subsumir ao fato concreto a partir do nascimento de C., 

na medida em que o apelante deixou de ter qualquer 
relacionamento amoroso com a ofendida, tanto que, 
segundo ela, o réu já teria outra amante, em seu local de 
trabalho, e nunca mais a havia procurado. Vale ressaltar 
que isso ocorreu há pelo menos 10 (dez) meses antes dos 
fatos narrados na exordial acusatória.

Ora, resta evidente que, mesmo tendo um filho em 
comum, qualquer vínculo afetivo existente entre acusado 
e injuriada se desfez por completo, motivo pelo qual o 
inciso III do art. 5º não poderá mais ser invocado para 
atrair a aplicação da Lei Maria da Penha ao contexto da 
contravenção penal praticada nos autos, incontroversa, 
diga-se de passagem, ante a confissão espontânea do 
réu, f. 67.

Em nenhuma outra ocasião, o apelante havia 
importunado a injuriada, o que demonstra que ele não a 
perseguia incessantemente, fato que comumente ocorre 
com o desfazimento de um relacionamento amoroso não 
bem aceito por alguma das partes e que ensejaria, em 
tese, a proteção da mulher fragilizada nessa situação.

Portanto, não configurada nenhuma das hipóteses 
acima descritas, não há como sustentar a existência de 
uma relação jurídica protegida pela Lei nº 11.340/06, 
razão pela qual o ilícito penal deverá ser processado 
segundo o rito especial dos Juizados Especiais Crimi-
nais, atraindo, por conseguinte, os institutos processuais 
próprios da Lei nº 9.099/95, tais como a transação penal 
e a suspensão condicional do processo.

Nesse contexto, verifico que o Promotor de Justiça 
local pleiteou, em 2 (duas) oportunidades, f. 33-v. e 42-v., 
a realização de audiência para os fins previstos no art. 76 
da Lei nº 9.099/95, por entender que o réu fazia jus à 
aplicação do instituto da transação penal. Contudo, o d. 
Juízo primevo entendeu, na minha modesta concepção, 
erroneamente, pela impossibilidade de adoção in totum 
da Lei nº 9.099/95, com fulcro no art. 41 da Lei Maria 
da Penha. 

Como a referida legislação não merece ser aplicada 
in concreto, conforme fundamentação acima exposta, 
não merece prosperar o édito condenatório, devendo ser 
o processo anulado desde o recebimento da denúncia, 
inclusive, a fim de oportunizar ao Ministério Público a 
possibilidade de oferecimento ao réu, em audiência, de 
medida não privativa de liberdade, conforme art. 76 da 
Lei nº 9.099/95, ou, quando muito, do sursis processual, 
nos termos do art. 89 do mesmo diploma legal.

E, pela acusação de tais contravenções, o réu, em 
tese, tem direito à concessão de ambas as benesses. O 
apelante é primário e não foi agraciado com nenhuma 
outra proposta de transação penal nos 5 (cinco) anos 
anteriores à data dos fatos. Ademais, a pena mínima 
em abstrato cominada é inferior a 1 (um) ano, e a CAC 
juntada à f. 42 indica que o acusado somente responde a 
este processo e ao expediente apartado de medida prote-
tiva ora apensado a este caderno processual, originados, 
portanto, do mesmo fato.
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Sem dúvida, descumprido o rito especial inaugu-
rado pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, é evidente 
o prejuízo suportado pelo acusado, fato que, com certeza, 
leva à nulidade do processo desde o recebimento da peça 
acusatória, inclusive. 

Por outro lado, a prolação de sentença condena-
tória não torna preclusa a controvérsia, pois a hipótese é 
de nulidade absoluta do processo.

Prevalecendo esse entendimento, mister seja 
também declarada extinta a sua punibilidade, pela ocor-
rência da prescrição da pretensão punitiva, na modali-
dade em abstrato. 

Cabe ressaltar, por oportuno, que a prescrição das 
contravenções penais se regulará pelas regras previstas 
no Código Penal, consoante disposto no art. 1º da LCP.

O art. 21 do mesmo diploma legal prevê pena 
máxima de 3 (três) meses de prisão simples. Logo, o 
crime prescreve abstratamente em 3 (três) anos, conforme 
art. 109, inciso VI, do CP, então vigente à época dos fatos.

Os fatos se deram em 06.10.2010, f. 2, e, como 
o recebimento da denúncia restou anulado por este eg. 
Tribunal de Justiça, não existem marcos interruptivos da 
prescrição a serem analisados. Dessarte, até o presente 
julgamento, a pretensão punitiva se encontra fulminada 
pela prescrição, pois ultrapassado o prazo de 3 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar e anulo o 
feito a partir do recebimento da denúncia, inclusive, a fim 
de que sejam oportunizados ao réu os benefícios previstos 
nos arts. 76 e 89 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, 
declaro extinta a punibilidade de C.P., em razão da pres-
crição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 
107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. 

Custas, ex lege.

DES. EDUARDO BRUM - De acordo com o Relator.

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Peço vênia ao 
douto Relator para divergir, porquanto entendo que os 
fatos em questão estão sujeitos à aplicação da Lei Maria 
da Penha. 

O problema do sujeito passivo da violência domés-
tica e familiar é certamente um dos aspectos mais tormen-
tosos que cercam a aplicação da Lei Maria da Penha. 

Para melhor compreensão do fato, é preciso ter em 
conta a definição de violência doméstica contida no caput 
do 5º da Lei 11.340/06, segundo o qual 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial (grifei).

Sob pena de redundância da própria norma penal, 
a palavra gênero não pode ser entendida como sinônimo 
de mulher. Ao categorizar a violência da perspectiva do 
recorte de gênero, o legislador, lançando mão de um 
conceito largamente utilizado nas ciências sociais - e que 

deve ser levado em conta na interpretação dos conflitos 
dessa espécie, mesmo porque a lei não traz conceitos 
inúteis -, rompe com a concepção biológica do sexo, 
substituindo-a por uma noção “social” de gênero. Essa 
noção afirma que as diferenças entre os sexos são algo 
construído socialmente, muito mais do que um derivado 
das diferenças biológicas.

Ao interpretar as relações entre os sexos como um 
constructo social, o conceito de gênero alerta para o 
fato de que o problema da subordinação feminina não 
pode ser associado simplesmente a aspectos biológicos 
ou prerrogativas da natureza, mas sim a uma série de 
valores culturais que colocam a mulher em uma situação 
de vulnerabilidade frente ao homem. 

A formulação de uma legislação específica sobre 
a matéria tem como pressuposto primordial a existência 
dessas desigualdades histórica e culturalmente marcantes 
nas relações de poder entre homens e mulheres, e é 
exatamente por isso, afirme-se, que a teleologia da Lei 
Maria da Penha se volta para a concretização da igual-
dade material entre eles. 

Impende recordar que a elaboração da Lei Maria 
da Penha se baseia em dois tratados internacionais sobre 
o tema, quais sejam a “Convenção sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a mulher” 
e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e 
erradicar a violência contra a mulher (“Convenção de 
Belém do Pará”). Na exposição de motivos de ambos os 
tratados resta expressamente consignada a necessidade 
de proteção da mulher em face de relações desiguais de 
poder entre os sexos:

Preocupados por que a violência contra a mulher constitui 
ofensa contra a dignidade humana e é manifestação das 
relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e 
homens; (‘Convenção de Belém do Pará’)
[...] Preocupados, contudo, por constatarem que, apesar 
destes diversos instrumentos, as mulheres continuam sendo 
objeto de grandes discriminações; [...] Conscientes de que 
há necessidade de modificar o papel tradicional tanto dos 
homens como das mulheres na família e na sociedade, se 
desejamos alcançar uma igualdade real entre homens 
e mulheres;
Resolvidos a colocar em prática os princípios enunciados na 
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres e, para tanto, a adotar as medidas necessárias a 
fim de suprimir essa discriminação em todas as suas formas e 
manifestações [...]. (‘Convenção sobre a eliminação de todas 
as formas de discriminação contra a mulher’)

De que forma essa conceitualização deve nortear a 
interpretação da lei no caso concreto? 

Ora, ao nomear a violência como uma ação/
omissão baseada no gênero, o legislador restringe a 
abrangência da Lei Maria da Penha às hipóteses em que 
a violência expressa relações de dominação do agente 
e subordinação da vítima-mulher. Assim, o só fato de a 
vítima e acusado, que foram amantes, não mais susten-
tarem referido vínculo afetivo por ocasião do crime não 
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descaracteriza a proteção especial, devendo-se verificar, 
caso a caso, se a violência resulta de práticas discrimina-
tórias e de dominação entre envolvidos.

Extrai-se, ainda, da Convenção de Belém do Pará, 
em seu art. 2°, a e b, equiparação da “família” a “outras 
relações interpessoais”, qualificando o tipo de violência 
de gênero como violência doméstica não só pelo lugar 
de convívio, mas também pelo tipo específico de relação, 
isto é, aquela que se dá entre parceiros íntimos, sejam 
eles conviventes ou não.

É o que foi bem elucidado pelo Superior Tribunal 
de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 175.816, 
citando a lição de especialista:

Assim, interpretando os artigos em questão, tem-se a 
violência doméstica como uma forma específica da violência 
de gênero - aquela que ocorre em relações de intimidade 
- utilizando-se o termo ‘violência doméstica’ para se referir 
à violência conjugal, daí porque afirmarmos que a termino-
logia ‘violência doméstica’ deve ser tida como sinônimo de 
violência contra a mulher praticada por parceiros íntimos.
Como leciona Carmen Hein de Campos:
Essa também parece ter sido a opção do legislador ao 
definir, no art. 1°, da Lei n° 11.340/06, que esta ‘cria meca-
nismos para coibir e prevenir a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher’. Embora haja uma aparente redun-
dância na expressão ‘doméstica e familiar’, pode-se argu-
mentar que o legislador não escolheu essas duas expres-
sões com o mero intuito de reforçar o substantivo ‘domés-
tica’. Ao definir-se pela expressão violência doméstica, quis 
o legislador referir-se ao tipo de relação, tal como consa-
grada academicamente em estudos feministas, igualando-o 
à violência nas relações íntimas. Observa-se que o legislador 
usa o conectivo ‘e’ para introduzir o adjetivo ‘familiar’.
Por conseguinte, o ‘familiar’ se refere ao lugar onde essa 
violência é praticada (na família). Desta forma, a violência 
doméstica contra a mulher definida na Lei é uma violência 
praticada em relações de conjugalidade (atuais ou não) e 
também no espaço familiar (art. I, II e III) - p. 252.

É, ademais, o que se depreende da literalidade do 
próprio dispositivo contido no art. 5º da Lei 11.340/06, 
que exige, para a caracterização da violência domés-
tica e familiar contra a mulher, apenas a existência de 
um vínculo afetivo, uma relação íntima de afeto, atual ou 
pretérita, independentemente de coabitação:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência domés-
tica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comuni-
dade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente-
mente de coabitação (grifei).

Há precedente do Supremo Tribunal Federal nesse 
sentido, afirmando a aplicação da Lei Maria da Penha 
mesmo após o término do relacionamento afetivo:

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Constitu-
cional. Penal. Violência cometida por ex-namorado. Impu-
tação da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do 
Código Penal. Aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei n. 
11.430/2006). Impossibilidade de julgamento pelo Juizado 
Especial. 1. Violência cometida por ex-namorado; relaciona-
mento afetivo com a vítima, hipossuficiente; aplicação da Lei n. 
11.340/2006. 2. Constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 
assentada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 
constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que 
afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos refe-
rentes a crimes de violência contra a mulher. 3. Impossibi-
lidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário 
em habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 112698, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 
julgado em 18.09.2012, Processo Eletrônico, DJe-193 
divulg. em 1º.10.2012, public. em 02.10.2012) (grifei).

Não é outro o entendimento firmado no colendo 
Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo, de 
forma reiterada, a aplicação da Lei Maria da Penha em 
conflitos entre ex-namorados:

Conflito negativo de competência. Lei Maria da Penha. 
Relação de namoro. Decisão da 3ª Seção do STJ. Afeto e 
convivência independente de coabitação. Caracterização 
de âmbito doméstico e familiar. Lei nº 11.340/2006. Apli-
cação. Competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal. 
- 1. Caracterizam violência doméstica, para os efeitos da Lei 
11.340/2006, quaisquer agressões físicas, sexuais ou psico-
lógicas causadas por homem em uma mulher com quem 
tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto, inde-
pendente de coabitação. 2. O namoro é uma relação íntima 
de afeto que independe de coabitação; portanto, a agressão 
do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado o 
relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, carac-
teriza violência doméstica. 3. A Terceira Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça, ao decidir os Conflitos nos 91980 
e 94447, não se posicionou no sentido de que o namoro 
não foi alcançado pela Lei Maria da Penha, ela decidiu, por 
maioria, que, naqueles casos concretos, a agressão não 
decorria do namoro. 4. A Lei Maria da Penha é um exemplo 
de implementação para a tutela do gênero feminino, devendo 
ser aplicada aos casos em que se encontram as mulheres 
vítimas da violência doméstica e familiar. 5. Conflito conhe-
cido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª 
Vara Criminal de Conselheiro Lafaiete -MG. (CC 96532/
MG, Rel.ª Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada 
do TJMG), Terceira Seção, julgado em 05.12.2008, DJe de 
19.12.2008.)

Processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso 
especial. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Medida 
protetiva aplicada contra ex-namorado. Alegação de relação 
transitória. Necessidade de reexame do acervo probatório. 
Vedação da Súmula 7/STJ. Agravo não provido. - 1. Com 
efeito, o Tribunal de piso, soberano na reanálise do conjunto 
fático-probatório, concluiu pela configuração da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, e pela aplicação de 
medida protetiva da Lei Maria da Penha. 2. Nesse aspecto, 
desconstituir o julgado por suposta contrariedade a lei federal 
não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de 
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Execução da pena - Pena privativa de liberdade -
 Cumprimento próximo da família - Critérios de 
conveniência e oportunidade da administração 

penitenciária - Interesse do reeducando

Ementa: Execução penal. Cumprimento da pena priva-
tiva de liberdade próximo da família. Critérios de conve-
niência e oportunidade da administração penitenciária. 
Interesse do reeducando. 

- Verificada, pela administração penitenciária, conveni-
ência e oportunidade na transferência do reeducando 
para unidade prisional situada próxima à residência 
de sua família, não pode o juiz ordenar seu retorno 
ao presídio de onde transferido por falta dos autos da 
execução penal, cabendo-lhe providenciar, perante os 
órgãos competentes, a remessa destes.

revolvimento do material probante, procedimento de análise 
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior 
Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Ainda que 
assim não fosse, ‘Configura violência contra a mulher, ense-
jando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, a agressão come-
tida por ex-namorado que não se conformou com o fim de 
relação de namoro, restando demonstrado nos autos o nexo 
causal entre a conduta agressiva do agente e a relação de inti-
midade que existia com a vítima’ (CC 103.813/MG, Rel. Min. 
Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe de 03.08.2009). 4. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no AREsp 59.208/DF, Rel. 
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26.02.2013, 
DJe 07.03.2013) (grifei).

Habeas corpus. Penal. Lei Maria da Penha. Violência praticada 
em desfavor de ex-namorada. Conduta criminosa vinculada à 
relação íntima de afeto. Caracterização de âmbito doméstico 
e familiar. Constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/06. 
Vedação legal. Impossibilidade de aplicação da suspensão 
condicional do processo. 1. A Terceira Seção deste Superior 
Tribunal de Justiça, analisando o tema em voga, vem mani-
festando seu entendimento jurisprudencial no sentido da 
configuração de violência doméstica contra a mulher, ense-
jando a aplicação da Lei nº 11.340/06, à agressão cometida 
por ex-namorado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei 
n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência domés-
tica ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 
11.340/06. In casu, por expressa vedação legal, não pode 
ser concedida a suspensão condicional do processo. 3. 
Ordem denegada. (HC 182.411/RS, Rel. Ministro Adilson 
Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta 
Turma, julgado em 14.08.2012, DJe 03.09.2012) (grifei).

Penal. Habeas corpus. Lei Maria da Penha. Ex-namorados. 
Aplicabilidade. Institutos despenalizadores. Lei nº 9.099/95. 
Art. 41. Constitucionalidade declarada pelo plenário do STF. 
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 
I. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça vem 
firmando entendimento jurisprudencial no sentido da configu-
ração de violência doméstica contra a mulher, ensejando a 
aplicação da Lei nº 11.340/2006, a agressão cometida por 
ex-namorado. II. Em tais circunstâncias, há o pressuposto de 
uma relação íntima de afeto a ser protegida, por ocasião do 
anterior convívio do agressor com a vítima, ainda que não 
tenham coabitado. III. A constitucionalidade do art. 41 da Lei 
Maria da Penha foi declarada no dia 24.03.2011, à unani-
midade de votos, pelo Plenário do STF, afastando de uma vez 
por todas quaisquer questionamentos quanto à não aplicação 
dos institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 9.099/95. 
IV. Ordem denegada. (HC 181.217/RS, Rel. Ministro Gilson 
Dipp, Quinta Turma, julgado em 20.10.2011, DJe de 
04.11.2011) (grifei).

Conflito negativo de competência. Lei Maria da Penha. 
Ex-namorados. Violência cometida em razão do inconfor-
mismo do agressor com o fim do relacionamento. Configu-
ração de violência doméstica contra a mulher. Aplicação da 
Lei 11.340/2006. Competência do suscitado. - 1. Confi-
gura violência contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei 
nº 11.340/2006, a agressão cometida por ex-namorado que 
não se conformou com o fim de relação de namoro, restando 
demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agres-
siva do agente e a relação de intimidade que existia com a 
vítima. 2. In casu, a hipótese se amolda perfeitamente ao 
previsto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que 
caracterizada a relação íntima de afeto, em que o agressor 

conviveu com a ofendida por vinte e quatro anos, ainda que 
apenas como namorados, pois aludido dispositivo legal não 
exige a coabitação para a configuração da violência domés-
tica contra a mulher. 3. Conflito conhecido para declarar 
a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 
de Conselheiro Lafaiete-MG, o suscitado. (CC 103.813/
MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 
24.06.2009, DJe de 03.08.2009) (grifei).

No caso concreto, resta claro que o apelante teve 
um relacionamento extraconjugal com a vítima por dois 
anos, do qual, inclusive, adveio o nascimento de um filho. 
Consta que, após o término do relacionamento, o réu 
teria se dirigido à residência da vítima e a ofendido após 
entrevero ocorrido em virtude de novo relacionamento 
extraconjugal do apelante.

Dessa forma, o fato de o relacionamento já ter 
encontrado seu término não descaracteriza a violência de 
gênero, haja vista que o crime, ainda imiscuído de razões 
afetivas, teria ocorrido em decorrência dessa mesma 
relação íntima, ainda que apenas como “amantes”, pois 
o art. 5º da Lei 11.340/06 não exige a coabitação e a 
atualidade do vínculo para a configuração da violência 
doméstica contra a mulher. 

Do exposto, rogando vênia ao douto Relator, 
estou rejeitando a preliminar de nulidade, defendendo a 
submissão dos fatos à Lei Maria da Penha, para que se 
prossiga no exame do mérito da causa.

É como voto. 

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR, ANULARAM 
O PROCESSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 
INCLUSIVE, E DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE, 
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM 
ABSTRATO, VENCIDO O VOGAL.

. . .
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Como sabido, a escolha do local de cumprimento 
da pena privativa de liberdade imposta absolutamente 
não caracteriza um direito subjetivo do condenado.

Em verdade, trata-se de questão que apenas se 
submete aos critérios de oportunidade e conveniência da 
administração penitenciária, sob o controle do Juízo da 
Execução Penal competente.

Frise-se: não goza o condenado do direito de esco-
lher o estabelecimento para execução da sanção carce-
rária antes imposta.

Sobre o tema, o trato pretoriano:

Agravos. Decisão que transfere os agravantes da Apac 
para presídio local. Preliminares. Cerceamento de defesa. 
Decisão proferida em caráter cautelar, após regular instau-
ração de procedimento administrativo pelo Ministério Público. 
Ausência de irregularidades. Rejeita-se. Depoimentos de 
reclusos noticiando condutas incompatíveis com o método 
Apac pelos réus. Ausência de direito do condenado de esco-
lher o local onde cumprirá sua reprimenda (TJMG - Agravo 
nº 1.0000.08.482829-2/001 - Rel. Des. Herculano Rodri-
gues - j. em 25.06.2009 - DOPJ de 22.07.2009).

Agravo em execução. Remoção de preso para outra comarca. 
Inconformidade defensiva quanto ao indeferimento do 
pedido de transferência do condenado para outra comarca 
próxima de onde residem sua companheira e filhos. Impos-
sibilidade. Recurso conhecido e não provido. - ‘Não cons-
titui direito subjetivo do apenado a escolha da casa prisional 
onde pretende cumprir a sanção. A transferência de internos 
se submete aos critérios de oportunidade e conveniência da 
administração penitenciária, sob a direção do juízo da vara 
de execuções’ (TJMG - Agravo nº 1.0000.06.446293-0/001 
- Rel.ª Des.ª Márcia Milanez - j. em 11.03.2008 - DOPJ de 
28.03.2008).

Todavia, in casu, o agravante já havia sido recam-
biado para presídio localizado na Comarca de Alfenas.

Logo, conclui-se que os critérios de oportunidade 
e conveniência da administração penitenciária já haviam 
sido observados, bem como o controle da legalidade, 
possibilidade e necessidade dessa transferência foram 
avaliados pelo Juízo da Execução Penal, onde o agra-
vante deu início ao cumprimento da pena reclusiva que 
lhe fora imposta.

Portanto, ultrapassadas essas questões e verifi-
cado que a família do condenado reside na Comarca 
de Alfenas e não havendo notícia nos autos da necessi-
dade de nova transferência do agravante para o presídio 
de Três Corações, não poderia o Juiz determinar novo 
recambiamento do recorrente pelo só fato de não haver 
aportado, em sua jurisdição, os autos da execução penal 
do agravante, cabendo-lhe providenciar, perante os 
órgãos competentes, a remessa deles. 

Ora, olvidou-se o Magistrado de que a ordem jurí-
dica em vigor consagra ao condenado, quando possível, 
cumprir a sanção que lhe foi imposta em local próximo 
à residência de seus familiares (art. 41, X, da LEP) como 
um dos pilares em busca de sua ressocialização, tendo 
em vista que a execução penal tem por objetivo não 
só efetivar as disposições da sentença, mas, sobretudo, 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0016.13.001319-
2/001 - Comarca de Alfenas - Agravante: A.S.M. - Agra-
vado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Re-
lator: 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2014. - Fortuna 
Grion - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FORTUNA GRION - Trata-se de agravo em 
execução, interposto por A.S.M. contra a decisão prola-
tada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de Alfenas, que determinou seu 
recambiamento para a Comarca de Três Corações sob 
a alegação de que não encaminhados os autos de sua 
execução penal. 

Em síntese, sustenta a defesa que o agravante tem 
direito a cumprir a pena que lhe fora imposta em estabe-
lecimento prisional próximo à residência de sua família, 
ou seja, em Alfenas; que não possui nenhuma notícia de 
haver cometido falta grave a justificar sua transferência 
para o presídio de Três Corações. 

Sustenta, ainda, ser função essencial da pena a 
ressocialização do condenado, como estabelece o art. 1º 
da LEP, a qual será mais facilmente atingida se tiver o 
reeducando contato com seus familiares, como estabe-
lece o art. 41 da LEP e arts. 24, 66 e 151 da Lei estadual 
11.404/1994. 

Nisso amparada, pleiteia a defesa, às f. 04/16, seja 
cassada a decisão que determinou o recambiamento do 
agravante para o presídio de Três Corações. 

Em contrarrazões de f. 58/59, o Ministério Público 
opinou pelo provimento do recurso. 

Em juízo de reexame, f. 62, o Magistrado manteve a 
decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, no parecer de f. 123/124, opinou pelo desprovi-
mento do recurso.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso.
Ante a ausência de preliminares, passo à análise 

do mérito.
Como alhures relatado, a defesa pleiteia que o 

agravante - que teve sua execução penal transferida para 
a Comarca de Alfenas - continue cumprindo pena no 
presídio dessa Comarca, haja vista estar próximo à resi-
dência de seus familiares, bem como ante a ausência de 
elemento a comprovar a necessidade de seu recambia-
mento para a Comarca de Três Corações. 
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proporcionar condições para a harmônica reintegração 
social do condenado.

Pelo exposto e considerando que a decisão de f. 41 
não encontra amparo legal, deve mesmo ser revogada.

Mercê de tais considerações, dou provimento ao 
agravo para cassar a decisão de f. 41.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARIA LUÍZA DE MARILAC e PAULO 
CÉZAR DIAS.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Denunciação caluniosa - Art. 339 do Código 
Penal - Autoria e materialidade demonstradas - 

Condenação mantida - Réu tecnicamente primário -
 Substituição da pena corporal por restritiva de 

direitos - Cabimento

Ementa: Apelação criminal. Denunciação caluniosa. Art. 
339, § 1º, do CP. Agente que dá causa à instauração 
de investigação policial. Imputação de crime de que 
sabe ser o imputado inocente. Autoria e materialidade 
comprovadas. Dolo específico configurado. Condenação 
mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos. Possibilidade. Cumprimento dos 
requisitos do art. 44 do CP.

- Caso o réu, livre e conscientemente, dê causa à 
instauração de investigação administrativa em face 
de indivíduo, imputando-lhe crime de que o sabia 
inocente, configurado está o dolo direto em sua conduta, 
não havendo que se cogitar da absolvição pleiteada 
pela defesa.

- Demonstradas autoria e materialidade do delito de 
denunciação caluniosa, a manutenção do decreto 
condenatório é a medida de rigor.

- Em se tratando de réu tecnicamente primário, 
condenado a pena inferior a 4 anos, por crime cometido 
sem violência ou grave ameaça, cabível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 
conforme inteligência do art. 44 do CP. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0470.11.001575-2/001 
- Comarca de Paracatu - Apelante: J.A.C. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 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, em PROVER EM 
PARTE O RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Jaubert 
Carneiro Jaques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por J.A.C. contra a r. 
sentença de f. 69/72, que o condenou como incurso nas 
sanções do delito inserto no art. 339, § 1º, do Código 
Penal à pena corporal no patamar de 2 (dois) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão no regime inicial aberto e 11 
(onze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Em razões de apelação de f. 78/80, a defesa 
almeja a reforma da sentença sob o argumento de que 
as provas que conduziram à condenação em primeira 
instância são frágeis e insubsistentes; que o apelante 
deve ser absolvido; que, alternativamente, há de ser 
concedida a substituição da pena corporal por restritivas 
de direitos, já que transações penais e composições cíveis 
presentes na CAC do réu não impedem a concessão da 
referida benesse.

Contrarrazões ministeriais às f. 81/85, pleiteando a 
manutenção da sentença vergastada sob o fundamento 
de que a materialidade e autoria delitivas restaram 
sobejamente consubstanciadas; que o declarante deu 
causa à investigação por crime de maus-tratos em face 
de sua ex-amásia, sendo suas denúncias inverídicas; que 
a condenação do acusado pelo crime de denunciação 
caluniosa se mostra acertada; que a substituição da pena 
não se mostra recomendável ao caso em espécie.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou 
parecer às f. 93/98, manifestando-se pelo conhecimento 
e parcial provimento do recurso para que seja concedida 
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos.

É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que presentes os 

pressupostos para sua admissibilidade.
Narra a denúncia que, em meados de fevereiro 

de 2010, o denunciado deu causa à instauração de 
investigação administrativa, imputando crime contra sua 
ex-amásia A.S.C., sabendo que era inocente. 

Segundo se apurou, o acusado já manteve 
relacionamento amoroso com a vítima e, durante o 
período em que estavam juntos, foi acusado de molestar 
uma das filhas dela, estando, inclusive, sendo processado 
criminalmente por tal ato.

Após a separação, o denunciado, sempre se valendo 
do anonimato, passou a efetuar diversas “denúncias” 
contra a vítima no Conselho Tutelar, Polícia Militar e 
Subsecretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, imputando-lhe o crime de maus-tratos, 
o que acabou dando causa a diversas instaurações 
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administrativas em face da ofendida para apuração 
dos fatos.

No entanto, durante a investigação, acabou por se 
verificar que as “denúncias” realizadas pelo denunciado 
eram inverídicas, já que restou comprovado o bom 
relacionamento entre a vítima e seus filhos e, ainda, que 
o acusado estaria perseguindo a ofendida e sua família.

Passa-se a decidir.
Em que pesem os argumentos recursais apresentados 

pela Defesa, buscando basicamente a absolvição do réu, 
tenho que, data maxima venia, os mesmos desmerecem 
lograr êxito por não serem suficientes a desconstituir a 
firmeza do veredicto condenatório proferido, já que ele 
restou embasado em prova concreta e apta a comprovar 
o enquadramento da conduta do réu no tipo penal do 
art. 339 do Estatuto Repressivo.

Como se observa, a materialidade delitiva restou 
fortemente configurada pelo relatório do Conselho 
Tutelar de f. 09/10, pelos termos de declaração de 
f. 14/16 e f. 35/38, pelo boletim de informações policias 
às f, 39/39-v. e pelo relatório policial de f. 40/41.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente 
demonstrada pelo amplo acervo probatório coligido ao 
feito, mormente pela prova oral ora produzida.

Depreende-se dos autos que diversas denúncias 
anônimas foram realizadas contra a vítima, dando conta 
de que ela agia com maus-tratos a seus três filhos, 
deixando as crianças diariamente sozinhas, sujas e sem 
alimentação (f. 21).

De posse de tais informações, o Ministério Público 
iniciou investigação acerca dos fatos, acionando, na 
oportunidade, o Conselho Tutelar local, que, após 
realização de visitas periódicas na casa da ofendida, 
verificou a inverdade contida na referida denúncia, já que 
em momento algum presenciaram o dito abandono das 
crianças, as quais, pelo contrário, se encontravam sempre 
bem cuidadas, seguras e em ambiente sadio.

As testemunhas arroladas no feito, a propósito, 
consignam o bom tratamento que a vítima tem para com 
seus filhos:

[...] que A. tem três filhos; que A. cuida bem dos filhos [...] - 
M.L.S.C. à f. 74.

[...] que A. tem três filhos; que ela cuida muito bem dos filhos; 
que A. não maltrata seus filhos; que os filhos dela são muito 
bem tratados [...] - R.J.V.F., à f. 75.

[...] que A. tem três filhos; que ela cuida bem dos filhos; que 
nunca viu sinal de maus-tratos [...] - M.B.A., à f. 76.

[...] que A. tem três filhos; que ela cuida bem dos filhos; que 
nunca viu sinal de maus-tratos - C.A.S. à f. 77.

Em tais visitas promovidas pelo Conselho, 
constatou-se também o drama vivido pela ofendida, alvo 
da denúncia anônima, que vinha sendo constantemente 
perseguida por um ex-amásio, J.A.C., vulgo “B.”, o qual, 
a propósito, ocupa o polo passivo da presente ação 

criminal e é apontado pela vítima como o único suspeito 
de todas as denúncias feitas em seu desfavor.

Segundo relatos, o acusado é presença constante 
nas imediações da residência da vítima e, a todo tempo, 
importuna-a e a seus filhos com palavras de baixo calão 
e termos imorais. 

Tal conduta, que já ultrapassa o limite do tolerável, 
gera uma atmosfera eivada de medo e insegurança, 
principalmente por parte das crianças, tendo a menor 
L.M.S.L. declarado que “o Sr. J. está sempre em sua porta, 
falando palavras agressivas, ameaças e imoralidades 
do tipo que o Sr. L. arranca a calcinha dela e mostra 
para as pessoas e também L. estupra a criança. Também 
que a Sr.ª A. leva seus filhos para prostituição e os deixa 
sozinhos em casa”. A menor ainda relata que “o Sr. J. 
não os deixa sossegados e está sempre os perseguindo 
e que a mesma tem medo do que ele possa fazer com 
eles” (f. 18).

A perseguição, porém, não se limita apenas às 
crianças. O atual companheiro da vítima, Sr. L., que 
possui bom relacionamento com a família desta, também 
vem sendo constante alvo de xingamentos e ameaças por 
parte do réu. Além de ser acusado por “B.” de destratar e 
abusar sexualmente dos filhos da vítima, teve o vidro de 
seu automóvel quebrado por uma pedra atirada pelo réu.

Vejamos o depoimento do vizinho da vítima, Sr. 
R.J.O., acerca dos aludidos fatos:

[...] Constantemente vem presenciando o Sr. J. agredir 
verbalmente a Sr. A. com palavras de baixo calão, inclusive 
denegrindo as crianças. Ontem o Sr. J. passou a tarde na 
rua gritando com a Sra. A., que ficou implicando com o 
namorado da mesma, que na manhã de hoje jogou pedra no 
carro do Sr. L., quebrando um vidro [...], f. 19, - grifo nosso.

O genitor da vítima, um senhor de 95 anos de 
idade, bem como os vizinhos dela, igualmente, sofrem 
constante constrangimento e risco social promovidos pelo 
réu, que a cada dia se torna ainda mais inconveniente e 
fomenta no local uma situação há muito insustentável.

Além de protagonizar vergonhosa conduta na 
vizinhança, o réu, não satisfeito, fez por bem encabeçar 
uma série de denúncias contra a vítima, as quais foram, 
posteriormente, apuradas como sendo falsas. Confira-se 
o relatório elaborado pelo Conselho Tutelar, notadamente 
à f. 13:

[...] O Sr. J. compareceu neste Conselho no dia 22.02.2010, 
denunciando a Sra. A., relatando que a mesma é negligente 
e deixa seus filhos sozinhos, o mesmo ficou agressivo, 
chegando a tumultuar o ambiente de trabalho do Conselho; 
imediatamente fomos à residência de A. e verificamos que 
as crianças estavam bem e em companhia da avó materna e 
demais pessoas que residem no local. A denúncia não tinha 
nenhum fundamento, é inverídica.
Hoje, 23.02.2010, novamente ‘B.’ liga para o Conselho 
Tutelar e denuncia A., dizendo que seus filhos estavam na rua, 
jogando pedras nas pessoas e pedindo comida aos vizinhos, 
mas, no momento da denúncia, estávamos justamente na 
residência de A., a mesma está em Uberlândia - MG, a 
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Crime contra o idoso - Apropriação de valores 
provenientes de aposentadoria - Não reversão 

em benefício do idoso - Art. 102 da Lei 10.741/03 
(Estatuto do Idoso) - Tipicidade - Condenação - 

Pena-base - Fixação - Circunstâncias judiciais do 
art. 59 do Código Penal - Favorecimento ao réu - 
Redução da reprimenda - Regime prisional aberto -

 Possibilidade

Ementa: Estatuto do Idoso. Apropriação dos valores refe-
rentes à aposentadoria. Destinação diversa. Condenação 

tratamento de saúde, seus filhos estavam dentro de casa e sob 
os cuidados da avó materna, a mesma nos relatou que, hoje, 
quando buscou as crianças na escola lá estava ‘B,’, que a 
perseguiu pela ruas no trajeto da escola para casa, xingando 
e falando palavrões com ela e com as crianças.
Diante dos fatos acima mencionados requeremos deste 
Ministério Público providências no sentido de resolução desta 
situação, sabemos que o Sr. J. é o autor das denúncias que 
são feitas [...].

Não obstante isso, tem-se que o recorrido, a todo 
tempo, nega insistentemente a autoria delitiva, afirmando, 
em seu depoimento de f. 37/38. “que não ligou e não 
fez denúncia alguma ao Conselho Tutelar, referindo-se à 
forma como A.S.C. cria seus filhos [...]”.

No entanto, como se observa, sua versão, por estar 
completamente isolada do acervo probatório coligido aos 
autos, torna-se indigna de credibilidade, não podendo, 
assim, sustentar a pretensa absolvição.

À evidência das provas dos autos, corroboradas, 
inclusive, pelo relatório confeccionado pelo delegado de 
polícia responsável pela investigação (f. 37/38), tem-se 
que o réu é efetivamente o autor das falsas denúncias 
contra a vítima, sendo patente sua intenção de atribuir o 
crime de maus-tratos a ela.

Assim, infere-se que, além da existência de prova 
firme e apta a justificar o édito condenatório, o elemento 
subjetivo - dolo direto - restou cabalmente demonstrado, 
visto que, além de restar constatada a inocência da 
ofendida, indevidamente acusada de maus-tratos pelo 
réu, tem-se que este, ao imputar fatos falsos a ela, tinha 
a intenção premeditada de distorcer a verdade para 
ludibriar a administração da Justiça Criminal.

Neste rumo, já se manifestou este egrégio Tribunal 
de Justiça:

Apelação criminal. Denunciação caluniosa. Preliminar. 
Prescrição. Ausência de lapso prescricional. Rejeitada. Mérito. 
Dolo comprovado. Prova da ciência da ré da inocência dos 
denunciados. Prática de exercício irregular do direito de 
petição. Inexistência do erro de proibição direto. Condenação 
mantida. Penas. Revisão. Impossibilidade. Recurso não provido. 
- Restando comprovado que a ré deu causa à instauração de 
investigação policial contra milicianos, imputando-lhes crime 
de abuso de autoridade, de que os sabia inocentes, com o 
único escopo de prejudicá-los, configurado está o dolo direto, 
sendo imperiosa a manutenção da condenação por infração 
ao art. 339 do CP (Apelação Criminal 1.0534.05.001037-
8/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. em 
24.03.2010, publicação da súmula em 23.04.2010). 

Destarte, a manutenção do decreto condenatório 
pelo crime inserto no art. 339, § 1º, é medida de rigor.

Noutra senda, tenho que a pena cominada em 
primeiro grau em desfavor do réu atendeu aos preceitos 
dos arts. 59 e 68 do Código Penal, pelo que imperioso 
mantê-la.

No que tange à pleiteada substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao 
contrário do que entendeu o d. Magistrado, tenho que 

faz o recorrente jus ao aludido benefício, já que, a partir 
de um minucioso exame de suas CACs de f. 26/28 e 
42-A/44, extrai-se que o mesmo é tecnicamente primário.

Cumpre esclarecer que, conforme entendimento 
já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 
444, inquéritos e processos em andamento não têm o 
condão de valorar negativamente a condição do acusado.

Outrossim, registros de processos baixados, atingidos 
pela decadência, transações penais e composição dos 
danos civis não podem ser considerados para valorar 
negativamente os antecedentes do increpado, em prol 
do consagrado princípio constitucional da presunção 
de inocência.

Assim, cumprindo o réu os requisitos do art. 44 do 
Código Penal, quais sejam pena inferior a 4 (quatro) anos, 
primariedade, inexistência de grave ameaça ou violência 
no cometimento do crime, bem como circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP favoráveis, faz jus à substituição 
da pena corporal por duas restritivas de direitos, quais 
sejam: 1) interdição temporária de direitos, pelo período 
da condenação, consistente na proibição de frequentar 
os lugares onde a vítima e sua família normalmente estão 
(residência e imediações, escola das crianças, etc.); e 2) 
prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora 
por dia de condenação, em entidade social a ser indicada 
pelo Juízo da execução, nos termos dos arts. 44, § 2º, e 
46 do CP.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para conceder ao réu a substituição da pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos 
moldes do presente voto.

No mais, mantenho incólume a sentença de 
1ª instância.

Custas, no Juízo da execução.

Votaram de acordo com o Relator as DESEM-
BARGADORAS DENISE PINHO DA COSTA VAL e 
MÁRCIA MILANEZ.

Súmula - PROVIDO EM PARTE.

. . .
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A materialidade delitiva fez-se comprovada pelo 
boletim de ocorrência de f. 04/05, documentos de f. 23/24 
e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Por outro lado, analisando detidamente os autos, 
tem-se por configurada a prática da infração descrita no 
art. 102 da Lei 10.741/03, in verbis:

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão 
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes apli-
cação diversa da de sua finalidade:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Conquanto alegue a recorrente haver destinado os 
valores da aposentadoria, mensalmente sacados em insti-
tuição financeira, ao provimento das despesas de seu tio, 
não utilizando a quantia em benefício próprio, a situação 
degradante a que estava submetida a vítima fora confir-
mada pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede 
policial e confirmados sob o crivo do contraditório.

Confira-se, de início, os relatos de M.T.P., vizinha 
dos envolvidos, a quem fora posteriormente transferida a 
gestão dos proventos do idoso:

Que o Sr. J.M.R. vivia num cômodo de papelão, em condi-
ções de extrema miséria, e a sobrinha do referido, pessoa 
de nome M.A., era quem recebia a pensão de J.M.R., entre-
tanto o dinheiro decorrente da pensão não era investido em 
benefício de J.M.R.; que, além de viver em condições desu-
manas, J.M. não tinha nenhum asseio e inclusive passava 
também privação de alimentos; que, durante muito tempo, 
M.A. recebeu a aposentadoria do tio J.M.R. e usou o valor 
para benefício pessoal [...] (f. 13/14).

Em audiência de instrução e julgamento, gravada 
pelo sistema audiovisual, a testemunha retificou parte 
de suas declarações somente para constar que a ré não 
deixava de fornecer alimentos ao seu tio, confirmando as 
demais declarações extrajudiciais.

De sua vez, M.P.R., irmão da vítima, assim se 
pronunciou em sede extrajudicial:

Que é irmão de J.M.R., sendo que o referido é aposentado 
e residente nesta cidade, e infelizmente o referido não estava 
tendo acesso ao dinheiro da aposentadoria, já que a sobrinha 
de ambos, cujo nome é M.A.R., vinha recebendo a aposenta-
doria de J. e fazendo uso do dinheiro; que a condição de vida 
de J.M. era muito ruim e a única coisa que M.A. dava para 
J. era o ‘prato de comida’; que, recentemente, M.A. deixou 
de receber a aposentadoria de J.M., sendo que atualmente 
a Sra. T. é que vem recebendo a aposentadoria de J.M. e o 
dinheiro é usado em benefício do próprio J. [...] (f. 15)

Em juízo, a testemunha ratificou integralmente o 
depoimento extrajudicial.

Ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, a 
vítima confirmou que a quantia sacada por sua sobrinha 
não era revertida em seu proveito, passando a se benefi-
ciar do montante a partir da transferência de gestão para 
a pessoa de M.T.P.

Assim, a versão defensiva, segundo a qual o paga-
mento da conta de luz e a aquisição de mantimentos 

mantida. Pena-base. Reestruturação. Fixação do regime 
aberto. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

- Se os valores provenientes da aposentadoria não eram 
revertidos em benefício do idoso, dando-lhe a ré apli-
cação diversa de sua finalidade, tem-se por configu-
rada a conduta infracional prevista no art. 102 da Lei 
10.741/03.

- Verificada a análise equivocada das circunstâncias judi-
ciais do art. 59 do CP, a redução da reprimenda e o abran-
damento do regime prisional constitui medida de rigor.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0476.10.001709-6/001 - 
Comarca de Passa-Quatro - Apelante: M.A.J.R. - Ape-
lado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Ví-
tima: J.M.R. - 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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014. - Matheus 
Chaves Jardim - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de 
recurso de apelação movido por M.A.J.R., no qual se 
insurge contra a condenação imposta em sentença de 
f. 69/70 a lhe aplicar a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e paga-
mento de 33 (trinta e três) dias-multa, ulteriormente subs-
tituída a pena corporal por duas outras restritivas de 
direito, como incursa nas sanções previstas no art. 102 
da Lei n. 10.741/03, em continuidade delitiva.

Consoante fundamentação desenvolvida em 
recurso, os valores recebidos pela recorrente, em nome 
do seu tio J.M.R., foram integralmente revertidos em favor 
da vítima, responsabilizando-se a ré pelo pagamento das 
contas e aquisição de mantimentos, não se subsumindo à 
conduta tipificada no art. 102 do Estatuto do Idoso.

Transcreve vasta floração jurisprudencial a lastrear 
a tese absolutória, pugnando, subsidiariamente, pela 
fixação do regime aberto para início de cumprimento 
da reprimenda.

Contrarrazões de apelação às f. 92/93, mani-
festando-se o MP pela manutenção, in totum, do 
decreto condenatório.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovi-
mento da apelação às f. 97/98-v.
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não se havendo considerar, em prejuízo do réu, ilações 
não comprovadas nos autos, não devendo, por isso, ser 
avaliadas de forma negativa. 

Tecidas tais considerações, fixo a pena-base em 
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há 
atenuantes ou agravantes a serem sopesadas. 

Em terceira fase, considerando-se o longo período 
no qual a ré se apossou mensalmente das quantias 
pertencentes à vítima idosa, promovo o aumento da 
reprimenda, com fulcro no art. 71 do CP, em patamar 
máximo, qual seja 2/3, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) 
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da 
reprimenda, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, 
reconhecida que fora a favorabilidade das circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para reduzir a pena aplicada e fixar o regime 
inicial aberto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CATTA PRETA e BEATRIZ PINHEIRO CAIRES.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

consumia todo o valor recebido, fez-se derruída pelos 
demais elementos de prova constantes dos autos, já que 
o mesmo montante, agora recebido por terceira pessoa, 
mostra-se suficiente ao pagamento do aluguel, quitação 
das despesas correntes e destinação de parte da quantia 
ao próprio idoso, impondo-se a manutenção do decreto 
condenatório. Confira-se em relação ao tema:

Ementa: Apelações criminais. Crimes contra idosa. Preli-
minar defensiva. Prescrição pela pena em abstrato. Inocor-
rência. Decurso de prazo entre a data dos fatos e do recebi-
mento da denúncia não verificado. Rejeição. Recurso ministe-
rial. Insurgência quanto à absolvição do crime do art. 99 da 
Lei 10.741/2003. Pleito condenatório. Cabimento. Materiali-
dade e autoria demonstradas. Prova que revela que o agente 
agiu com vontade livre e consciente de provocar situação 
de relevante risco à vítima, caracterizando o dolo de perigo. 
Condenação. Quantum de pena concretizada em patamar 
inferior a 1 ano. Decurso de prazo superior a 2 anos exigidos 
pelo inciso VI do art. 109 do CPB constatado entre a data 
do fato e a do recebimento da denúncia. Extinção da punibi-
lidade pela prescrição declarada. Recurso defensivo. Absol-
vição. Impossibilidade. Apropriação de dinheiro da vítima. 
Aplicação diversa da finalidade comprovada. Condenação 
mantida. Pena. Decote das agravantes das alíneas e e h. 
Necessidade. Pena de multa imposta de forma despropor-
cional. Readequação de ofício. Recurso não provido. - Não 
se constatando, pela pena abstrata, ter decorrido o prazo 
necessário para a declaração da prescrição pela extinção 
da punibilidade, deve ser rejeitada a preliminar defensiva. - 
Havendo provas robustas e harmoniosas a demonstrar que 
o réu, de forma consciente, expôs a perigo a integridade e 
a saúde física e psíquica da ofendida idosa, deixando-a a 
condições degradantes e privando-a de alimentos, quando 
era obrigado a fazê-lo, sua condenação pelo crime do 
art. 99 da Lei 10.741/2003 é imperiosa. - Concretizada a 
pena do art. 99 do Estatuto do Idoso em 8 (oito) meses de 
detenção, e transcorrido decurso de tempo superior a 2 (dois) 
anos entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, 
deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição. - 
Recurso ministerial provido. - O agente que se apropria e 
desvia proventos e outros numerários pertencentes à vítima 
idosa, dando-lhes destinação diversa da finalidade, incorre 
no crime do art. 102 do Estatuto do Idoso. - Nos crimes prati-
cados contra idoso deve-se evitar a consideração negativa 
da agravante prevista na alínea h do art. 61 do CPB e, sendo 
o réu neto da vítima, a contida na letra e do mesmo artigo, 
para não se incorrer em bis in idem. - A pena de multa deve 
ser fixada em obediência ao princípio da proporcionalidade 
com a privativa de liberdade e merece ser, de ofício, reduzida 
quanto se revelar exacerbada. - Recurso defensivo despro-
vido (Apelação Criminal 1.0024.06.110861-9/001, Rel. 
Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. em 
26.09.2013, publicação da súmula em 07.10.2013).

Todavia, o recurso há de ser provido para efeito de 
reestruturação da reprimenda.

Procedendo-se à análise da dosimetria da pena, 
constata-se haver sopesado o Magistrado desfavora-
velmente à recorrente os motivos, as circunstâncias e 
as consequências do delito. Contudo, referidos modu-
ladores não desbordam da própria tipologia delitiva, 

Silêncio do acusado - Interpretação em prejuízo 
da defesa - Nulidade

Ementa: Apelação criminal. Interpretação do silêncio 
em prejuízo das defesas. Impossibilidade. Nulidade 
declarada. 

- Nos termos do art. 186 do CPP, o silêncio dos réus não 
pode ser interpretado em prejuízo das defesas. Portanto, 
se a sentença violou aludido dispositivo de lei, sua 
nulidade deve ser declarada.

- V.v.: - Se a sentença contém suficientes fundamentos para 
justificar o juízo condenatório, a despeito da valoração 
do silêncio dos acusados em prejuízo da defesa, inexiste 
prejuízo que justifique a declaração da nulidade do 
decisum. - Diante da apontada nulidade, basta que este 
Tribunal, adentrando o exame do mérito, desconsidere o 
silêncio dos réus e avalie a procedência ou não do juízo 
condenatório em face das demais provas invocadas na 
sentença. - O dogma fundamental da disciplina das 
nulidades consiste no primado do pas de nullité sans 
grief, à luz do que se deve perquirir acerca do prejuízo 
em concreto acarretado ao réu antes da declaração 
de qualquer nulidade processual. A consagração do 
princípio da instrumentalidade das formas assegura que o 
ato processual somente deve ser anulado se não alcançar 
a sua finalidade (Des. Júlio Cezar Guttierrez).
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0456.11.001818-5/001 
- Comarca de Oliveira - Apelantes: 1º) W.E.A.S., 2º) 
I.L.B.M., 3º) I.S.S., 4º) C.R.S.E., 5º) J.A.B. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
J.M.S. - 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, à unanimidade, 
em ACOLHER A PRELIMINAR PARA DECLARAR NULA A 
SENTENÇA, VENCIDO O REVISOR.

Belo Horizonte, 12 de março de 2014. - Eduardo 
Brum - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO BRUM - W.E.A.S., também 
conhecido como “N.F.”, I.L.B.M., I.S.S., vulgo “B.”, 
C.R.S.E. e J.A.B., o “T.”, foram denunciados como 
incursos nas disposições dos arts. 157, § 2º, I, II e V, e 
288, ambos do CP, sob a acusação de que:

Consta do incluso inquérito policial de nº 0018185-
59.2011, proveniente da Delegacia de Polícia da Comarca 
de Oliveira/MG, que, aos treze dias do mês de fevereiro do 
corrente ano de 2011, por volta das 20:00 horas, no interior 
do Sítio da vítima, situado na localidade denominada XX, 
Zona Rural deste município e sede da Comarca de Oliveira/
MG, os ora denunciados, previamente acordados, com união 
de propósitos, numa bem definida divisão de tarefas, com 
animus furandi e mediante grave ameaça exercida através 
do emprego de arma de fogo e mantendo a vítima em seu 
poder e seus familiares em cárcere privado, restringindo as 
respectivas liberdades, deram início a uma série de subtrações 
de diversas coisas alheias móveis pertencentes àquela família.
Narra o mesmo caderno investigatório que, em data anterior 
aos fatos, o primeiro acusado contatou com o quarto 
acusado, residente no Município de Nova Serrana/MG, a 
fim de acordarem acerca de um delito a ser praticado neste 
Município de Oliveira/MG. O primeiro acusado, pessoa 
conhecida da vítima escolhida, detinha todas as informações 
necessárias à prática delituosa e as repassaria ao quarto 
acusado, que, com auxílio de outras pessoas por este 
escolhidas, executaria a empreitada criminosa.
Uma vez acordados, no dia dos fatos, deslocaram para esse 
município o segundo, terceiro, quarto e quinto acusados, 
que, ao chegarem por aqui, entraram em contato com o 
primeiro acusado, ocasião na qual se encontraram, definiram 
o plano de atuação, dividiram as tarefas e pactuaram quanto 
ao destino do produto do roubo.
Dando início à empreitada criminosa, o segundo acusado, 
por volta das 17:00 horas, conduzindo uma motocicleta com 
a placa do Município de Nova Serrana/MG, se dirigiu até o 
local dos fatos a fim de conhecer e estudar a localidade em 
que seria praticado o delito.
Por volta das 20:00 horas, o segundo, terceiro e quarto 
acusados ingressaram no interior do sítio pertencente às 
vítimas e anunciaram o assalto. Na oportunidade, o quarto 
denunciado determinou que todos ingressassem no interior 
da residência ali existente, mais precisamente dentro de um 
dos quartos, onde todos os indivíduos foram imobilizados e 

amarrados, exceto duas crianças e o patriarca da família, Sr. 
J.M.S. 
Dando continuidade à empreitada, os acusados subtraíram 
daquelas vítimas os aparelhos de telefonia celular, as joias, 
alianças, carteiras, documentos pessoais e a chave de uma 
caminhonete. De posse da chave desse veículo, o terceiro 
e quarto acusados, acompanhados de J.M.S., deixaram 
aquele sítio e se deslocaram para a residência da vítima, na 
zona urbana deste município, enquanto o segundo acusado 
permaneceu no local, mantendo as vítimas em cárcere privado 
e sob a mira de um revólver. Ao desembarcar na referida 
residência, o terceiro e quarto acusados encontraram outro 
filho da vítima, imobilizaram-no e dirigiram-se ao computador 
ali existente e que monitorava o sistema de segurança dos dois 
supermercados da vítima, subtraíram-no, bem como as várias 
joias existentes naquela residência. Na mesma oportunidade, 
o terceiro e quarto acusados recolheram as chaves dos 
estabelecimentos comerciais da vítima e, em sua companhia, 
bem como na de seu filho, rumaram para os supermercados.
Ao aportarem no primeiro estabelecimento comercial, o 
terceiro e quarto acusados abriram o cofre e de lá subtraíram 
a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) e, ainda, outras 
mercadorias da mercearia (cigarro, bebidas, desodorantes 
e uma caixa de anzol). Consumada a subtração, o terceiro 
e quarto acusados, ainda em companhia das vítimas, se 
dirigiram ao outro supermercado, onde subtraíram outros 
R$15.000,00 (quinze mil reais). De posse da res furtiva, o 
terceiro e quarto acusados seguiram com o veículo para 
um local desconhecido, situado fora da zona urbana deste 
município, ocasião na qual determinaram que as vítimas 
retirassem as respectivas camisas e vendassem os olhos, a fim 
de não identificarem o local do destino. Numa certa altura do 
trajeto, o terceiro e quarto acusados perceberam que haviam 
esquecido uma sacola com parte do dinheiro subtraído, 
ocasião na qual um dos acusados, na companhia do filho 
da vítima, retornou ao segundo supermercado visitado para 
buscar a referida sacola. Durante esse período, a vítima e um 
dos acusados permaneceram naquele local onde, após um 
breve contato telefônico de um dos acusados, foram visitados 
por outro veículo, guiado pelo quinto acusado, que fora 
recolher o produto do roubo.
Tão logo o filho da vítima, acompanhado de um dos 
acusados, retornou ao local desconhecido, a vítima ingressou 
no interior da caminhonete, deixando um dos acusados ali no 
mesmo local e retornaram ao sítio da família e determinaram 
às vítimas que permanecessem imóveis e silentes naquele 
local por um período de dez minutos e saíram, em seguida, 
em fuga conduzindo suas respectivas motocicletas (f. 2/4).

Finda a instrução, a denúncia foi julgada procedente 
em parte, sendo os réus condenados nas disposições do 
art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, recebendo as seguintes penas:

a) I.L.B.M.: 9 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) 
dias-multa.

b) I.S.S.: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão 
e 30 (trinta) dias-multa.

c) C.R.S.E.: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

d) J.A.B.: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão 
e 30 (trinta) dias-multa.

e) W.E.A.S.: 11 (onze) anos e 3 (três) meses 
de reclusão.
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Para todos foi fixado o regime prisional fechado e 
arbitrada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário 
mínimo vigente ao tempo dos fatos (f. 872/889).

Intimações às f. 890-v., 1.102-v., 1.103-v., 1.106-
v., 1.115, 1.118, 1.135.

Todos os réus recorreram.
I.L.B.M. e J.A.B. pedem a absolvição por insuficiência 

probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas 
aos mínimos legais (f. 930/935 e 1.143 e 1.149).

I.S.S., C.R.S.E. e W.E.A.S. eriçam preliminar de 
nulidade da r. sentença, ao argumento de que o silêncio 
dos acusados foi expressamente interpretado em prejuízo 
da defesa, contrariando o art. 186, parágrafo único, do 
CPP. Reclamam, ainda, da inobservância do art. 68 do CP 
na dosimetria das penas. No mérito, dizem que as provas 
produzidas contra eles são imprestáveis, culminando por 
pedir a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das 
sanções (f. 953/969, 970/988 e 1.030/1.041).

Contrarrazões às f. 1.054/1.075 e 1.154/1.161.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça 

é pela rejeição da prefacial e, no mérito, pelo não 
provimento dos recursos, mantendo íntegra a r. sentença 
recorrida (f. 1.162/1.177-v.).

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

A preambular eriçada é intransponível.
Em sua fundamentação, o MM. Juiz singular 

expressamente consignou que:

Os réus ou tiveram o mutismo como forma de defesa 
(?) ou deixaram de tentar demonstrar os álibis, tíbios, que 
apresentaram. Silêncio na fase policial, silêncio em juízo, 
silêncio na defesa preliminar, são indicativos, todos, de culpa, 
no sentido de cometimento do crime e da impossibilidade de 
se refutar as provas dos autos (grifo meu).

Claramente, portanto, restou violada a disposição 
constante do parágrafo único do art. 186 do CPP, segundo 
o qual, “o silêncio, que não importará em confissão, não 
poderá ser interpretado em prejuízo da defesa” (grifo 
meu).

Comentando aludido dispositivo, Guilherme de 
Souza Nucci destaca que:

[...] no espírito do magistrado o silêncio invocado pelo réu 
pode gerar a suspeita de ser ele realmente o autor do crime, 
embora, ainda que tal se dê, seja defeso ao magistrado 
externar seu posicionamento na sentença. Ora, como toda 
decisão deve ser fundamentada, o silêncio jamais deve 
compor o contexto dos argumentos do julgador para sustentar 
a condenação do acusado. É preciso abstrair, por completo, 
o silêncio do réu, caso o exerça, porque o processo penal 
deve ter instrumentos suficientes para comprovar a culpa do 
acusado, sem a menor necessidade de se valer do próprio 
interessado para compor o quadro probatório da acusação 
[...] (Código de Processo Penal comentado. 10. edição 
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, f. 436, grifo meu).

A nulidade, portanto, é flagrante e deve 
ser declarada.

Em resumo, acolho a preliminar levantada e declaro 
nula a r. sentença de f. 872/889, determinando que 
outra seja proferida, respeitando-se a regra insculpida no 
art. 186, parágrafo único, do CPP.

Mantenho a prisão cautelar dos réus.
Os requisitos da custódia preventiva continuam 

presentes e a declaração de nulidade da r. sentença não 
implicará reabertura da colheita de provas. Dessarte, 
encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de 
prazo, conforme entendimento sumulado no augusto STJ 
e neste eg. TJMG.

Custas, na forma da lei.

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Rogando 
respeitosas vênias ao douto Relator, oponho respeitosa 
divergência, para rejeitar a preliminar acolhida no 
venerável voto condutor. 

Na r. sentença recorrida, o Juiz valorou o silêncio 
dos réus como “indicativo de culpa”, ofendendo o direito 
do acusado de não produzir provas contra si mesmo 
(nemo tenetur se detegere), hoje considerado pela 
doutrina como direito fundamental do cidadão a partir da 
incorporação de tratados internacionais. 

Nesse caso, mesmo que exista, de fato, um “vício 
de motivação” por ofensa ao art. 186, parágrafo único, 
do Código de Processo Penal, não vislumbro, aí, causa 
de nulidade da sentença, que, em seu conteúdo, contém, 
em tese, fundamentos outros, suficientemente delineados, 
para embasar o decreto condenatório. 

Na sistemática das nulidades do processo penal, 
encontra-se a negação ao excesso de formalismo, tal 
como se observa na Exposição de Motivos (itens II e XVII), 
estabelecendo a prevalência do “princípio do prejuízo”, 
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, 
segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da 
nulidade não resulta prejuízo para a acusação ou para 
a defesa.

Por outro lado, o devido processo legal assegura 
que o ato processual somente deve ser anulado se 
não alcançar a finalidade, pois não seria razoável e 
proporcional anular um ato que de qualquer forma 
atingiu o fim colimado pela lei.

Trata-se da consagração do princípio da 
instrumentalidade das formas, do qual deriva a norma 
prevista no art. 572, inciso II, do Código de Processo 
Penal, segundo o qual não se declara a nulidade do ato 
que, apesar de praticado de forma diversa da prevista, 
atingiu a sua finalidade.

A finalidade do ato processual é o resultado prático 
a ser alcançado com a sua realização. O critério para 
identificar a nulidade de um ato é o da falta de sua 
idoneidade para alcançar o fim ao qual se destina, 
por ausência dos requisitos essenciais. Assim, antes de 
se decretar a invalidade, deve-se verificar se o fim foi 
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caracterização. Legítima defesa putativa. Circunstâncias 
que não autorizavam ao réu crer que estaria agindo 
amparado pela excludente. Inexigibilidade de conduta 
diversa. Hipótese não configurada. Resultado previsível. 
Minorante prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. 
Revide perpetrado cerca de meia hora após a injusta 
provocação. Impossibilidade de aplicação. Condenação 
mantida. Recurso conhecido, e não provido.

- Se o agente agrediu a vítima quando ela estava de 
costas, é óbvio que a agressão injusta já havia cessado, 
inexistindo atualidade ou iminência que justificasse a 
reação do recorrente.

- Como a vítima foi agredida pelas costas, não há como 
crer que o apelante imaginava estar agindo em legítima 
defesa, pois as circunstâncias não o autorizavam a acre-
ditar em tal sentido.

- Não há falar ainda em inexigibilidade de conduta 
diversa, pois, mesmo estando cansados, assim como 
o acusado, os demais indivíduos que participavam da 
festa não agrediram o ofendido, embora também por 
ele provocados.

- Tendo em vista que o golpe foi desferido contra ponto 
vital do corpo do ofendido, quando este se encontrava de 
costas, perfeitamente previsível que o golpe fosse capaz 
de causar a morte da vítima.

- Não se vislumbrando ter sido o crime praticado logo em 
seguida à injusta provocação realizada pela vítima, inca-
bível a incidência da causa de diminuição, prevista no 
art. 129, § 4º, do Código Penal.

Recurso não provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0604.12.001886-5/001 - 
Comarca de Santo Antônio do Monte - Apelante: C.R.L. 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Vítima: D.J.V. - 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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. - Corrêa 
Camargo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA CAMARGO - Trata-se de apelação 
criminal interposta por C.R.L., já que irresignado com 
a r. sentença de f. 130-136, que julgou procedente 
a pretensão exordial e o condenou como incurso nas 
sanções do art. 129, § 3º, do Código Penal, à pena de 

Lesão corporal seguida de morte - Legítima 
defesa - Legítima defesa putativa - Inexigibilidade 
de conduta diversa - Previsibilidade do resultado 
morte - Causa de diminuição de pena - Injusta 

provocação - Relevante valor moral

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal seguida 
de morte. Excludente de ilicitude. Legítima defesa. Não 

atingido, pois, se o foi, não se deve decretar a ineficácia 
do ato. 

A esta altura, à luz do sistema da nulidade dos atos 
processuais, é de se indagar se a sentença condenatória, 
na qual se invoca o silêncio dos réus como um dos 
fundamentos para a condenação, pode alcançar a sua 
finalidade, isto é, se está apto a dar a resposta penal ao 
infrator da norma que tutela juridicamente um bem?

Entendo, s.m.j., que sim, se a condenação se 
vale, como in casu, de outros elementos de prova para 
fundamentar o reconhecimento da autoria delitiva. 
Mencione-se, por exemplo, conforme se extrai da sentença 
de f. 872/889, o depoimento da testemunha M.S.R. (f. 64), 
a confissão e delação do segundo apelante (f. 226/229) 
e o auto de reconhecimento de f. 761, provas que 
informaram o convencimento do Julgador e que serviram 
de fundamento para a condenação, a demonstrar que o 
fim da sanção penal foi, em tese, alcançado.

A anulação do ato, em hipóteses tais, resultaria 
inócua, pois não há dúvida de que, a despeito da 
interpretação do silêncio dos réus, o convencimento do 
Julgador quanto à autoria do delito já se formou em torno 
das provas angariadas aos autos. 

Assim, diante da apontada nulidade, basta que este 
Tribunal, em sede recursal, privilegiando os princípios 
processuais alhures mencionados, desconsidere o 
silêncio dos réus e avalie a procedência ou não do juízo 
condenatório em face das demais provas invocadas 
na sentença, o que é também mais condizente com o 
princípio da economia processual.

A anulação de um processo, mesmo de um ato, 
implica sempre transtornos de toda ordem na prestação 
jurisdicional, não sendo razoável, assim, a sua declaração 
quando se é possível vislumbrar, como in casu, o 
aproveitamento do ato e a ausência de prejuízo às partes. 

Do exposto, rogando redobrada vênia, rejeito a 
preliminar suscitada, para que se prossiga no exame dos 
recursos. 

É como voto.

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 
DECLARAR NULA A SENTENÇA, VENCIDO O REVISOR.

. . .
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O apelado, por seu turno, apresentou contrarrazões 
às f. 163-168, rebatendo as teses apresentadas e reque-
rendo o não provimento do recurso aviado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça 
apresentou parecer às f. 191-192-v., opinando pelo não 
provimento do recurso.

É o relatório.
Passa-se à decisão:
Recurso próprio e tempestivo, motivo pelo qual 

dele conheço.
Narrou a denúncia que, em 21 de julho de 2012, 

por volta as 13h20min, na Rua XX, Bairro Angélica de 
Castro, na Cidade de Santo Antônio do Monte, após breve 
desentendimento verbal com a vítima D.J.V., o acusado 
C.R.L., de posse de uma garrafa quebrada, teria desferido 
um golpe contra a região cervical do ofendido, produ-
zindo-lhe grave lesão vascular que teria evoluído para 
óbito. Segundo o Parquet, vítima e acusado, juntamente 
com outras pessoas, participavam de um adjutório na 
construção da residência de A.S. Ao término do mutirão, 
quando todos estariam ingerindo cerveja, a vítima teria 
agredido o recorrente com um chute. Passados cerca 
de trinta minutos, o acusado, em atitude de vingança, 
ter-se-ia apoderado de uma garrafa quebrada e, com 
ela, desferido um golpe contra a região cervical esquerda 
do ofendido, provocando-lhe grave lesão. Embora socor-
rida, a vítima não teria resistido ao ferimento, ocorrendo 
o óbito, no dia seguinte aos fatos, em decorrência de 
hemorragia interna. Mediante tal narrativa, atribuiu o i. 
RMP ao apelante prática de infração penal descrita no 
art. 129, § 3º, do Código Penal. 

Encerrada a instrução, foi o réu condenado, nos 
termos já relatados.

Não havendo preliminares, passa-se à análise 
do mérito.

Não há dúvidas de que o acusado, ora apelante, 
fora o responsável pelo golpe que levou a óbito o ofen-
dido. A apreciação do presente inconformismo, a prin-
cípio, cinge-se a aferir se presente alguma causa de 
excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Nesse passo, no que tange à alegada legítima 
defesa, tenho não haver ela restado satisfatoriamente 
caracterizada. 

Embora as testemunhas ouvidas em juízo, às 
f. 66-74, esclareçam que o ofendido adotava compor-
tamentos extremamente inconvenientes na ocasião 
dos fatos, agredindo vários dos presentes, dentre eles 
o acusado, nenhuma delas presenciou o momento em 
que o acusado desferiu o golpe que culminou na morte 
da vítima. Ou seja, a agressão objeto de apuração no 
presente processo não foi presenciada por quem quer 
que fosse.

Por outro lado, há um importante elemento, que 
não pode ser olvidado, a impedir a aplicação da causa 
de excludente da ilicitude da legítima defesa. 

4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, vedada a 
substituição ou a suspensão da reprimenda.

A defesa do apelante, em suas razões recursais, 
ofertadas às f. 148-160, inicialmente asseverou não 
terem as testemunhas presenciado o momento do revide 
perpetrado pelo recorrente, valendo-se de uma garrafa 
de cerveja, mas apenas as agressões que a vítima contra 
ele desferira. Nesse passo, ressaltou que as testemunhas 
teriam sido uníssonas em afirmar haver sido o apelante 
previamente agredido pelo ofendido, sem motivo justo, 
inclusive em oportunidades distintas. Na primeira, a 
vítima teria desferido um pontapé contra o acusado, que 
nem sequer reagira, haja vista a imensa dor experimen-
tada em razão do golpe. Em seguida, após deixar o local 
por um instante, o ofendido teria retornado e arremes-
sado cerveja contra o acusado. Ato contínuo, ao virar-se 
para o lado esquerdo, teria recebido outro chute da 
vítima na sua nádega direita. Assim, segundo a defesa, 
no intuito de repelir novas agressões, o apelante teria 
golpeado o ofendido com uma garrafa de cerveja que 
segurava, causando-lhe a lesão corporal. Desse modo, 
arguiu a defesa ter sido a reação do acusado instintiva, 
a fim de repelir novos ataques, baseada em apenas um 
golpe, sem a pretensão de atingir o pescoço ou qual-
quer outra parte específica do corpo do desafeto. 
Enfim, alegando ter sido um revide imediato à agressão 
iminente, moderado, e utilizado como meio necessário, 
invocou a excludente de ilicitude da legítima defesa para 
sustentar a absolvição do acusado. Caso não acolhida 
tal pretensão, pleiteou a absolvição fundada na legítima 
defesa putativa, com a exclusão da culpabilidade, defen-
dendo que o apelante teria motivos para acreditar que 
seria vítima de novas agressões. Nessa mesma senda, 
ainda em busca de um édito absolutório, sustentou a 
exclusão da culpabilidade com base na inexigibilidade 
de conduta diversa, haja vista as inúmeras agressões 
suportadas pelo acusado, que já se encontrava exausto 
após várias horas de serviço braçal. Na hipótese de não 
acolhimento de quaisquer das teses acerca da exclusão 
da culpabilidade, requereu a desclassificação do crime 
para o de lesão corporal simples, pois o resultado morte 
não seria previsível para o acusado, tendo em vista que 
este desferiu apenas um golpe contra a vítima, valendo-se 
de garrafa intacta, sem visar região específica do corpo 
do ofendido. Adiante, invocou a causa de diminuição de 
pena, prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, fosse 
porque a conduta teria sido praticada pelo sentenciado 
em razão de violenta emoção, logo após as agressões 
perpetradas pela vítima, fosse porque o apelante agira 
impelido por relevante valor moral. Por fim, ressaltou ser 
o recorrente pessoa idônea, dedicada ao trabalho, ao 
passo que o ofendido seria usuário de drogas, colecio-
nando vários delitos, dentre eles inclusive uma conde-
nação por homicídio. Em remate, pleteiou a suspensão 
condicional da pena.
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Penal. Nesse ponto, esclarecedor o depoimento da teste-
munha E.G.O.:

[...] que, depois que D. chutou as nádegas de C., este não 
reagiu; que o depoente não presenciou outras agressões 
envolvendo D. e C.; que, entre o chute acima mencionado e 
a confusão propriamente dita entre D. e C., decorreram apro-
ximadamente de vinte a trinta minutos [...] (f. 69).

Para a caracterização da causa de diminuição 
de pena pretendida, era indispensável a comprovação 
de que a agressão fora perpetrada pelo acusado logo 
em seguida à injusta provocação da vítima. Contudo, 
conforme o relato da testemunha E., somente cerca de 
meia hora após a agressão, é que o réu fez o revide. 

Por conseguinte, não se vislumbrando ter sido o 
crime praticado logo em seguida à injusta provocação 
da vítima, incabível a incidência da causa de diminuição, 
prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. 

Por fim, vale esclarecer que, como não foram 
acolhidas quaisquer das teses defensivas, sendo mantida 
a reprimenda do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, 
não há falar em substituição da pena ou suspensão condi-
cional da pena, por vedação contida nos arts. 44, I, e 77 
do Código Penal.

Tudo considerado, nego provimento ao recurso, 
mantendo inalterada a bem-lançada sentença recorrida.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AMAURI PINTO FERREIRA 
(JD CONVOCADO) e EDUARDO BRUM.    

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ao ser indagado pelo i. RMP, em seu interrogatório 
às f. 75-76, o acusado esclareceu:

[...] que melhor esclarece que D. estava de costas no momento 
em que foi golpeado pelo depoente, o que justifica o fato de 
ter acertado o pescoço do lado esquerdo de D. [...]

Ora, nos termos do art. 25 do Código Penal, para 
que esteja caracterizada a causa excludente de ilicitude, é 
necessário que a agressão seja atual ou iminente. Sobre 
tal requisito anota a doutrina:

Agressão atual: Deve a agressão ser atual ou iminente. Atual 
é a que está ocorrendo, ou seja, o efetivo ataque já em curso 
no momento da reação defensiva. Se a agressão for passada, 
não haverá legítima defesa, mas vingança (CAPEZ, Fernando. 
Código Penal comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 - 
Comentários ao art. 25 do Código Penal - p. 78).

Se o agente agrediu a vítima quando ela estava de 
costas, é óbvio que a agressão injusta já havia cessado, 
inexistindo atualidade ou iminência que justificasse a 
reação do recorrente.

Com isso, cai por terra a tese invocada, não 
restando caracterizada a legítima defesa no caso em tela. 

Essa mesma constatação impede a aplicação da 
legítima defesa putativa. Sobre tal assunto traz-se à baila 
o magistério de Rogério Greco:

Descriminantes putativas
Diz respeito à situação em que o agente, nos termos do § 1º 
do art. 20 do Código Penal, por erro plenamente justificado 
pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, 
tornaria a ação legítima. O agente, portanto, atua acredi-
tando estar agindo justificadamente, ou seja, em legítima 
defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento 
de dever legal ou no exercício regular de direito quando, 
na verdade, a situação que permitiria tal atuação não existe 
no mundo real, sendo, tão somente, imaginada por ele. 
(GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 4. ed. Niterói, 
RJ: Impetus, 2010, p. 58.)

Como o agente agrediu a vítima pelas costas, não 
há como se aceitar a tese de que ele imaginava estar 
agindo em legítima defesa, pois as circunstâncias não o 
autorizavam a acreditar em tal sentido. Assim, rejeita-se 
mais este pleito absolutório formulado pela defesa.

Não há falar ainda em inexigibilidade de conduta 
diversa, pois, mesmo estando cansados, assim como 
o acusado, os demais indivíduos que participavam da 
festa não agrediram o ofendido, embora também por 
ele provocados.

Também não prospera o pedido de desclassificação 
do crime ao argumento de que imprevisível o resultado 
morte, tendo em vista que o golpe fora desferido contra 
ponto vital do corpo do ofendido, quando este se encon-
trava de costas. Dessarte, era perfeitamente previsível que 
o golpe fosse capaz de causar a morte da vítima.

Não há falar ainda em incidência da causa de dimi-
nuição de pena, prevista no art. 129, § 4º, do Código 

Roubo triplamente majorado - Extorsão mediante 
sequestro - Consunção - Inépcia da denúncia - 
Cerceamento de defesa - Oitiva de testemunha 

sem a presença do réu - Necessidade de 
demonstração de prejuízo

Ementa: Apelação criminal. Roubo triplamente qualifi-
cado e extorsão mediante sequestro. Inépcia da denúncia. 
Inocorrência. Nulidade do feito por cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Oitiva de testemunhas pelo juízo 
deprecado, sem a presença do réu. Irrelevância. Presença 
de defensor nomeado para o ato. Ausência de prejuízo. 
Preliminares rejeitadas. Roubo triplamente qualificado 
e extorsão mediante sequestro. Absolvição. Impossibi-
lidade. Provas suficientes de autoria e materialidade. 
Condenação mantida. Absorção do crime de roubo 
pelo crime de extorsão mediante sequestro (princípio da 
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consunção). Impossibilidade. Redução das penas. Impos-
sibilidade. Recursos desprovidos.

- Não há falar em nulidade do feito, por inépcia da 
denúncia, se os fatos foram narrados de forma clara 
e lógica, com todas as circunstâncias do crime, indivi-
dualizando a participação de cada um dos envolvidos, 
contendo a qualificação dos acusados, a classificação 
dos delitos e o rol de testemunhas, de forma que os réus 
não tenham sido impedidos de exercitar o seu pleno 
direito de defesa.

- Não acarreta a nulidade do feito a oitiva de testemunhas 
pelo juízo deprecado, sem a presença do réu, mormente 
diante da presença de defensor nomeado para o ato. O 
processo penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans 
grief, segundo o qual não deve ser declarada nulidade 
sem que tenha havido prejuízo à defesa do acusado.

- Havendo provas suficientes de autoria e materialidade 
em relação aos delitos de roubo triplamente qualificado 
e extorsão mediante sequestro, mantém-se a condenação 
do acusado.

- Descabida a aplicação do princípio da consunção, não 
sendo possível a absorção do crime de roubo qualificado 
pelo crime de extorsão mediante sequestro, se, embora 
praticados no mesmo contexto fático, os crimes não 
foram praticados mediante uma só ação e resultaram de 
desígnios autônomos, contra vítimas diferentes. No caso 
concreto, restou evidenciada a existência de desígnios 
(dolos) autônomos, não se aplicando ao caso presente 
o princípio da consunção, mas, sim, a regra do concurso 
material. 

Penas mantidas.

Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0026.10.002141-4/001 - 
Comarca de Andradas - 1º Apelante: H.N. - 2º Apelante: 
D.E.L. - 3º Apelante: A.P.A.L. - 4º Apelante: T.T.R. - 5º 
Apelante: M.B.S. - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Relator: DES. DOORGAL ANDRADA 

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 REJEITAR PRELI-
MINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. - Doorgal 
Andrada - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de recursos 
de apelação interpostos em face da r. sentença de 
f. 917/944, que julgou parcialmente procedente a 

denúncia, para condenar os acusados nos seguintes 
termos: 

- H.N.: art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP, à pena de 9 
(nove) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) 
dias-multa, em regime fechado, e art. 159, § 1º, do 
CP, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 20 (vinte) 
dias-multa, em regime fechado.

- M.B.S.: art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP, à pena de 
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão e 
14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado, e art. 159, 
§ 1º, do CP, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, em regime fechado.

- A.P.A.L.: art. 159, § 1º, do CP, à pena de 8 
(oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 
regime fechado.

- T.T.R.: art. 159, § 1º, do CP, à pena de 8 (oito) anos 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

- D.E.L.: art. 159, §1º, do CP, à pena de 08 (oito) anos 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Os acusados foram absolvidos em relação ao 
crime previsto no art. 288 do Código Penal. Foi afastada, 
de plano, a menção, na denúncia, ao art. 158, § 1º, 
do Código Penal, tendo em vista que, na narração dos 
fatos, não há descrição do crime de extorsão qualificada, 
mas, apenas, de roubo qualificado e extorsão mediante 
sequestro. 

H.N. apresenta razões recursais às f. 970/973, 
tendo aventado preliminar de nulidade do feito, por 
ausência de formalidade essencial do ato, ante a falta 
do réu e de seu defensor na audiência de instrução e 
julgamento de f. 459, em prejuízo do contraditório. Ainda 
preliminarmente, alega nulidade em razão da inépcia da 
petição inicial, por cerceamento de defesa, ao argumento 
de que não houve a individualização da conduta dos 
agentes. No mérito, pede seja decretada a sua absolvição 
em relação aos delitos de roubo e extorsão mediante 
sequestro, por insuficiência probatória. Sustenta que há 
nos autos referências à pessoa de nome A., mas não 
há provas irrefutáveis de que essa pessoa seja a mesma 
que o apelante H., sendo que M. não usou documentos 
falsos. Alternativamente, pugna pelo afastamento do 
concurso material entre os crimes de roubo e extorsão 
mediante sequestro, ao argumento de que aquele está 
inserido neste. Por fim, requer a redução das penas dos 
crimes para o mínimo legal.

D.E.L. apresenta razões recursais às f. 1.020/1.024, 
tendo aventado preliminar de nulidade em razão da 
inépcia da petição inicial, por cerceamento de defesa, 
ao argumento de que não houve a individualização da 
conduta dos agentes. No mérito, pede seja decretada a 
sua absolvição em relação ao delito de extorsão mediante 
sequestro, por insuficiência probatória. Sustenta que não 
há nos autos provas de que ela sabia que o sítio estava 
sendo utilizado para um sequestro, sendo que estava no 
local apenas para participar de um churrasco.
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A.P.A.L. apresenta razões recursais às f. 1.002/1.019, 
pedindo seja decretada a sua absolvição em relação ao 
delito de extorsão mediante sequestro, por insuficiência 
probatória. Sustenta que não há nos autos provas de que 
ela tenha tido qualquer participação no crime a ela impu-
tado, sendo que estava no sítio, local dos fatos, apenas 
para participar de um churrasco, sem ter conhecimento 
de nada do que estava ocorrendo.

T.T.R. apresenta razões recursais às f. 975/993, 
pedindo seja decretada a sua absolvição em relação ao 
delito de extorsão mediante sequestro, por insuficiência 
probatória. Sustenta que não há nos autos provas de que 
ela tenha tido qualquer participação no crime a ela impu-
tado, sendo que estava no sítio, local dos fatos, apenas 
para participar de um churrasco; que foi quem abriu o 
portão para policiais e somente teve conhecimento dos 
fatos quando foi arrombada a porta do cômodo onde 
estava a vítima; que negou as acusações e suas decla-
rações não foram desmentidas por qualquer elemento 
probante; que nada foi encontrado em seu poder; que 
o fato de a vítima ter ouvido vozes femininas no sítio não 
significa que uma das vozes seja da apelante.

M.B.S. apresenta razões recursais às f. 998/1.000, 
pedindo seja decretada a sua absolvição em relação 
aos delitos de roubo e extorsão mediante sequestro, por 
insuficiência probatória. Alega que esteve no sítio com 
sua esposa para participar de um churrasco, sendo que 
sua participação no delito se resumiu à incumbência de 
buscar o dinheiro do resgate, devendo responder apenas 
por sua participação.

Contrarrazões pelo Ministério Público às 
f. 1.037/1.043, pugnando pelo improvimento dos 
recursos da defesa.

A douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se no 
sentido do desprovimento dos recursos (f. 1.065/1.069).

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I - Questão preliminar: inépcia da denúncia.
Os apelantes H. e D., em suas razões de recurso, 

em sede de preliminar, pleiteiam o reconhecimento da 
inépcia da inicial, por entender que a denúncia narra os 
fatos de forma genérica, não especificando a conduta de 
cada um dos acusados, impondo-se que o processo seja 
declarado nulo, sob pena de cerceamento de defesa. 

Não merece acolhida a preliminar suscitada, uma 
vez que a denúncia preenche todos os requisitos descritos 
no art. 41 do Código de Processo Penal. Os fatos foram 
narrados de forma clara e lógica, com todas as circuns-
tâncias dos crimes, individualizando a participação de 
cada um dos envolvidos, contendo a qualificação dos 
acusados, a classificação dos delitos e o rol de testemu-
nhas, de forma que os réus não foram impedidos de exer-
citar o seu pleno direito de defesa. Não há falar, portanto, 
em nulidade do processo. 

Ademais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência 
que, na hipótese de concurso de pessoas, prescinde a 

acusação de narrar minuciosamente a conduta de cada 
qual no evento delituoso, bastando que, de forma gené-
rica, informe a presença de todos, bem como o liame 
subjetivo que os une. 

Logo, a ausência de menção expressa quanto à 
conduta de cada um na empreitada delituosa não tem o 
condão de macular a persecução criminal, até porque o 
réu se defende dos fatos imputados, e não propriamente 
do seu modus operandi quando da prática do crime. 

Nesse sentido, o v. acórdão:

Recurso ordinário em habeas corpus. Direito processual 
penal. Trancamento de ação penal. Atipicidade. Inépcia da 
denúncia. Inocorrência. - 1. Descritos com suficiência os fatos 
na denúncia, de modo a ensejar o exercício da ampla defesa, 
e sendo induvidosa a sua significação penal, não há falar 
em inépcia, nem em trancamento da ação penal. 2. A clas-
sificação jurídica atribuída aos fatos pelo Ministério Público, 
na denúncia, não vincula o Juiz, ao prolatar a sentença. 3. 
É impróprio ao âmbito do conhecimento do habeas corpus 
teses defensivas que reclamam o exame do conjunto da prova, 
tanto quanto pretensões de julgamento antecipado da lide 
penal. 4. Recurso improvido (STJ, 6ª Turma, RHC nº 15599/
SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 09.05.2006; DJU 
de 04.09.2006, p. 325).

Portanto, rejeita-se a preliminar.
II - Questão preliminar: nulidade do feito por 

cerceamento de defesa.
A defesa do acusado H. invocou a nulidade do feito, 

por violação aos princípios da ampla defesa e do contra-
ditório, ante a falta do réu e de seu defensor na audiência 
de instrução e julgamento de f. 459.

A preliminar invocada não merece acolhida.
Conforme se infere da ata de f. 459, a audiência 

realizada pelo Juízo deprecado (Comarca de Mogi 
Guaçu/SP) teve como finalidade a oitiva de seis testemu-
nhas de defesa e uma testemunha de acusação.

Não há falar em nulidade do feito, tendo em vista 
que a oitiva de testemunhas de defesa pelo Juízo depre-
cado, sem a presença do réu, não causou qualquer 
prejuízo para a defesa deste, até porque as testemunhas 
de defesa ouvidas foram arroladas por outros réus.

Quanto à única testemunha de acusação ouvida 
naquela ocasião, qual seja P.S.C.F., este não fez qualquer 
menção ao nome do acusado H., tendo apenas descrito 
os fatos, de forma que a ausência do réu não implicou 
prejuízo para a sua defesa.

Ademais, foi nomeado defensor para o ato, o qual 
atuou em defesa de todos os acusados, sendo que ele 
não se opôs à realização da audiência sem a presença 
dos réus (f. 468), por certo por não ter vislumbrado a 
possibilidade de prejuízo para a defesa.

O processo penal rege-se pelo princípio pas de 
nullité sans grief, não devendo ser declarada nulidade 
sem que tenha havido prejuízo à defesa do acusado, 
como é o caso dos autos.



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014 |        295

Assim, entendo que a preliminar arguida deverá ser 
rejeitada de plano, em razão da ausência de demons-
tração do prejuízo sofrido pela parte. 

A respeito do tema, leciona a professora Ada Pelle-
grini Grinover:

A decretação da nulidade implica perda da atividade proces-
sual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na 
prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa 
forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à apli-
cação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente 
demonstrado em cada situação (As nulidades do processo 
penal, 7. ed., Malheiros Editores, ed. RT, p. 29).

Portanto, não se vislumbrando qualquer prejuízo à 
defesa, rejeita-se a preliminar suscitada.

III - Mérito.
Quanto ao crime de roubo, a autoria e materia-

lidade delitivas restaram comprovadas satisfatoriamente 
nos autos, especialmente pela prova oral coligida.

A materialidade do delito está comprovada pelo 
APF de f. 10/21, termo de restituição de f. 91, auto de 
entrega de f. 138, bem como pela prova oral coligida.

No que tange à autoria, as declarações prestadas 
em juízo pela vítima A.A.T.J. são seguras, coerentes e 
robustas quanto à prática do delito de roubo por parte do 
apelante. Senão vejamos:

Que reitera as declarações prestadas na fase policial cons-
tante de f. 14; que quando invadiram a empresa do depoente, 
todos os quatro elementos estava (sic) de ‘cara limpa’, ou 
seja, sem qualquer capuz [...]; que foi o réu M. que bateu 
no depoente e quebrou suas costelas; que o réu H. esteve na 
empresa e conduziu o carro que levou o depoente até Mogi 
Guaçu e foi o mesmo que cuidou das negociações. [...] que 
foram dois veículos e levados, sendo que dois réus foram em 
um carro e dois no outro [...] (f. 405). 

Oportuno registrar que, em sede de crimes patrimo-
niais, que geralmente são praticados na clandestinidade, 
configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhe-
cimento do agente, mormente quando não há nada nos 
autos que demonstre que o ofendido tenha inventado tais 
fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Nessa linha de entendimento, os julgados a 
seguir transcritos:

A palavra da vítima de assalto merece crédito quando não 
se vislumbra qualquer motivo para incriminação de inocente, 
em benefícios do verdadeiro culpado. Álibi. Indemonstrado, 
pesa contra quem o invoca. Pena. Majorante. Configura-se 
a majorante do emprego de arma de fogo, ainda que não 
tenha esta sido apreendida pela autoridade. Vítimas dife-
rentes. Réu favorecido, pois a hipótese é de concurso formal. 
Negaram provimento (TJRGS - AC 298008012 0 - Rel. J.A. 
Paganella Boschi - DJ de 01.06.1998).

Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes 
praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido 
na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACrimSP 
- AC - Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

[...] A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão 
patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando 
descreve com firmeza o modus operandi, e reconhece, do 
mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, 
uma vez que seu único interesse é identificar o culpado, 
porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impu-
nidade. Recurso improvido (TJMG - AC 1.0024.00.143176-
6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Sérgio Braga - j. em 
20.04.2004). 

Ademais, M. e H. foram presos em flagrante quando 
tentavam receber o resgate do sequestro, na mesma 
ocasião em que C. foi morto em confronto com a polícia, 
o que, associado ao fato de H. e M. terem sido reco-
nhecidos pela vítima, não deixa dúvida de que os crimes 
de roubo e extorsão mediante sequestro foram praticados 
pelas mesmas pessoas.

Quanto ao fato de H. ter sido chamado de A., 
restou claro nos autos que se tratava da mesma pessoa, 
até porque H. foi reconhecido pela vítima como sendo um 
dos autores, bem como os demais acusados mencionam 
a presença dele no sítio, saindo posteriormente para 
buscar o resgate.

Assim, a negativa dos réus não encontra respaldo 
no contexto probatório, não havendo como acatar o 
pedido de absolvição quanto ao delito de roubo, uma vez 
que não existem dúvidas quanto à existência do crime, 
tampouco quanto à autoria, na medida em que esta foi 
suficientemente evidenciada por meio da prova colhida 
nos autos.

Em relação às qualificadoras, não foi instalada 
controvérsia sobre a sua configuração, até porque a prova 
coligida não deixa a menor dúvida quanto a esse ponto.

No que tange ao crime de extorsão mediante 
sequestro, restaram isoladas nos autos as negativas dos 
acusados. 

Os réus H. e M. foram presos em flagrante quando 
tentavam receber o resgate, sendo que se utilizavam de 
veículo [...], o mesmo em que deixaram o sítio/cativeiro, 
conforme se infere da prova oral produzida, de forma que 
sua participação na empreitada criminosa restou indene 
de dúvidas.

Descabida a participação de menor importância em 
relação ao réu M., uma vez que a atuação deste não se 
limitou a buscar o resgate. Ao contrário, restou eviden-
ciado o seu envolvimento desde o crime de roubo, a partir 
do qual a vítima teve cerceada a sua liberdade e levada 
para o cativeiro, finalizando com sua prisão no momento 
de tentar receber o resgate.

Portanto, mostra-se acertada a condenação dos 
réus H. e M. pelos crimes de roubo triplamente qualifi-
cado e extorsão mediante sequestro.

Quanto à condenação das acusadas, D., A.P. e T., 
não merece qualquer reparo a r. sentença, tendo em vista 
que a prova é clara no sentido de que elas estiveram no 
sítio durante todo o tempo em que a vítima ali esteve 
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presa, dando cobertura para a ação dos demais réus e 
de C.

Embora todas tenham sustentado que tenham 
chegado ao sítio pouco tempo antes da chegada dos poli-
ciais, consta do relatório de f. 181/186 informação que 
contraria essa versão, dando conta de que “T., contra-
riando as duas amigas, alega que chegaram na chácara 
no dia anterior, durante a noite”.

Assim, totalmente inverossímil a versão sustentada 
pelas acusadas, não havendo dúvidas de que as vozes 
de mulheres ouvidas pela vítima durante o tempo em que 
permaneceu em cativeiro eram das acusadas, as quais 
receberam a incumbência de cuidar do cativeiro.

Em relação à ré A.P., acrescente-se que a vítima 
reconheceu que esteve na residência desta antes de ser 
levada para o sítio.

Nesse sentido, o depoimento da vítima em juízo:

[...] com relação às rés que estavam no cativeiro fazendo a 
guarda do depoente, o mesmo somente as viu quando estas 
estavam no camburão da polícia dentro do cativeiro; [...] 
que o tempo todo que foi mantido no cativeiro, ouvia vozes 
de mulheres conversando entre si e com os réus [...]. Que 
quando fez o reconhecimento da casa que serviu de cativeiro 
pertencente à ré A.P. era uma casa térrea com um muro da 
frente de cor verde, com um portãozinho; que foi nesta casa 
que o depoente passou a tarde antes de ser levado para uma 
chácara; [...] que em dado momento, quando da chegada 
do depoente, houve uma ‘comemoração’ entre os réus; que 
quando desta ‘comemoração’ dos meliantes ante tudo ter 
dado certo em relação ao sequestro até então, as mulheres já 
se encontravam na casa, mas não sabe informar se elas parti-
ciparam desta ‘comemoração’; que não sabe informar qual 
o número exato de mulheres que podia estar na casa; que 
quem levou comida em duas oportunidades para o depoente 
foi um homem, mas informa que um dos réus disse em certo 
momento que o macarrão estava sendo feito por uma das 
mulheres [...] (f. 405).

Ademais, o acusado M. afirmou que havia uma 
metralhadora sobre o sofá (f. 558), de forma que não é 
crível que as acusadas tenham estado no local sem saber 
o que se passava. 

Como bem salientou o MM. Juiz singular: 

Por mais ‘profissionais’ que os réus talvez sejam em relação 
à prática de crimes, é evidente que ‘o dia do recebimento 
do resgate’ é um dia muito tenso. É o verdadeiro clímax 
da empreitada criminosa, quando todos os sequestradores 
estão ansiosos pelo recebimento do dinheiro do ‘resgate’ 
e, ao mesmo tempo, tensos e preocupados com a possibili-
dade de algo ‘dar errado’. Assim, é inverossímil que os réus 
tenham saído supostamente para comprar cerveja, deixando 
três mulheres inocentes e ingênuas no cativeiro, no exato 
momento em que iriam receber o pagamento do ‘resgate’ 
(f. 932).

Oportuna, ainda, a transcrição de outros trechos 
do relatório de f. 181/186, contendo dados da entrevista 
dada pelas acusadas:

20s de gravação - A.P. confessa ter recebido dinheiro 
do ‘N./A.’ (H.) para alugar a chácara onde foi instalado 
o cativeiro.
[...]
2m e 05s de gravação - é indagado o motivo de ter rece-
bido uma arma, ela não sabe explicar e confirma que era a 
responsável pela alimentação da vítima dentro do cativeiro.
[...]
4m e 10s de gravação - indagada sobre o dinheiro levado 
da T., diz que parte do dinheiro é o que foi apreendido em 
sua bolsa.
[...] (f. 144/145).

Assim, a versão apresentada pelas rés não encontra 
respaldo no contexto probatório, tratando-se de uma 
versão fantasiosa criada por elas com o objetivo de se 
eximirem de sua responsabilidade.

Com base em tudo que foi exposto, resta induvi-
dosa a ocorrência dos delitos e a sua autoria por parte 
dos apelantes, não havendo espaço para a tese do in 
dubio pro reo.

Por outro lado, não há falar em consunção entre os 
crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, tendo em 
vista que houve desígnio autônomo quanto às condutas, 
havendo diversidade de vítimas nos dois crimes, embora 
uma delas seja vítima nos dois crimes.

Em um primeiro momento, os agentes praticaram a 
conduta do art. 157 do CP e, em um segundo momento, 
praticaram o crime de extorsão mediante sequestro, sendo 
que as vítimas que sofreram a restrição patrimonial não 
são as mesmas que sofreram a restrição da liberdade, à 
exceção de A.A.T.J., que foi levado para o cativeiro.

Em outras palavras, evidencia-se o concurso mate-
rial quando os crimes de roubo e de extorsão mediante 
sequestro, embora praticados no mesmo contexto fático, 
não foram praticados mediante uma só ação e resultaram 
de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes, como 
ocorreu in casu.

Nesse sentido, o v. acórdão:

Habeas-corpus. Crime hediondo de extorsão mediante 
sequestro e crime de roubo qualificado: concurso material. 
Pedido para que o crime de extorsão mediante sequestro 
(CP, art. 159, caput) seja desclassificado para o de roubo 
(CP, art. 157), ou, sucessivamente, para o de extorsão (CP, 
art. 158). Revisão criminal não conhecida pelo Tribunal 
coator, por falta de capacidade postulatória do paciente 
(art. 1º, I, do Estatuto da OAB - Lei nº 8.906/94): Concessão 
ex officio da ordem de habeas corpus. - 1. Ocorre concurso 
material de delitos quando o agente pratica na mesma opor-
tunidade fática, mediante ações imediatamente subsequentes, 
os crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo; estes 
crimes são da mesma natureza, mas não são da mesma 
espécie: têm definição autônoma e assim devem ser punidos. 
Precedentes. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. 2. 
Ordem de habeas corpus concedida ex offício para anular 
o acórdão do Tribunal coator que não conheceu de revisão 
criminal subscrita pelo ora paciente por falta de capacidade 
postulatória, com fundamento no art. 1º, I, do novo Estatuto 
da OAB (Lei nº 8.906/94). A norma invocada deve ser excep-
cionada não só para as causas trabalhistas, para as subme-
tidas ao juizado de pequenas causas e para o habeas corpus, 
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Crime contra o meio ambiente - Destruição de 
floresta de preservação permanente - Apreensão 

de carvão - Acusação contra proprietário do 
imóvel rural - Prova da materialidade do delito -

 Insuficiência de prova quanto à autoria delitiva - 
Princípio do in dubio pro reo - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Delitos ambientais. Arts. 
38 e 46 da Lei 9.605/98. Sentença absolutória. Laudo 
pericial. Comprovação da materialidade em relação a 
um dos eventos. Autoria. Provas insuficientes. Dúvidas. 
Absolvição. Princípio do in dubio pro reo. Acerto. 

- Inexistindo provas suficientes, não é possível submeter 
o acusado a uma condenação na esfera criminal, em 
obediência ao princípio do in dubio pro reo, impondo-
-se assim a manutenção da sentença combatida em 
sua integralidade.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0259.08.002332-0/001 
- Comarca de Ferros - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: R.C.D. - Relator: 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Sálvio 
Chaves - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SÁLVIO CHAVES - O Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor 
do nacional R.C.D., tendo-o como incurso nas sanções 
dos arts. 38 e 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, em 
virtude de fatos ocorridos em 10.12.2007.

A denúncia foi recebida em 1º.12.2010, f. 50.
Ao final, por meio da sentença de f. 133/138, os 

pedidos iniciais foram julgados improcedentes, tendo o 
réu R.C.D. sido absolvido pelos crimes dos arts. 38 e 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/98. Sentença publicada 
em 23.08.2013.

Intimações regulares, f. 140-v., f. 142 e f. 162/163.

mas também para a revisão criminal, se não pelo que dispõe 
o art. 623 do CPP, ao menos por analogia com o habeas 
corpus. Precedentes (STF - HC 74.528-SP - Rel. Min. Maurício 
Corrêa - 22.10.96).

No mesmo sentido:

Habeas corpus. Formação de quadrilha armada. Roubo 
duplamente majorado. Extorsão mediante sequestro. Absol-
vição. Estreita via do writ. Associação permanente devida-
mente demonstrada sentença. Absorção da extorsão mediante 
sequestro pelo roubo. Impossibilidade. Desígnios autônomos. 
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 
Confissão extrajudicial. Retratação em juízo. Existência de 
outras provas aptas a embasar a condenação. Maus ante-
cedentes. Inquéritos policiais em andamento. Garantia cons-
titucional da presunção de não culpabilidade. Necessidade 
de nova dosimetria da pena. Ordem parcialmente conce-
dida. - A estreita via do habeas corpus, por ser desprovida 
de dilação probatória, não permite o profundo revolvimento 
do conjunto fático-probatório contido na ação penal cogni-
tiva ajuizada contra o paciente. Evidenciando-se a perma-
nente associação entre o paciente e seus comparsas para, 
armados, praticarem crimes contra o patrimônio, inviável sua 
absolvição pelo delito de formação de quadrilha armada. O 
crime de extorsão mediante sequestro pode ser praticado em 
concomitância com o roubo, desde que a privação da liber-
dade das vítimas não tenha por fim único a facilitação da 
execução deste último delito. Inviável o reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea se o agente, apesar de 
confirmar a prática dos crimes extrajudicialmente, se retrata 
em juízo, sendo sua condenação baseada em outras provas 
que não aquela colhida no auto de prisão em flagrante 
delito. Na esteira dos precedentes desta Turma, meros inqué-
ritos policiais em andamento não são capazes de macular os 
antecedentes do apenado, em obediência à garantia consti-
tucional da presunção de não culpabilidade. Ordem parcial-
mente concedida, apenas para anular a dosimetria da pena 
(STJ - HC 72.093/DF - Relatora Min. Jane Silva, Desembar-
gadora convocada do TJMG - j. em 18.10.2007).

Assim, o roubo qualificado e a extorsão mediante 
sequestro são delitos autônomos, cuja prática consubs-
tancia concurso material, e não crime único.

No que tange ao pedido do réu H., de redução 
das penas para o mínimo legal, entendo que não merece 
acolhida. A pena privativa de liberdade fixada se mostrou 
acertada e em consonância com a análise das circunstân-
cias judiciais do delito e do acusado, mormente conside-
rando que o réu ostenta maus antecedentes e é multirein-
cidente. O aumento da pena do delito de roubo em razão 
da presença de três qualificadoras também se mostrou 
acertado, até porque não chegou ao patamar de 5/12, 
que é razoável nesse caso. Portanto, tenho que foram 
estritamente observados os ditames legais dos arts. 59 e 
68 do CP, encontrando-se em patamar adequado e sufi-
ciente à reprovação dos ilícitos.

Pelo exposto, rejeito as preliminares aventadas e 
nego provimento aos recursos.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CORRÊA CAMARGO e AMAURI PINTO 
FERREIRA. 

Súmula - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS 
NÃO PROVIDOS.

. . .
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Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será redu-
zida à metade.
[...]
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou indus-
triais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem 
vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outor-
gada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que 
deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, 
expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda 
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, 
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do arma-
zenamento, outorgada pela autoridade competente.

A materialidade foi comprovada por intermédio do 
BO de f. 06/08, auto de infração de f. 09/10, laudo peri-
cial de f. 30/38 e demais peças do inquérito policial de 
f. 04/43, mas isso apenas em relação ao evento descrito 
no art. 38, acima referido.

Ora, quanto ao crime do art. 46 da Lei 9.605/98, 
nem sequer existe prova técnica a demonstrar a natu-
reza e a origem da carga apreendida, pelo que não há 
materialidade delitiva, bem assim autoria, essa última, 
conforme se verá adiante.

No que tange à autoria, melhor sorte não socorre 
o Ente Ministerial; é que nos autos apenas duas testemu-
nhas foram ouvidas e nenhuma delas viu o réu no local 
dos fatos praticando qualquer ato, ou que alguém tenha 
praticado o desmate a mando dele, réu. É o que se vê às 
f. 18, 79 e 122.

Inclusive no laudo técnico de f. 30/38, consta que o 
desmate é fruto da ação de pastagem ao longo de anos, 
não foi um ato repentino, ou proposital.

Também não se comprovou quem fosse o proprie-
tário do carvão encontrado no local, mesmo porque o 
réu alega que tudo pertencia a uma entidade de defesa 
do meio ambiente municipal e que tal entidade já havia 
recolhido o material.

Poderia também ocorrer que alguém tenha despe-
jado tudo no local para se livrar de alguma responsabi-
lização na medida em que, ao que se vê, o local era de 
livre acesso a qualquer pessoa.

Mais uma vez o réu não foi visto no local, nem 
ninguém viu quem deixou o carvão apreendido, nem 
ao menos o policial militar ouvido em juízo, inclusive ele 
afirmou não se lembrar mais ao certo sobre os fatos.

De se notar que o próprio recorrente não traz em 
suas razões argumentos concretos, efetivos, da prática de 
qualquer ato por parte do réu, faz apenas suposições e 
traz algumas hipóteses do que possa ter ocorrido, o que 
notoriamente é insuficiente para se condenar alguém.

Ser dono de um imóvel não faz com que qualquer 
acontecimento dentro de seus limites gere a responsabili-
zação de sua pessoa, em especial em propriedades rurais, 
em que o acesso e controle são difíceis pelas dimensões 
dos terrenos.

Inconformado, recorre o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, termo de f. 141 e razões 
de f. 145/150, ocasião em que alega que a sentença 
merece reforma.

Afirma que, pelo que se extrai dos documentos e 
depoimentos colhidos na fase de instrução, bem como 
pelo se verifica no laudo pericial, está autorizada a 
conclusão de que o recorrido é autor do crime em 
comento, praticado no ano de 2007, que o réu desmatou 
área de preservação permanente.

Assevera que, se os fatos ocorreram em sua proprie-
dade, é de se concluir que a ele deve ser atribuída a 
responsabilização penal, a autoria do crime. Entende ser 
quase inconcebível que um desmatamento de área rural 
ocorra sem que o proprietário não tome ciência de tal 
ocorrência, principalmente quando estão em atividade 
fornos para queima de carvão.

Sustenta que a inexistência de testemunha decla-
rando a autoria do dano ambiental é algo compreensível, 
pelo que não deve ser fundamento para declarar fragili-
dade de provas.

Assevera que, no presente caso, as palavras dos 
policiais ganham relevância.

Pugna pelo provimento da apelação, com a conde-
nação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Contrarrazões às f. 153/155, pelo desprovimento 
do apelo.

À f. 160, o feito foi convertido em diligência, esta já 
cumprida às f. 162/163.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 166/174, pelo conhecimento e não provimento 
do apelo.

Esse é o relatório. Decido.
Conheço do recurso.
Narra a denúncia que:

[...] no dia 10 de dezembro de 2007, na propriedade rural 
denominada XX , no Município de Ferros, o denunciado, de 
forma livre e consciente, provocou uma exploração florestal 
em forma de desmate com corte de árvores nativas em área 
de 800 metros quadrados, considerada de preservação 
permanente, por ser topo de morro, sem autorização do 
órgão competente. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado 
suprimiu árvores nativas, à margem do curso d’água, com 
largura inferior a 10 m, considerada área de preservação 
permanente, em 400 metros quadrados, totalizando em 1200 
metros quadrados de área desmatada. Com a lenha obtida 
ilegalmente, o acusado produziu 3 (três) metros cúbicos de 
carvão, sem autorização do órgão competente [...] (f. 02/03).

Os delitos imputados ao réu são os previstos nos 
arts. 38 e 46 da Lei 9.605/98, eis o conteúdo das normas:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preser-
vação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente.
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É certo que um laudo pericial compra uma prática 
criminosa, ou seja, a materialidade, não a autoria.

Nos dizeres do i. Sentenciante, é de se notar que:

Importante ressaltar que, em observância aos princípios da 
não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe 
ao acusado fazer prova da sua inocência, pelo contrário, 
compete à acusação comprovar convincentemente a exis-
tência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é 
exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação 
(f. 137).

Não ignoro que existe a possibilidade de o apelado 
ter cometido quaisquer dos crimes descritos na peça de 
ingresso. Todavia, se existe a incerteza quanto à autoria 
dos ilícitos descritos na denúncia, não vejo outra saída 
senão manter o decreto absolutório, pelo princípio vetusto 
do in dubio pro reo, pois mera presunção ou ilação não 
são suficientes para ensejar uma condenação. 

Por todo exposto, na esteira do bem-lançado 
parecer ministerial de f. 166/174, nego provimento ao 
recurso, ficando mantida incólume a muito bem-lançada 
sentença recorrida.

Custas, pelo Estado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 
e MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS.  

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução da pena - Progressão de regime -
 Exame criminológico - Determinação - 

Morosidade da Justiça - Constrangimento ilegal -
 Configuração - Habeas corpus - Concessão da 

ordem

Ementa: Habeas Corpus. Paciente em cumprimento de 
pena privativa de liberdade. Requerida progressão de 
regime. Determinada a realização de exame criminológico. 
Morosidade da organização carcerária. Constrangimento 
ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida.

- A realização do exame criminológico é imprescindível 
para concessão dos benefícios da execução, diante da 
gravidade dos delitos pelos quais o paciente cumpra pena 
privativa de liberdade; contudo, a realização de aludido 
exame deve-se dar em tempo razoável, não podendo 
o paciente aguardar ad aeternum a boa vontade da 
organização carcerária para que seu pleito de progressão 
de regime prisional seja analisado, não podendo, 
ainda, ser prejudicado em razão da morosidade e da 
ineficiência estatais.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.14.006340-5/000 
- Comarca de Montes Claros - Paciente: D.S.R.S. - 
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da Comarca de 
Francisco Sá - Vítima: W.S.S.S. - 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, em CONCEDER 
PARCIALMENTE A ORDEM.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Walter 
Luiz de Melo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WALTER LUIZ DE MELO - A impetrante, 
advogada constituída nos autos, impetrou ordem de 
habeas corpus com pedido de liminar em favor do 
paciente D.S.R.S., condenado por homicídio qualificado 
e associação para o tráfico de drogas, à pena total 
de 25 anos de reclusão, atualmente cumprida em 
regime fechado.

Alega a impetrante, em síntese, que, em 02 de julho 
de 2013, foi protocolado, na Comarca de Francisco 
Sá, pedido de progressão do regime prisional para o 
semiaberto, saídas temporárias e autorização para o 
trabalho externo; que a representante do Ministério 
Público manifestou pela juntada aos autos do atestado 
carcerário e do relatório do Programa Individualizado de 
Ressocialização atualizado do paciente, tendo a juntada 
sido autorizada pela autoridade coatora; que, em 22 
de outubro de 2013, foi encaminhada à autoridade 
coatora atestado carcerário, no qual não há registro de 
cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses, e o 
PIR com avaliação de todos os profissionais satisfatória 
a favor do reeducando, ora paciente; que a Promotora 
de Justiça responsável requereu a realização do exame 
criminológico para ser efetuado no prazo máximo 
de 30 dias; que, desde 14 de novembro de 2013, a 
penitenciária foi oficiada, mas, até o presente momento, 
não foi realizado referido exame.

Requer seja concedida a ordem de habeas 
corpus em sede liminar, a fim de que seja determinado 
o cumprimento imediato da realização do exame 
criminológico em observação ou a avaliação do pedido 
de progressão de regime com base no atestado carcerário 
e no PIR juntado na execução.

O pedido liminar foi indeferido, f. 50/50 -v.
A autoridade apontada como coatora prestou 

informações acompanhadas de documentos, f. 55/63.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de 

parecer do Procurador de Justiça, Dr. Guilherme Pereira 
Vale, opina pela concessão parcial da ordem, f. 65/66.

É o relatório.
Passo a proferir o voto. 
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Estelionato - Cheque de terceiro - Fraude - Ardil - 
Vantagem indevida - Conduta típica - Presença do 
dolo - Absolvição - Inadmissibilidade - Privilégio 

do § 1º do art. 171 do Código Penal - Ré primária -
 Prejuízo inferior a um salário mínimo - Aplicação - 

Possibilidade - Pena - Ajuste

Ementa: Apelação criminal. Estelionato. Cheque frau-
dado. Delito configurado. Condenação mantida. 
Privilégio. Possibilidade. Pena. Redução. Necessidade.

- Indicando o conjunto probatório que a acusada, 
mediante ardil, colocou em circulação cheque de terceiro, 
sabidamente fraudado, obtendo vantagem ilícita para si, 
em prejuízo da vítima, deve ser mantida a sua conde-
nação nas sanções do art. 171 do Código Penal.

- É possível a concessão do privilégio previsto no § 2º do 
art. 155 do Código Penal se a agente é primária e o valor 
da res furtiva não superava o valor do salário mínimo 
vigente na época dos fatos.

- Verificando-se que as circunstâncias judiciais da senten-
ciada foram valoradas de forma equivocada, impõe-se a 
adequação da pena para ajustá-la no patamar suficiente 
para a reprovação e prevenção do delito.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0342.12.007376-8/001 
- Comarca de Ituiutaba - Apelante: C.F.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
Z.B. - 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 DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Em detida análise dos autos, extrai-se que o paciente 
encontra-se em execução de pena privativa de liberdade 
correspondente a 25 anos de reclusão pela prática dos 
delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, I, III, e IV do CPB e 
art. 35 da Lei 11.343/06.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo 
constrangimento ilegal, já que atingiu estágio para 
progressão do regime prisional para o semiaberto, saídas 
temporárias e autorização para o trabalho externo e que, 
não obstante ter sido determinada a realização do exame 
criminológico, tendo sido oficiada a penitenciária em 14 
de novembro de 2013, até o presente momento, não foi 
realizado referido exame.

Pois bem.
De fato, em parte, razão assiste à impetrante.
Em detida análise das informações prestadas pela 

autoridade apontada como coatora, verifico que o Juízo 
está aguardando resposta ao ofício encaminhado à 
direção da penitenciária local com o resultado do exame 
criminológico do paciente para que seja feita a análise 
do requisito subjetivo para a concessão da progressão 
de regime.

Entendo que a realização do exame criminológico 
é imprescindível para a concessão dos benefícios da 
execução no caso em tela, diante da gravidade dos 
delitos pelos quais o paciente cumpre pena privativa 
de liberdade, contudo, a realização de aludido exame 
deve-se dar em tempo razoável.

Ora, o paciente não pode aguardar ad aeternum 
a boa vontade da organização carcerária para que seu 
pleito de progressão de regime prisional seja analisado; 
não pode, ainda, ser prejudicado em razão da morosidade 
e ineficiência estatal.

Nesse sentido, com muita propriedade, afirma 
a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de 
f. 65/66, do digno e honrado Procurador, Dr. Guilherme 
Pereira Vale:

Compulsando os autos, verifica-se, que o paciente aguarda 
há mais de três meses a realização do exame criminológico 
(f. 55-TJ), determinado pelo Juiz a quo e necessário à 
apreciação do pleito de progressão de regime interposto por 
sua defesa.
Verifica-se, ademais, que o paciente foi condenado pela 
prática de crime gravíssimo, hediondo, ligado à prática do 
comércio ilícito de entorpecentes (f. 32-TJ e 40/48-TJ). Desse 
modo, entendemos ser razoável e compatível com os objetivos 
da Lei de Execução Penal a exigência do exame criminológico.
Ocorre que a realização do aludido exame tem que se dar 
em tempo razoável, não podendo o Magistrado postergar 
indefinidamente a análise do pleito de concessão de 
benefícios da execução penal em razão da morosidade e 
ineficiência dos órgãos da administração carcerária.
Assim, considerando o decurso do prazo, e não havendo, nos 
autos, previsão da realização do referido exame, entendemos 
estar configurado o constrangimento ilegal.

Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem; 
portanto, determino a realização imediata do exame 

criminológico do paciente, devendo essa determinação 
ser cumprida no prazo máximo de 30 dias. Todavia, 
havendo impossibilidade, que seja justificado, dentro do 
referido prazo, sob as penas da lei.

Comunique-se com a autoridade coatora. Oficiar, 
também, o Sr. Diretor da Penitenciária referido.

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator a DESEM-
BARGADORA KÁRIN EMMERICH e o DESEMBARGADOR 
SILAS RODRIGUES VIEIRA.

Súmula - CONCEDERAM PARCIALMENTE 
A ORDEM.

. . .
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Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Dr. 
Antônio de Pádova Marchi Júnior, opinou pelo conheci-
mento e não provimento do recurso (f. 121/122).

É o breve relatório.
Conheço do recurso, uma vez que presentes 

as condições e os pressupostos de admissibilidade 
e processamento.

Não foram arguidas nulidades nem se verificou a 
existência de alguma que mereça ser declarada de ofício.

Absolvição por ausência de dolo.
Requer a apelante a sua absolvição por ausência 

de dolo, sob o argumento de que não tinha conheci-
mento de que o cheque por ela utilizado estava despro-
vido de fundos.

Alega a apelante, ainda, que chegou a procurar a 
vítima para negociar o débito, mas ela não demonstrou 
interesse na composição.

Compulsando os autos, vejo que razão não ampara, 
contudo, a apelante.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que 
a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente 
comprovadas pelo boletim de ocorrência de f. 08/10, 
pelo cupom fiscal de f. 13, pelo cheque de f. 22 e pelas 
declarações da vítima.

A autoria delitiva também é induvidosa, não 
obstante a ré tenha negado que utilizou cheque frau-
dado para efetuar compras na loja Z.T.B. Vejamos as 
suas declarações:

que, com relação aos fatos [...], confessa que, realmente, foi 
até a loja Z.T.B., no mês de março, onde fez uma compra de 
brinquedos no valor de R$598,48, pagando com um cheque 
de terceiros, no mesmo valor; que o cheque que utilizou para 
fazer o pagamento dos brinquedos recebeu de um cliente seu, 
para quem vendeu lingeries; que trabalhava com a venda de 
lingeries; que não se recorda do nome da pessoa para quem 
vendeu as lingeries e que teria lhe dado o cheque citado; que 
não sabia que o cheque era sem fundos” (fase policial - f. 18).

[...] que o cheque era de seu amigo e estava vendendo linge-
ries e não pagou o cheque porque não tinha dinheiro, visto 
que não estava recebendo; que procurou a vítima para nego-
ciar, mas a mesma não quis; [...] que, no dia dos fatos, 
chegou à loja e deu o cheque do seu amigo [...]; que seu 
amigo se chamava A. e que pegou o cheque das coisas que 
tinha vendido para este amigo” (fase judicial - f. 72/73).

Em contrapartida, a vítima H.R.J., ouvida na fase 
policial (f. 19), cujas declarações foram ratificadas em 
juízo (f. 70), disse que a ré compareceu em seu estabe-
lecimento comercial e, após escolher vários brinquedos, 
efetuou o pagamento da compra com cheque emitido por 
terceiro, dizendo que o cheque havia sido emitido por seu 
esposo, que estava lhe esperando do lado de fora da loja. 
A vítima declarou ainda:

que, como pagamento a autora deu um cheque pré-datado 
para o dia 05.03.2012, em nome de J.C.M., banco 
Santander, agência Ituiutaba, dizendo que seria do seu 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2014. - Denise 
Pinho da Costa Val - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - Trata-se 
de apelação interposta por C.F.S. contra a sentença de 
f. 88/91, que julgou procedente a denúncia e a condenou 
nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, às 
penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 
20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, negando-lhe 
a substituição da pena privativa de liberdade por restri-
tiva de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 14.02.2012, por 
volta das 17h, na Rua 24, nº 1.297, Centro, cidade de 
Ituiutaba/MG, no estabelecimento comercial denominado 
Z.B., a denunciada C.F.S. efetuou a compra de vários 
brinquedos, dando em pagamento um cheque de titula-
ridade de G.C.M., no valor de R$598,48 (quinhentos e 
noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), sacado 
contra o Banco Santander, dizendo à vítima que o refe-
rido título de crédito havia sido emitido por seu esposo.

Apurou-se que a proprietária do referido estabeleci-
mento comercial, H.R.J., depositou o mencionado cheque 
no dia 05.03.2012, mas o título de crédito foi devolvido 
por insuficiência de fundos, o que restou confirmado pelo 
gerente da agência bancária sacada.

Apurou-se, ainda, que, dias depois, a denunciada 
retornou à referida loja com intuito de realizar nova 
compra mediante cheque, ocasião em que a proprie-
tária do estabelecimento comercial se recusou a realizar 
a venda.

Acionada a Polícia Militar, foi aprendida a folha de 
cheque dada em pagamento para a vítima, bem como 
a documentação de origem suspeita, que se encontrava 
na posse da denunciada, consistente em uma cópia da 
carteira de identidade civil de G.C.M., cujo registro, 
ao ser pesquisado no sistema de informações policiais, 
constou como pertencente à pessoa de G.A.S.

Assim, C.F.S. foi denunciada como incursa nas 
sanções do art. 171, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 27.08.2012, à f. 55, 
e o processo seguiu os seus trâmites legais, culminando 
com a sentença de f. 88/91, publicada em 28.02.2013 
(f. 91v.), da qual a ré foi pessoalmente intimada em 
23.03.2013 (f. 92).

Inconformada, a sentenciada interpôs recurso de 
apelação à f. 95. Em suas razões recursais (f. 97/103), 
requer a sua absolvição por ausência de dolo e, alter-
nativamente, requer que lhe seja concedido o privilégio 
previsto no § 1º do art. 171 do Código Penal, levando-se 
em conta a sua primariedade e o pequeno valor do 
prejuízo causado à vítima.

Contrarrazões às f. 106/115, nas quais o ilustre 
Representante do Ministério Público pleiteia o não provi-
mento do apelo.
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Eis um julgado que ilustra a matéria:

Criminal. Recurso especial. Estelionato. Cheque roubado 
com assinatura falsa. Falta de provas. Incidência da Súmula 
nº 07/STJ. Não conhecimento. Cópia autenticada da cártula. 
Desnecessidade. Desclassificação. Impropriedade. Prejuízo 
maior que o salário mínimo vigente à época. Recurso parcial-
mente conhecido e desprovido. I - Não se conhece de alega-
ções referentes à inexistência de provas contra o réu, se 
evidenciado que o exame das questões levantadas no recurso 
ensejaria verdadeira reapreciação do material cognitivo e 
incursão na seara fático-probatória. Incidência da Súmula 
nº 07/STJ. II - Hipótese na qual se imputa ao réu a prática 
de estelionato consistente no repasse, a terceiros, de cheques 
roubados e com assinatura falsa. III - Desacolhe-se argu-
mento de nulidade do processo, em vista da ausência de 
cópia autenticada das cártulas questionadas, se evidenciado 
que tal situação somente ocorreu por conta de desmem-
bramento do processo e que a autenticidade dos títulos ali 
discutida é atestada por outras provas do processo, inclu-
sive de caráter pericial. IV - Sobressaindo prejuízo maior que 
o do salário mínimo vigente à época do fato, nada há de 
ilegal na decisão que não reconhece a figura privilegiada do 
delito de estelionato. Precedentes do STJ e do STF. V - Recurso 
parcialmente conhecido e desprovido (REsp 604.338/SP - 
Rel. Ministro Gilson Dipp - Quinta Turma - j. em 25.05.2004 
- DJ de 02.08.2004, p. 540).

Logo, a conduta de C. é típica, não havendo que 
se falar na ausência de dolo, cujo prejuízo não foi repa-
rado à vítima.

Vale anotar que, embora a ré tenha alegado que 
tentou negociar a dívida com a vítima, não produziu qual-
quer prova nesse sentido.

Improcede, pois, o pedido absolutório sustentado 
pela Defesa.

Privilégio do art. 155, § 2º, c/c o art. 171, § 1º, do 
Código Penal.

Requer a apelante o reconhecimento da figura do 
estelionato privilegiado.

Verifico que, nesse estreito particular, assiste razão 
à Defesa.

Diz o art. 171, § 1º, do Código Penal: “Se o crimi-
noso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz 
pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, 
§ 2º”.

Luiz Regis Prado, ao comentar o referido disposi-
tivo legal, expõe com propriedade que o estelionato privi-
legiado

consiste na substituição da pena de reclusão pela de 
detenção; na sua redução de um a dois terços ou na apli-
cação tão somente da pena pecuniária quando o agente é 
primário e o prejuízo é de pequeno valor. A redução da sanção 
penal fundamenta-se na menor reprovabilidade do agente, 
tratando-se de causa de diminuição de pena que atua sobre 
a medida da culpabilidade. [...] O valor do prejuízo deve ser 
aferido no momento em que se consuma o delito e, na tenta-
tiva, o valor do bem ou do lucro objetivado pelo agente. Os 
tribunais têm-se utilizado do salário mínimo como parâmetro 
para aferir o montante do prejuízo considerado de pequeno 
valor (Comentários ao Código Penal - Jurisprudência cone-

esposo, que estava no lado de fora da loja, aguardando-a, 
pois iriam para a fazenda; que a declarante depositou o 
cheque, porém o mesmo retornou; ligando para o gerente,  
o mesmo informou que não havia saldo, sendo ainda que 
outras pessoas estavam também com a mesma reclamação” 
(fase policial - f. 19).

[...] que confirma as declarações prestadas perante a autori-
dade policial à f. 19; que nada foi recuperado, nem dinheiro, 
nem brinquedo; [...] que a denunciada entrou na loja esco-
lheu os melhores brinquedos, foi consultado a Serasa, e, 
como não tinha nada contra, a compra foi efetivada; que a 
denunciada preencheu o cheque que já estava assinado, mas 
estava em branco; que não viu a pessoa que estava lá fora 
assinar o cheque; que a denunciada estava tranquila e sabia 
o que era bom, sendo que comprou os melhores brinquedos 
(fase judicial - f. 70).

Corroborando o relato da vítima, tem-se o depoi-
mento da testemunha J.J.P., que presenciou a compra 
efetuada pela denunciada na loja da vítima, colhido na 
fase judicial (f. 71):

[...] que a denunciada falou que o cheque era do marido 
dela, o qual estava no carro, e iriam para a fazenda; que 
foram feitas consultas à Serasa, pois a compra era grande 
e de grande valor; [...] que a carteira de identidade era em 
nome do titular do cheque.

Diz o art. 171 do Código Penal que pratica estelio-
nato aquele que obtém “para si ou para outrem, vantagem 
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento”.

O estelionato tem, assim, como elementos que o 
identificam: a) a conduta do agente dirigida à obtenção 
de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; b) a vantagem 
ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; c) 
a vítima é induzida ou mantida em erro; d) o agente se 
vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudu-
lento para a consecução de seu fim.

Cézar Roberto Bitencourt ensina que, no estelionato,

o dolo, na primeira figura, ‘induzir em erro’, deve anteceder 
o emprego do meio fraudulento e a produção dos resultados 
‘vantagem ilícita’ e ‘prejuízo alheio’ (Tratado de direito penal. 
Parte especial 3. Dos crimes contra o patrimônio até dos 
crimes contra o sentimento religioso e o respeito ao mortos. 
8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 279).

No caso em tela, restou comprovado, nos autos, 
que a apelante agiu com dolo caracterizador do crime de 
estelionato ao colocar em circulação cheque de terceiro, 
sabidamente fraudado, com o fim de obter vantagem 
ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em 
erro, mediante ardil.

Ora, a prova é cristalina no sentido de que a ré ludi-
briou a vítima para, com isso, obter a vantagem indevida, 
pois, fazendo-a crer que o cheque utilizado era de emissão 
de seu marido, preencheu o título, que já se encontrava 
assinado e, ainda, apresentou à lojista carteira de identi-
dade falsificada.
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cimento do estelionato privilegiado, previsto no art. 171, § 1°, 
do Código Penal. 3. Verificada a favorabilidade da maioria 
das circunstâncias judiciais, sendo desabonadores apenas os 
antecedentes criminais, a pena-base deve ser estabelecida em 
patamar próximo do mínimo legal. 4. Tendo o réu sido patro-
cinado por advogado constituído e não tendo feito prova de 
ser hipossuficiente para arcar com as despesas processuais, 
a condenação ao pagamento das custas judiciais deve ser 
mantida. 5. Recurso parcialmente provido (Apelação Criminal 
1.0471.08.106876-2/001 - Rel. Des. Marcílio Eustáquio 
Santos - 7ª Câmara Criminal - j. em 20.10.2011 - publ. da 
súmula em 11.11.2011).

Logo, entendo que a apelante faz jus ao privilégio 
previsto art. 171, § 1º, do Código Penal c/c o § 2º, do 
art. 155, do Código Penal, uma vez que ela é primária 
(CAC f. 104/105) e o valor da vantagem obtida, na 
época dos fatos, foi inferior a 1 (um) salário mínimo 
então vigente.

Redução e reestruturação da pena.
No tocante à dosimetria da reprimenda, pedindo 

vênia ao ilustre Juiz a quo, verifico que a sentença está a 
merecer um pequeno ajuste quanto à dosagem da pena 
imposta à sentenciada.

Isso porque o Magistrado primevo não utilizou 
a melhor técnica ao fixar a reprimenda, carecendo ela 
de reparo.

Ao exame das balizas judiciais, verifico que o MM. 
Juiz a quo teve como desfavoráveis a conduta social, a 
personalidade, os motivos e as consequências do crime, 
sob o seguinte fundamento:

III) Conduta social: em relação à conduta social, impõe-se 
análise da situação do agente nos diversos papéis desempe-
nhados junto à comunidade, tais como suas atividades rela-
tivas ao trabalho, à vida familiar etc. Tal circunstância não se 
confunde com os antecedentes criminais. In casu, tenho que 
desfavorável, tendo em vista que a ré é vista na comunidade 
local como ‘estelionatária’; IV) Personalidade: na análise da 
personalidade devem ser lembradas suas qualidades morais, 
a sua boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, 
bem como sua agressividade e o antagonismo em relação 
à ordem social e seu temperamento. Também não devem 
ser desprezadas as oportunidades que a ré teve ao longo de 
sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, 
reduzida instrução e deficiência pessoais que tenham impe-
dido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. 
A circunstância também lhe é desfavorável, tendo em vista 
que possui duas condenações pela prática de estelionato e 
conhecida como ‘estelionatária’ [...]. V) motivos: desfavorá-
veis; [...] VIII) Consequências: negativas, pois a vítima teve 
prejuízos (f. 88/91).

Em consequência, o ilustre Magistrado a quo fixou 
a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 
dias-multa. Na segunda fase, à míngua de atenuantes e 
agravantes, manteve a pena no mesmo patamar da etapa 
anterior. E, na terceira etapa, diante da ausência de causa 
de aumento e de diminuição finalizou a reprimenda em 
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, esta-
belecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da 
pena privativa de liberdade.

xões lógicas com os vários ramos do direito. 7. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: RT, 2012, p. 582).

De igual forma, nos ensina Fernando Capez que,

Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, 
o juiz pode aplicar pena conforme disposto no art. 155, § 2°. 
Difere, porém, do furto privilegiado, pois neste se exige que 
a coisa furtada seja de pequeno valor. No crime de estelio-
nato, exige-se que seja pequeno o valor do prejuízo, o qual 
é aferido no momento da consumação do crime. A jurispru-
dência considera como pequeno valor do prejuízo aquele que 
não ultrapassa um salário mínimo (CAPEZ, Fernando. Curso 
de direito penal. Parte especial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, v. 2, p. 577-578).

O estelionato privilegiado somente se configura, 
portanto, quando o autor do delito é primário e o prejuízo 
sofrido pela vítima é de pequeno valor, ou seja, sempre 
inferior a 1 (um) salário mínimo na data do crime.

Aliás, nesse sentido, já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal:

Habeas corpus. Estelionato. Reparação do dano e conceito 
de pequeno valor. Contagem dos prazos. Nulidades. Na 
contagem do prazo entre a publicação da pauta e o julga-
mento não se computa o dia do começo, ou da intimação, 
não se distinguindo a unidade adotada, como hora, dia etc., 
art. 798, § 1º, do CPP. -  A nulidade do julgamento ocor-
rido no curso do prazo é relativa e depende da demonstração 
do prejuízo, arts. 563 e 566 do CPP e Súmula 523. Além 
disso, a nulidade em sessão do tribunal, deve ser arguida 
‘logo após’ a sua ocorrência, art. 571, VIII, do CPP. No este-
lionato privilegiado, o pequeno valor do prejuízo e a circuns-
tância atenuante específica, que integram o tipo e deve ser 
aferido no momento da consumação do delito, por se tratar 
de crime instantâneo, art. 171, § 1º, do CP, entendendo-se 
por ‘pequeno valor’ o de um salário mínimo vigente à época 
do fato. A posterior reparação do prejuízo é atenuante gené-
rica se feita até o recebimento da denúncia, art. 16 do CP; 
mesmo feita após a denúncia, mas antes do julgamento, 
ainda assim, é circunstância atenuante genérica, art. 65, 
III, b, do CP. Habeas corpus conhecido, mas indeferido (HC 
69592 - Relator Min. Paulo Brossard - Segunda Turma - j. 
em 10.11.1992 - DJ de 02.04.1993, p. 05620 - Ement. vol. 
01698-06, p. 01065 - RTJ, v. 146, p. 230).

No mesmo compasso, é a jurisprudência deste 
egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Impossibilidade. 
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. 
Reconhecimento do privilégio inserto no art. 171, § 1°, do 
Código Penal. Inviabilidade. Valor do prejuízo superior a 
um salário mínimo. Redução da pena-base. Possibilidade. 
Favorável a análise da maioria das circunstâncias judiciais. 
Custas. Recurso parcialmente provido. 1. Comprovado 
pela palavra da vítima e corroborado pelos relatos teste-
munhais que o réu induziu o ofendido a erro, com intuito 
de obter vantagem ilícita, tendo causado prejuízo ao patri-
mônio alheio, configurado está o injusto penal inserto no 
art.171, caput, do Código Penal, sendo a manutenção da 
condenação medida que se impõe. 2. Ainda que o réu seja 
primário, se o valor do prejuízo causado à vítima ultrapassar o 
valor de um salário mínimo, não há que se falar em reconhe-
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Execução da pena - Benefícios prisionais - Prazo -
 Termo inicial - Trânsito em julgado da última 

condenação

Ementa: Recurso de agravo em execução penal. Trânsito 
em julgado para a acusação e defesa. Termo inicial para 
a contagem do prazo para aquisição de benefícios prisio-
nais. Trânsito em julgado da última condenação.

- Operada a unificação das penas, conta-se a partir do 
trânsito em julgado para a acusação da última conde-
nação o lapso temporal necessário para a obtenção dos 
benefícios previstos na lei de execuções penal, como a 
progressão de regime prisional, o livramento condicional, 
as saídas temporárias, dentre outros.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0637.12.008068-
3/001 - Comarca de São Lourenço - Agravante: A.S.G.P. 
- Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relatora: DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. - Beatriz 
Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Trata-se 
de agravo em execução interposto pelo reeducando 
A.S.G.P., contra a respeitável decisão vista em cópia às 
f. 50/51, que unificou as penas que lhe foram impostas, 
fixando a data do trânsito em julgado para a acusação 
de sua última condenação como sendo o marco para a 
obtenção de benefícios prisionais. 

Pretende o agravante a reforma da aludida decisão, 
alegando que a data a ser considerada como marco para 
a obtenção de benefícios prisionais deve ser a de sua 
última prisão, uma vez que foi desconsiderado o tempo 
de pena cumprida provisoriamente por ele.

Diante do alegado, requer a retificação do cálculo 
de liquidação de pena a fim de que seja considerada a 
data da sua última prisão como o termo inicial para o 
cômputo do prazo para a obtenção de benefícios prisio-
nais. Ademais, pede a observância das prerrogativas 
da Defensoria Pública e a concessão do benefício da 
justiça gratuita.

Contrariado o recurso (f. 09/11) e mantida a 
decisão por meio do despacho de f. 12, subiram os 
autos e, nesta instância, opinou a douta Procuradoria de 
Justiça no sentido de seu conhecimento e desprovimento 
(f. 80/82). 

É o relatório.

A pena, contudo, merece redução.
A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, 

XLVI, o direito à individualização das penas, que, além de 
um direito fundamental do condenado, é uma garantia 
do tratamento digno à pessoa humana, norte e princípio 
basilar da Carta Magna.

Analisando-se as circunstâncias judiciais, tem-se 
que a conduta social deve ser tida como favorável à ré, 
uma vez que não há nos autos elementos para aferi-la.

No tocante à personalidade, de igual forma, 
entendo que ela não pode ser sopesada contra a ré, uma 
vez que, também, não há como mensurá-la.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.
As consequências, a meu ver, são desfavoráveis, 

pois a vítima não teve seu prejuízo ressarcido.
Considerando a existência de uma circunstância 

desfavorável à ré (consequência), fixo a pena-base em 
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) 
dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da pena, diante da ausência de 
atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo 
quantum da fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, diante da causa de 
diminuição prevista no art. 171, § 1º, do Código Penal 
c/c o § 2º do art. 155 do Código Penal, reduzo a pena 
de reclusão em 1/6 (um sexto), por ter a vantagem obtida 
se aproximado do valor do salário mínimo vigente na 
época dos fatos, concretizando-a em 11 (onze) meses e 
20 (vinte) dias de reclusão.

Fica mantida a pena de multa fixada em 11 (onze) 
dias-multa, no valor mínimo legal, consoante o disposto 
no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumpri-
mento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do 
Código Penal.

Diante da redução da pena, substituo a pena priva-
tiva de liberdade da ré por uma restritiva de direitos, 
consistente no pagamento de prestação pecuniária no 
valor de 1 (um) salário mínimo.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso da Defesa, reduzindo as penas de C.F.S. para 11 
(onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 
aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, 
bem como substituo a pena privativa de liberdade por uma 
restritiva de direitos. Mantenho, no mais, a sentença de 
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas suspensas, na forma da sentença.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES MÁRCIA MILANEZ e RUBENS 
GABRIEL SOARES.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 
04.02.2010, DJe de 15.03.2010.)

Habeas corpus. Execução penal. Superveniência de nova 
condenação durante o cumprimento da pena. Alteração da 
data-base para benefícios. Possibilidade. Termo a quo. Trân-
sito em julgado da decisão. Ordem parcialmente conce-
dida. 1. Com o advento de nova condenação no curso da 
execução de pena, dá-se início a nova contagem do prazo 
exigido à concessão de benefícios, independentemente da 
data do cometimento de novo delito. 2. Considera-se como 
termo inicial aos benefícios a data do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 3. Ordem parcialmente concedida, 
para que conste no prontuário do sentenciado a data do trân-
sito em julgado da nova sentença condenatória, como marco 
interruptivo para concessão de futuros benefícios. (STJ, HC 
187447/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 
em 12.04.2011, DJe de 09.05.2011.)

Em consonância com a orientação emanada do 
Superior Tribunal de Justiça, o Órgão Especial deste 
Tribunal, por ocasião do julgamento do incidente de 
uniformização citado pelo recorrente, também decidiu 
no sentido de se considerar o trânsito em julgado como 
marco para a obtenção de benefícios prisionais. Vejamos:

Incidente de uniformização de jurisprudência. Agravo em 
execução penal. Unificação de penas. Marco inicial para 
concessão de benefícios da execução. - O marco inicial para 
a concessão de novos benefícios na execução penal, após 
a unificação das penas, será a data do trânsito em julgado 
da nova sentença condenatória, independente se o crime foi 
praticado antes ou após o início do cumprimento da pena. 

Assim, verifico que a decisão recorrida se encontra 
em consonância com a orientação jurisprudencial predo-
minante, tanto neste eg. Tribunal quanto no colendo STJ.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, 
não vejo como acolhê-lo.

Isso porque não há falar em gratuidade de justiça 
em se tratando de recurso de agravo em execução penal, 
uma vez que não há cobrança de custas pela interposição 
de referido recurso, por ausência de previsão legal.

Acerca do tema, prevê o art. 1º, § 2º, da Lei Esta-
dual nº 14.939/03: “É vedada a cobrança de custas por 
ato não previsto expressamente nas tabelas constantes no 
Anexo desta Lei ou na legislação processual, ainda que 
sob o fundamento de analogia”.

Com esses fundamentos, na esteira do parecer 
da douta Procuradoria de Justiça, nego provimento 
ao agravo.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES RENATO MARTINS JACOB e NELSON 
MISSIAS DE MORAIS. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Conheço do recurso, presentes os requisitos legais 
de admissibilidade.

Extrai-se do exame dos autos que o sentenciado 
A.S.G.P. havia fugido há 28 (vinte e oito) dias do local 
onde cumpria pena em regime fechado, quando sobre-
veio nova condenação, pela suposta prática do crime de 
roubo, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. O MM. 
Juiz da Execução procedeu, então, à unificação das penas 
impostas ao reeducando, determinando a data do trân-
sito em julgado da decisão condenatória para o Minis-
tério Público como sendo o termo inicial para o cômputo 
do prazo para a obtenção de futuros benefícios prisionais.

No tocante ao marco para contagem do prazo para 
obtenção de novos benefícios, segundo entendimento 
que adoto, uma vez operada a unificação de penas, o 
marco inicial para a contagem dos prazos para aquisição 
de futuros benefícios prisionais será a data do trânsito em 
julgado da última condenação do réu, e não a de sua 
última prisão.

Tal ponto de vista já se encontra pacificado na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
ementas que trago à colação:

Agravo regimental no recurso especial. Execução penal. 
Nova condenação durante a execução da pena por fato deli-
tuoso praticado antes do crime que deu origem à execução. 
Unificação das penas. Regressão. Data-base para obtenção 
de eventuais benefícios passa a ser o trânsito em julgado 
da nova condenação. Agravo regimental desprovido. 1. 
Nos termos da jurisprudência pacífica deste STJ, a superve-
niência de condenação por crime doloso implica o reinício 
do cômputo do prazo para a concessão de eventuais bene-
fícios, que deverá ser novamente calculado tendo como 
base a soma das penas restantes a serem cumpridas, pouco 
importando que a nova condenação decorra de fato prati-
cado antes do delito que deu início à execução. Precedentes 
do STJ. 2. O trânsito em julgado da nova condenação será 
a data-base para a contagem dos prazos para obtenção de 
eventuais benefícios. Precedentes do STJ e STF. 3. Agravo 
regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 982773/RS, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado 
em 19.08.2009, DJe de 21.09.2009.)

Execução penal. Recurso especial. Superveniência de conde-
nação. Unificação das penas. Alteração da data-base para 
a concessão de benefícios futuros. Termo a quo. Trânsito em 
julgado da nova condenação. Recurso provido. 1. A juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
que, ‘Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso 
da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior 
-, interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do 
benefício da progressão de regime, que deverá ser nova-
mente calculado com base na soma das penas restantes a 
serem cumpridas’ (HC 95.669/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 
Quinta Turma, DJ de 18.08.2008). 2. O marco inicial da 
contagem do novo prazo é o trânsito em julgado da sentença 
condenatória do delito praticado (STF, HC 77.765/PR, Rel. 
Min. Nelson Jobim, DJ de 27.04.2001). 3. Recurso espe-
cial provido para determinar a alteração da data-base 
para obtenção de futuros benefícios, a partir do trânsito em 
julgado da nova condenação. (STJ, REsp 1133977/RS, Rel. 
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Falsificação de documento público - Art. 297 
do CP - Laudo pericial oficial assinado por dois 
peritos criminais - Presunção de veracidade - 
Laudo particular apresentado pelos réus - Ato 
unilateral - Ausência de contraditório - Prova 

insuficiente para desconstituir o laudo oficial -
 Autoria e materialidade comprovadas - Falso 
reconhecimento de firma - Art. 300 do CP - 

Inexistência de dolo - Ausência de previsão do 
delito na modalidade culposa - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Falsificação de documento 
público. Autoria e materialidade devidamente compro-
vadas. Laudo pericial oficial em detrimento de laudo parti-
cular. Exame em conformidade com a prova oral. Livre 
convencimento motivado. Condenação mantida. Crime 
de falso reconhecimento de firma. Dolo não comprovado. 
Absolvição. Necessidade. Recurso provido em parte.

- O laudo pericial oficial, assinado por peritos crimi-
nais, goza de presunção de veracidade (juris tantum), 
não podendo ser descaracterizado por laudo particular 
encomendado pelos réus de forma unilateral, que não foi 
elaborado sob o crivo do contraditório.

- Estando o exame material em conformidade com a 
prova oral colhida, que evidencia a falsificação de docu-
mento público, imperiosa se faz a condenação dos réus 
nas iras do art. 297 do CP.

- Para a configuração do delito previsto no art. 300 do CP, 
é necessária a demonstração de que o agente agiu com 
dolo, tendo em vista a ausência de previsão do delito na 
modalidade culposa.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0680.05.008125-5/001 - 
Comarca de Taiobeiras - Apelantes: E.M.S.M., J.B.S.P., 
M.R.S., F.J.B.D. - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Vítima: J.A.M.F. - 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, 18 de fevereiro de 2014. - Alberto 
Deodato Neto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por F.J.B.D., M.R.S., 
J.B.S.P. e E.M.S.M. contra a sentença de f. 648/661, que 
condenou os três primeiros nas sanções do art. 297, 

caput, c/c § 1º, do CP, às penas idênticas de 3 (três) anos 
e 1 (um) mês de reclusão, regime inicial semiaberto, e 
16 (dezesseis) dias-multa, e a última como incursa nas 
iras do art. 300 do CP, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) 
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 
(quatorze) dias-multa, tendo sido declarada extinta sua 
punibilidade em face da prescrição da pretensão puni-
tiva (f. 803).

Denúncia às f. 2/6.
Intimações regulares, f. 662, 665-v, 668, 670, 672, 

674 e 676.
Pleiteia a defesa, razões de f. 682/698, a absol-

vição dos apelantes condenados pelo crime do art. 297, 
§ 1º, do CP, seja pela ausência de prova da materiali-
dade, tendo em vista o laudo particular (f. 450/503) que 
confirma a autenticidade da assinatura do documento, 
seja pela insuficiência de provas da autoria. Pugna, 
também, pela absolvição de E.M.S.M., ao argumento de 
que ela não agiu com dolo.

Contrarrazões às f. 701/708, em que o Parquet 
pugna pelo não provimento do recurso, com a manu-
tenção da sentença recorrida, ao que aquiesce a 
Procuradoria-Geral de Justiça, parecer de f. 714/720. 

É o relatório.
Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento.
Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de 

ofício, passo à análise do mérito.
Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição dos 

apelantes condenados nas iras do art. 297, § 1º, CP, em 
face da ausência de materialidade do delito, tendo em 
vista que o laudo particular (f. 450/503) atesta a auten-
ticidade da assinatura contida no documento suposta-
mente falsificado.

Todavia, razão não lhe assiste.
A materialidade está devidamente demonstrada 

pelos boletins de ocorrência (f. 8/13, 51/53, 55/56, 
63/64, 82/83 e 85/87), autos de apreensão (f. 24 e 
62), laudo pericial documentoscópico (f. 106/114) e 
documento apreendido (f.71), tudo em conformidade 
com a prova oral colhida.

Não obstante a defesa ter juntado aos autos 
laudo particular (f. 450/503), confirmando a autentici-
dade da firma contida no “Termo de Renúncia” (f. 71), 
foi confeccionado laudo pericial oficial, pelo Instituto de 
Criminalística do Estado de Minas Gerais, que atestou: 

[...] o espécime de rubrica aposto no documento-motivo, 
atribuído a J.A.M.F. é falso, segundo as divergências grafo-
técnicas e estruturais constatadas no confronto com seus 
padrões, quais sejam, ataques, remates, sistemas de articula-
ções e qualidade geral do traçado (f. 106/114). 

Frise-se que o laudo documenoscópico oficial foi 
assinado por dois peritos criminais (F.M.G. e E.M.S.), e 
goza, portanto, de presunção de veracidade (juris tantum), 
não podendo ser descaracterizado por laudo particular 
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encomendado pelos réus de forma unilateral, que não foi 
elaborado sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste 
eg. TJMG:

Apelação criminal. Estelionato e falsidade ideológica. 
Incompetência territorial. Nulidade relativa. Absolvição. 
Impossibilidade. Laudo pericial. Validade. Consunção. 
Inviabilidade. Recurso desprovido. - A incompetência territo-
rial constitui-se em nulidade relativa, sendo impróprio o reco-
nhecimento de qualquer vício, se não suscitado em tempo 
oportuno - antes de proferida a sentença - e se ausente a 
demonstração de prejuízo à defesa. - Se todas as provas são 
irrefutáveis, dando como certa e inquestionável a falsificação 
do documento público e posterior prática de continuados 
estelionatos, e comprovada a autoria, nada há que se alterar 
na r. sentença sob este aspecto, hipótese que torna o pleito 
absolutório impossível de acolhimento. - O laudo pericial, 
se plenamente revestido de suas formalidades legais e apre-
sentando resultado convicto e perfeito, tem a sua conclusão 
válida, e a presunção juris tantum de veracidade prevalece 
até desconstituição por prova cabal e inequívoca em sentido 
contrário. - Embora se admita, segundo a interpretação 
predominante, a absorção do crime ‘falsi’ pelo estelionato, 
tendo em vista o objetivo patrimonial do agente, é inegável, 
contudo, em alguns casos, o reconhecimento do concurso 
material. Quando os crimes se distanciam no tempo, quando 
a falsidade ou quando o agente, por seu comportamento 
audacioso, não merece o privilégio de uma só apenação, 
acertado será o cúmulo das penas. Apelação Criminal n° 
1.0145.97.004226-6/001 - Comarca de Juiz de Fora - 
Apelante: J.A.S.L. - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Relator: Des. Eduardo Brum.

Ação rescisória. Renovação de prova pericial. Impossibilidade. 
Documento novo. Inexistência. - A prova pericial consubs-
tanciada no laudo técnico oficial de cujo teor não sobressai 
irregularidades, realizada sob o crivo do contraditório, 
por perito oficial, não se infirma por laudo particular, ou 
outro obtido depois do trânsito em julgado da decisão, 
ou renovada em sede de ação rescisória. Ação Rescisória 
n° 1.0000.07.465887-3/000 - Comarca de Varginha - 
Autora: L.S.S. - Réu: S.F.N., C.M. - Relator: Des. Fernando 
Caldeira Brant.

Agravo de instrumento. Execução. Pedido para que preva-
leça laudo unilateral ou que seja determinada nova avaliação 
dos bens penhorados. Ausência de configuração de alguma 
das hipóteses previstas nos incisos do art. 683, do CPC. 
Prevalência do laudo elaborado pelo oficial de justiça em 
detrimento de laudo particular apresentado por uma das 
partes. 1 - Somente se admite nova avaliação do bem penho-
rado quando configurada alguma das hipóteses previstas nos 
incisos do artigo 683, do CPC. 2 - O laudo pericial elabo-
rado pelo Oficial de Justiça deve prevalecer quando confron-
tada com avaliações unilaterais apresentadas pelas partes liti-
gantes, vez que o laudo apresentado por profissional contra-
tado particularmente por uma das partes carece da impar-
cialidade necessária no deslinde da questão indispensável à 
justa avaliação pelo julgador. Agravo de Instrumento Cível 
n° 1.0095.10.000356-5/001. Comarca de Cabo Verde - 
Agravantes: N.C. e outro - Agravado: Banco Bradesco S.A. - 
Relator: Des. Pedro Bernardes. 

Assim, tendo o laudo pericial oficial sido elabo-
rado sem nenhum tipo de irregularidade, não havendo 

nenhuma prova cabal a desconstituir tal exame, restou 
comprovada a materialidade delitiva em virtude da 
conclusão de que é falsa a assinatura contida no “Termo 
de Renúncia”.

Ademais, exame produzido pelo Instituto de 
Criminalística é corroborado pela prova oral colhida, a 
qual também é suficiente para comprovar a coautoria dos 
recorrentes, não obstante suas fantasiosas versões.

Tentando se livrar da responsabilidade por seus atos, 
F.J. afirmou que o então Prefeito de B./MG lhe entregou o 
termo de renúncia já assinado, pedindo que ele assinasse 
como testemunha, levasse ao cartório para reconhecer 
firma e o apresentasse na primeira reunião que ocorresse 
na Câmara dos Vereadores (f. 36/38 e 167/168).

Contudo, o então prefeito de B./MG, J.A.M.F., 
afirmou que:

[...] recebeu uma ligação de J.B., na época vereador, no dia 
16 de setembro por volta das 21h00min, lhe perguntando 
por que o declarante havia renunciado sem dizer nada a 
ninguém. Que, no momento, o declarante afirmou que não 
era de seu conhecimento referida denúncia. Que J. lhe disse 
que o acusado M. havia apresentado na Câmara uma carta 
de renúncia. Que não sabe dizer se a carta foi apresen-
tada em uma reunião da Câmara. Que não se recorda de 
ter assinado nenhum documento em branco para algum dos 
acusados. [...] Que não chegou a comentar com nenhum dos 
acusados que estaria pretendendo deixar o cargo de prefeito. 
[...] Que pode ser que o termo de renúncia de folhas 71 esti-
vesse misturado a outros documentos e, portanto, ter assi-
nado por engano, já que se conhecesse o teor, jamais o teria 
assinado. Que a assinatura aposta à f. 71 é diferente da assi-
natura feita pelo declarante. Que não sabe dizer quem teria 
ido até o cartório fazer o reconhecimento de firma. [...] Que 
F.J. teria mentido em juízo quando afirmou que o declarante 
havia lhe dito que estaria pensando em renunciar, tendo ainda 
lhe entregado o termo de renúncia. Que o acusado F.J. teria 
também mentido ao afirmar que o declarante teria entregado 
o termo de renúncia já assinado e pedido a ele que assinasse 
como testemunha, guardando sigilo e levando o documento 
ao cartório. [...] Que F.J. costumava levar documentos ao 
cartório de B. para que fosse reconhecida a firma do decla-
rante. Que o declarante também costumava ir pessoalmente 
fazer o reconhecimento de firma [...] (f. 447/448).

A corroborar as declarações prestadas pelo então 
Prefeito, o vereador J.B.O., que testificou:

[...] Que no dia dos fatos, foi iniciada a reunião na casa legis-
lativa, realizando todos os procedimentos normais, no que 
chegou o Secretário pedindo que fosse feita uma pausa para 
o lanche. Que nunca havia acontecido pausa para lanche no 
meio da sessão. Que terminado o lanche, após uns quinze 
minutos, o secretário J.B. entrou em uma sala com o acusado 
M., tendo eles lá permanecido conversando de cinco a dez 
minutos. Que então os dois retornaram para dar continui-
dade aos trabalhos. Que não era de costume os vereadores 
saírem da casa de reuniões. Que após os vereadores fazerem 
uso da palavra, F.J. pediu a M.R. para fazer uso da palavra e 
entregar uns jornais. Que neste momento, F.J. ainda declarou 
que estava com um documento que teria sido enviado pelo 
prefeito em razão de sua ausência na sessão, passando refe-
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rido envelope para M. Que então M. saiu novamente acom-
panhado do secretário J.B., tendo eles se dirigido a uma 
sala separada da sala de reuniões. Que passados uns cinco 
minutos, M. retornou apresentando o termo de renúncia. 
Que segundo M., o Prefeito teria assinado uma carta de 
renúncia, já que não queria se expor perante os vereadores. 
Que não foi dada permissão para os vereadores terem vista 
do documento original. Que foi apresentada uma cópia do 
documento. Que o depoente achou estranho, já que dois 
dias antes teria se sentado com o prefeito, o qual comentava 
acerca do projeto submetido à votação nos dias dos fatos, e 
que teria afirmado ainda que quando voltasse daria anda-
mento ao referido projeto. Que o prefeito nunca demons-
trou qualquer intenção de renunciar ao cargo, nunca tendo 
ouvido nenhum boato nesse sentido. Que o depoente chegou 
a sugerir que fosse marcada outra reunião a fim de que a 
população tivesse conhecimento dos fatos, mesmo porque o 
vice-prefeito estava sequer devidamente vestido. Que houve 
pressão para que o vice-prefeito tomasse posse, já que o 
acusado M. teria afirmado para o depoente que a prefei-
tura não poderia ficar nem um minuto sem prefeito. Que M. 
também pediu que alguém fosse atrás do vice-prefeito. Que 
o depoente se recusou a assinar a ata, já estava achando a 
história estranha pelo fato de ter conversado com o prefeito 
dois dias antes. Que o depoente ainda achou estranho que a 
data do reconhecimento da firma tenha se dado em um dia 
em que o prefeito não estava na cidade. Que saiu do local 
e encontrou-se com o filho do prefeito na porta da prefei-
tura. Que relatou os fatos ao filho do prefeito. Que chegou a 
xingar o prefeito para o filho dele, dizendo “como é que ele 
tinha coragem de fazer umas coisas dessas”. Que o filho do 
prefeito não estava sabendo de nada e também não acre-
ditou nos fatos. Que o filho do prefeito conseguiu falar com 
o pai através do telefone através do genro do prefeito. Que 
a primeira pessoa a falar com o prefeito foi o depoente, 
que chegou a xingar dizendo que aquilo não era papel de 
homem. Que no momento o prefeito afirmou que jamais teria 
coragem de fazer uma coisa dessas, dizendo que iria tomar 
suas providências junto aos seus advogados. Que o depoente 
chegou a contar todo o ocorrido na Câmara, que negou ter 
assinado o termo de renúncia. [...] Que depois de conversar 
com o prefeito pelo telefone, o depoente retornou para 
Câmara, tendo pedido a M. que conversasse com a advo-
gada, Dra. M., pelo telefone, no que ele se negou a conversar 
pelo telefone. [...] (f. 453/454).

Não fosse o suficiente, a testemunha J.A.S., em 
seu depoimento judicial, evidencia a clara intenção 
dos acusados em tramar a falsa renúncia do então 
prefeito. Vejamos:

[...] Que durante este tempo, o depoente permaneceu em 
frente à sua residência. Que posteriormente saíram de dentro 
da Câmara F.J., M. e J.B., conhecido por D., [...] e estava a 
uma distância de mais ou menos trinta metros, quando ouviu 
F.J. dizer a M. ‘que a cilada estava bem feita e que J.M. agora 
estava ferrado e que aguardasse agora a saída dele’, no que 
M. respondeu ‘que o negócio estava bem feito e que agora 
era só pra aguardar a saída dele’. [...] Que não chegou a 
escutar nenhum boato de que o prefeito pretendia renunciar 
ao cargo [...] (f. 455/456).

Portanto, verifico que restou devidamente compro-
vado que os acusados falsificaram documento público, 

sendo que a conduta deles se amolda ao tipo penal 
descrito no art. 297, do CP. 

Saliento que, não obstante a alegação defensiva, 
o “Termo de Renúncia” deve ser considerado documento 
público, pois foi falsificada a assinatura de prefeito muni-
cipal, no exercício de suas funções, o que acarretou, 
inclusive, a troca do cargo de Chefe do Executivo na 
cidade de B.

Assim, estando devidamente demonstradas a 
autoria e a materialidade do delito, mantenho a conde-
nação de F.J., M.R. e J.B., como incursos nas sanções do 
art. 297, CP.

Registro, ainda, que as penas foram devidamente 
dosadas pelo magistrado primevo, em conformidade com 
os arts. 59 e 68 do CP, bem como o regime prisional, 
mostrando-se suficientes e necessários para reprovação e 
prevenção do delito.

Por outro lado, tenho que razão assiste à defesa ao 
postular a absolvição de E.M.S.M.

Segundo a lição de Magalhães Noronha, 

pode o reconhecimento dar-se por mais de um modo: autên-
tico, quando a firma ou letra é lançada à vista do tabe-
lião que conhece a pessoa ou vem a conhecê-la nesse ato; 
semi-autêntico, quando, escrita longe do oficial público, 
afirma-lhe, entretanto, o autor ser sua; por semelhança, 
quando resulta do confronto entre a firma apresentada e 
a que consta do protocolo de firmas, de seus arquivos, ou 
de que se lembra; por fim, indireto, quando duas ou mais 
pessoas, conhecidas do oficial público, afirmam por escrito 
ser a assinatura daquela pessoa.

Ao que se verifica, o réu J.F., à época Secretário 
Municipal de Agricultura da cidade de B., foi até o 
cartório e solicitou a E. (tabeliã) o reconhecimento da 
firma no documento “Termo de Renúncia”. Por ser comum 
tal prática cartorária, a ré reconheceu a assinatura, tendo 
em vista conhecer bem a rubrica de J.M. e ser comum que 
outras pessoas fossem até o local e pedissem o reconhe-
cimento de firma do então prefeito.

Tal fato pode ser comprovado pelas declarações da 
ré. Senão, vejamos:

[...] Que a interroganda é funcionária do cartório há mais de 
doze anos; que no dia dos fatos, a interroganda carimbou 
o documento público com o carimbo com descrição reco-
nhecimento de firma como verdadeira; que, após os fatos, 
a interroganda confeccionou outro carimbo com os dizeres 
“Reconhecimento por semelhança”; que antes dos fatos, a 
interroganda não sabia acerca da necessidade da utilização 
de carimbos ora atestando assinatura verdadeira, ora “por 
semelhança”; que nunca foi orientada pela Corregedoria 
ou pelo Juiz da Comarca; que recebeu, após os fatos, uma 
orientação da Corregedoria sobre o tema; que a interro-
ganda independentemente da presença do titular da assina-
tura, reconhecia como verdadeira a firma; que o documento 
foi levado à interroganda por F.J.; que, na época, referida 
pessoa, Secretário da Agricultura do Munícipio de B.; que F.J. 
era quem mais levava documentos da prefeitura com assi-
natura do prefeito para reconhecimento de firma; [...] que o 
procedimento adotado pela interroganda constitui praxe de 
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Habeas corpus - Violência doméstica - Prisão 
preventiva - Cabimento - Presença dos 

requisitos - Indícios de autoria e materialidade 
delitiva - Periculosidade do acusado - Pedido de 

internação ao Juízo de segundo grau - Tratamento 
psiquiátrico - Ausência de manifestação do juízo 
de primeiro grau - Supressão de instância - Não 
conhecimento do pedido - Denegação da ordem

Ementa: Habeas corpus. Desacato. Violência doméstica. 
Ameaça. Cárcere privado. Prisão em flagrante conver-
tida em preventiva. Presença dos pressupostos elencados 
no art. 312 do código de processo penal. Tratamento 
psiquiá trico. Pedido não formulado no juízo singular. 
Supressão de instância. Não conhecimento do pedido. 
Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhe-
cida denegada a ordem. 

outros cartórios da região, exceto Taiobeiras; [...] que a inter-
roganda reitera que na época dos fatos sequer tinha carimbo 
de reconhecimento por semelhança; [...] que outras pessoas, 
além de F.J. também levavam documentos para reconheci-
mento de firma; [...] (f. 169/170).

Ressalte-se que o próprio Sr. J.A.M.F. declarou: 
“Que F.J. costumava levar documentos ao cartório de B. 
para que fosse reconhecida a firma do declarante. Que 
o declarante também costumava ir pessoalmente fazer o 
reconhecimento de firma” (f. 447/448).

Ademais, a também funcionária do cartório, Sra. 
S.N.P.S., no Processo Administrativo 03/2007, declarou:

[...] que tem conhecimento do Provimento nº146/CGJ/2005; 
que, antes, utilizava-se apenas de um carimbo com os 
dizeres: ‘Reconheço verdadeira firma de ----. Dou fé’; que 
esclarece que tal carimbo era igual ao utilizado pela oficial 
do documento que desencadeou esse procedimento admi-
nistrativo; [...] que antes do Provimento 146/CGJ/2005, 
vários cartórios da região usavam, para reconhecer firma, um 
carimbo igual ao utilizado por E.; que, depois do provimento, 
já viu carimbo igual de firma reconhecida da forma antiga e 
teve conhecimento de que cartórios da região fizeram alte-
ração no seu carimbo de reconhecimento de firma; que, até 
pouco tempo, viu documentos com firma reconhecida da 
maneira anterior, igual àquele carimbo utilizado por E. [...] 
(f. 584-724).

Verifica-se, portanto, que a ré não agiu de má-fé. Ao 
contrário, confiou na informação de funcionário público 
conhecido e que costumava levar documentos da prefei-
tura para reconhecimento de firma.

Deve ser considerado, também, que à época dos 
fatos era praxe nos cartórios da região proceder como 
fez E., tendo tal procedimento sido modificado a partir da 
edição do Provimento nº146/CGJ/2005, que é datado 
de 29.11.2005, sendo que o reconhecimento de firma 
no documento de f. 71 (termo de renúncia) ocorreu no 
dia 16.09.2005.

O comportamento da ré é reprovável, porém não 
há nada nos autos que indique a sua intenção de praticar 
o crime que lhe é imputado, tendo ela agido de forma 
negligente no exercício de seu dever funcional. 

O delito previsto no art. 300, do CP, é crime formal, 
mas somente punível a título de dolo, devendo a negli-
gência ser considerada impunível, diante da ausência de 
previsão de crime culposo.

Sobre isso, o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
afirma:

[...] Elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade de 
praticar a conduta incriminada, com o conhecimento de que 
a firma ou letra não é falsa. O erro quanto à autenticidade 
exclui o dolo. Como não há previsão de modalidade culposa, 
mesmo que o erro seja evitável, a conduta será atípica, desde 
que não se trate de um simulacro de erro. Não exigência 
de elemento subjetivo especial do tipo. [...] (Código Penal 
comentado. 5.ed. São Paulo: Saraiva, p. 956). 

Ainda, nesse sentido:

O falso reconhecimento de firma ou letra só é punível a título 
de dolo, que compreende a ciência da falsidade da firma ou 
letra reconhecida como verdadeira. Não incrimina o Código 
Penal a falsidade culposa, ficando esta na esfera do ilícito 
civil e dando lugar apenas à indenização por perdas e danos 
(TJSP - RT 564/328).

Para a configuração do delito de falso reconheci-
mento de firma é necessário o dolo, isto é, que o agente 
queira de má-fé concorrer para que uma firma falsa passe 
por verdadeira (TJSP - RT 257/120).

Falso reconhecimento de firma ou letra. Inexistência de prova 
de má-fé. Conduta meramente negligente da apelante. 
Inexistência de atuar penalmente típico ou mesmo rele-
vante, uma vez que o tipo do art. 300 do CP exige o dolo. 
Recurso provido. Absolvição decretada. Apelação Criminal 
nº 1.0153.99.005597-9/001 - Comarca de Cataguases - 
Apelante: M.F.M.O. - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Relator: Des. Erony da Silva.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado que a 
apelante agiu com dolo, imperiosa sua absolvição do 
delito previsto no art. 300 do CP.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso, para absolver a apelante E.M.S.M., mantida, no 
mais, a r. sentença condenatória. 

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, 
isento os apelantes das custas processuais recursais.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FLÁVIO BATISTA LEITE e KÁRIN EMMERICH.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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agressão envolvendo o paciente e a vítima, que relatou 
que, durante as compras que o casal fazia na região do 
Barro Preto, o paciente lhe solicitou dinheiro para utilizar 
crack, o que ela recusou. Nesse cenário, o casal começou 
a discutir, e o paciente disse que mataria a vítima com um 
tiro, a qual reagiu, agredindo o paciente. A vítima afirmou 
que foram para a casa do paciente com a finalidade de 
retirar seus pertences do local, quando o agente trancou 
a casa e não a deixou sair e, com uma faca em punho, 
disse que tiraria sua vida. As ameaças foram mantidas 
com a presença dos policiais que atendiam a ocorrência, 
tendo o autor desacatado, ainda, os milicianos, momento 
em que foi preso em flagrante delito, vindo a declarar na 
Depol que não estava sob efeito de drogas. 

No que toca à alegação de ausência dos pres-
supostos que autorizam tanto a decretação como a 
manutenção da cautelar extrema, tenho que a ordem 
não deve ser concedida, não se tendo configurado o 
alegado constrangimento.

A prática delitiva supostamente empreendida pelo 
paciente encontra-se bem explicitada nos elementos 
carreados aos autos, presentes os indícios de autoria 
e a materialidade delitiva, bem como os requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, 
se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à 
própria manutenção do acautelamento preventivo.

Da decisão que converteu a prisão em flagrante do 
paciente em preventiva, extraem-se excertos contundentes, 
os quais bem demonstram a existência não apenas de 
indícios de autoria e materialidade, mas também do grau 
de periculosidade, que se extrai da ação delitiva atribuída 
ao paciente, que, além de ameaçar a vítima de morte, 
a manteve em cárcere privado, irascível e incontrolável, 
mesmo perante os representantes da lei, o que induz a 
conclusão de que a vítima vivencia risco concreto de que 
as ameaças se concretizem. Eis a razão de se manter, por 
ora, a segregação cautelar do paciente, sendo a integri-
dade física da vítima o superior valor a ser protegido na 
presente fase da persecução penal.

Todavia, quanto ao pedido de internação do 
paciente para que ele seja submetido a tratamento 
psiquiá trico, sob a alegação de desordem psiquiátrica 
e dependência química, não vejo como conhecer da 
pretensão ora deduzida.

Compulsando os autos, constata-se que tal questão 
não foi deduzida na instância original, permanecendo, 
pois, insuscetível de conhecimento “por salto”, a partir 
de injurídica supressão de instância. A primeira e insupri-
mível autoridade judicial para avaliar o pleito é o douto 
Magistrado a quo. 

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial deste 
egrégio Tribunal de Justiça: 

Ementa: Habeas corpus - Estelionato e uso de documento falso 
- Pedido de transferência de unidade prisional - Ausência de 
manifestação do juízo de primevo sobre a matéria - Supressão 
de instância - Excesso de prazo não configurado - Princípios 

- Não se verifica constrangimento ilegal na decisão judi-
cial que, lastreada em elementos reais de periculosidade 
trazidos aos autos, decreta o acautelamento preventivo, 
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

- O pedido que não foi deduzido na competente instância 
original é insuscetível de conhecimento “por salto”, sob 
pena de injurídica supressão de instância. 

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte 
conhecida, denegada a ordem.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.14.008311-4/000 - Co-
marca de Belo Horizonte - Paciente: C.H.A.T.M. - Auto-
ridade coatora: Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da 
Comarca de Belo Horizonte - Vítima: T.L.S.A. - Relator: 
DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

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, em CONHECER 
EM PARTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHE-
CIDA, DENEGAR A ORDEM, À UNANIMIDADE. 

Belo Horizonte, 20 de março de 2014. - Paulo 
Calmon Nogueira da Gama - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - 
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impe-
trado pela Defensoria Pública em favor de C.H.A.T.M., 
qualificado nos autos, preso em flagrante delito como 
incurso nas sanções dos arts. 147, 148 e 331, todos do 
Código Penal, sob a alegação de constrangimento ilegal 
perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal 
da Comarca de Belo Horizonte, ora apontado como auto-
ridade coatora.

Sustenta a impetração, em síntese, que não se fazem 
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, 
alegando que o paciente sofre de desordem psiquiátrica 
e dependência química, pelo que requer seja ele subme-
tido a tratamento médico. A inicial veio instruída com 
documentos de f. 7/20.

A liminar foi indeferida por este Relator, ocasião em 
que foram requisitadas as informações de praxe (f. 24). 

Informações prestadas à f. 31, com a juntada da 
decisão de f. 32.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se mani-
festou às f. 34/36, pelo não conhecimento da ordem de 
habeas corpus, parecer da lavra do douto Procurador de 
Justiça Guilherme Pereira Vale. 

É o relatório.
Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de 

cognoscibilidade, conheço em parte do habeas corpus. 
Dessume-se dos autos que a Polícia Militar foi acio-

nada para prestar cobertura policial, em razão de uma 
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da proporcionalidade e razoabilidade - Complexidade do 
processo - Pluralidade de réus - Instrução encerrada - Súmula 
nº 52 do STJ - Constrangimento ilegal não configurado. - 
Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância 
sobre o pedido formulado pelos pacientes, resta obstada a 
análise dos mesmos por este Sodalício, sob pena de confi-
gurar a indevida supressão de instância. - Em homenagem ao 
princípio da razoabilidade, a alegação de excesso de prazo 
deve ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto 
justificam a segregação cautelar por prazo superior ao legal. 
- A princípio, caracteriza complexidade do feito quando há 
pluralidade de réus, sendo razoável, nessa hipótese, admitir 
o alargamento do prazo para encerramento da instrução 
do processo. - Torna-se superada a alegação de excesso de 
prazo na formação da culpa quando a instrução se encontra 
encerrada, conforme entendimento esposado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 1.0000.14.001234-
5/000, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara 
Criminal, j. em 06.02.2014, p. em 13.02.2014). 

Ante o exposto, conheço em parte do presente 
habeas corpus e, na parte conhecida, denego a 
ordem impetrada.

Sem custas. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO GOMES 
DE AZEVEDO.

Súmula - CONHECERAM EM PARTE DO HABEAS 
CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGARAM A 
ORDEM, À UNANIMIDADE.

. . .

Dados telefônicos - Sigilo - Quebra - Indeferimento 
judicial - Procedimento diverso do que disciplina a 

Lei 9.296/96 (interceptação telefônica) - 
Não aplicabilidade - Decisão reformada 

Ementa: Apelação criminal. Quebra de sigilo de dados 
telefônicos. Possibilidade. Procedimento não regulamen-
tado pela Lei 9.296/96. Recurso ministerial provido. 

- À quebra de sigilo de dados telefônicos não se apli-
ca a Lei 9.296/96, que regulamenta o procedimento de 
intercepção telefônica, inexistindo óbice, portanto, à sua 
decretação na espécie.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0261.13.011504-9/001 - 
Comarca de Formiga - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Vítima: T.G.O. - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. - Eduardo 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de apelação 
criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. 
decisão de f. 30/32, que indeferiu o requerimento de 
quebra de sigilo de dados telefônicos.

Nas razões recursais, às f. 35/44, busca o apelante 
a reforma da decisão, “no sentido de ser autorizada a 
quebra do sigilo dos dados telefônicos das chamadas 
recebidas pelo número XX, nas datas e horários indi-
cados pela autoridade policial, oficiando-se a operadora 
para que informe o titular das chamadas realizadas para 
o mencionado acesso telefônico, bem como sua qualifi-
cação”, argumentando, em síntese, a não aplicação da 
Lei 9.296/96 no caso em tela.

Não há falar em contrarrazões recursais.
Manifesta-se a douta Procuradoria-Geral de 

Justiça, às f. 49/51, pelo conhecimento e provimento do 
recurso ministerial.

É, em síntese, o relatório. 
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 

do recurso. 
Em análise dos autos, é possível observar que a 

vítima T.G.O. compareceu à Delegacia de Polícia e relatou 
que, no dia 25.08.2012, recebeu diversas ligações em 
seu aparelho celular, oriundas de um número confiden-
cial, em que o interlocutor dizia várias palavras de baixo 
calão e outras de cunho sexual. No dia 09.09.2012, a 
declarante novamente recebeu três ligações, acreditando 
ser da mesma pessoa, mas não atendeu a nenhuma 
delas, pois estava sozinha em casa e sentiu muito medo. 
Em razão de tais fatos, a declarante teme por sua segu-
rança e integridade física (f. 06/07).

Diante do ocorrido, visando à identificação da 
autoria das ligações, a autoridade policial representou 
pela quebra do sigilo telefônico das chamadas recebidas 
pelo telefone da vítima, nas datas acima mencionadas, 
com a identificação do número e do interlocutor da refe-
rida linha (f. 11/12).

Após manifestação favorável do Ministério Público 
(f. 21/29), foi o requerimento indeferido pelo MM. Juiz 
a quo, ao fundamento de que “a pretensão apresentada 
encontra óbice no art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.296/65, 
uma vez que o delito em questão é apenado com, no 
máximo, pena de detenção (art. 147 do CP)” (f. 30/32); 
o que motivou a interposição do presente recurso ministe-
rial, que insiste pela reforma da decisão.

Razão assiste ao il. Parquet.
O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal prevê a 

inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comu-
nicações telegráficas, de dados e das comunicações tele-
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fônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal.

A Lei 9.296/96 regulamenta a parte final do refe-
rido inciso, estabelecendo que 

A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer 
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução 
processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá 
de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo 
de justiça.

Mais adiante, em seu art. 2º, inciso III, a lei é 
clara ao dispor que não será admitida a interceptação 
de comunicações telefônicas quando o fato investigado 
constituir infração penal punida, no máximo, com pena 
de detenção.

Contudo, cabe ressaltar que, no caso em apreço, 
não se aplica a Lei 9.296/96.

Isso porque, não estamos diante de decretação de 
interceptação telefônica, procedimento que tem por fim o 
acesso ao conteúdo das conversas realizadas; mas sim de 
quebra do sigilo de dados telefônicos, contendo os regis-
tros acerca do número do telefone que efetuou as liga-
ções para a vítima, bem como a qualificação do titular da 
referida linha, objetivando apurar a autoria do suposto 
crime de ameaça.

A propósito, manifesta-se o colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

Processual civil - Constitucional e administrativo - [...] - 
Quebra do sigilo dos dados telefônicos - Procedimento que 
não se submete à disciplina das interceptações telefônicas - 
Inexistência de direito líquido e certo - Embargos rejeitados. 
[...] VIII - A quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo 
os dias, os horários, a duração e os números das linhas 
chamadas e recebidas, não se submete à disciplina das inter-
ceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96 (que regu-
lamentou o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal) e 
ressalvadas constitucionalmente tão somente na investigação 
criminal ou instrução processual penal. (STJ. EDcl no RMS 
17732/MT. Quinta Turma. Ministro Gilson Dipp. Julgamento: 
23.08.2005.)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes 
julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: Pedido de providência - Cautelar - Quebra de sigilo 
de dados cadastrais relativos à telefonia móvel - Possibilidade 
- Princípio da proporcionalidade. - O direito do peticionário 
à informação dos dados cadastrais do detentor do aparelho 
celular do qual se originam mensagens ofensivas à sua honra, 
no caso, deve prevalecer àquele assegurado pelo princípio 
constitucional à inviolabilidade do sigilo telefônico; seja por 
estar igualmente albergado pelo ordenamento jurídico ou 
pela aludida garantia constitucional não se destinar à salva-
guarda de práticas ilícitas. A quebra do sigilo dos dados tele-
fônicos contendo os dias, os horários, os dados cadastrais da 
linha, a duração e os números das linhas chamadas e rece-
bidas, não se submete à disciplina das interceptações telefô-
nicas regidas pela Lei 9.296/96 (que regulamentou o inciso XII 
do art. 5º da Constituição Federal). Sigilo de dados - Quebra 

- Indícios. - Embora a regra seja a privacidade, mostra-se 
possível o acesso a dados sigilosos, para o efeito de inquérito 
ou persecução criminais e por ordem judicial, ante indícios de 
prática criminosa. - Concede-se a isenção das custas proces-
suais, se o apelante é pobre na acepção legal, nos termos 
do art. 10, inciso II, da Lei nº 14.939/03. (TJMG. Apelação 
Criminal 1.0390.12.000789-8/002. 4ª Câmara Criminal. 
Des. Edison Feital Leite. Julgamento: 31.07.2013.)

Mandado de segurança - Sigilo de dados cadastrais - 
Empresa de telefonia móvel - Determinação judicial genérica 
- Impossibilidade - Trato excepcional e restrito da violabili-
dade. - A quebra de sigilo de dados telefônicos relativos ao 
cadastro do usuário da telefonia móvel, que não está sujeita 
à Lei nº 9.296/96, é possível desde que haja decisão judicial 
racionalmente fundamentada e pautada na excepcionalidade 
da medida. O critério da proporcionalidade que informa a 
decisão judicial que limita direito individual se revela a partir 
da preservação de bens igualmente protegidos pela Consti-
tuição. A determinação judicial genérica, que viabilizaria a 
quebra de sigilo de dados não especificados, ofende direito 
líquido e certo. Mandado de segurança concedido. (TJMG. 
Mandado de Segurança Criminal 1.0000.06.438933-
1/000. 5ª Câmara Criminal. Des. Alexandre Victor de 
Carvalho. Julgamento: 18.12.2006.)

Apelação - Ação cautelar de exibição - Sigilo telefônico - 
Sigilo de dados telefônicos - Diferença - Quebra de dados 
- Possibilidade - Autorização judicial. - Diante da diferença 
entre a quebra de sigilo telefônico e a quebra de sigilo de 
dados telefônicos, é possível a obtenção de registros exis-
tentes na empresa de telefonia sobre ligações/mensagens já 
realizadas, através de autorização judicial devidamente justi-
ficada. (TJMG. Apelação Cível 1.0476.10.001018-2/001. 
15ª Câmara Cível. Des. Tibúrcio Marques. Julgamento: 
05.05.2011.)

Assim, inexistindo óbice à decretação da quebra do 
sigilo de dados telefônicos no presente caso, sendo tal 
procedimento, ademais, o único meio para identificar o 
autor das ligações realizadas para a vítima e apurar even-
tual delito de ameaça, imperiosa a reforma da decisão 
fustigada, com o acolhimento da representação apresen-
tada pela autoridade policial.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso 
ministerial para decretar a quebra do sigilo dos dados 
telefônicos das chamadas recebidas pelo número XX, nos 
dias e horários indicados pela autoridade policial, infor-
mando o número do telefone do qual originaram as liga-
ções, bem como a qualificação do titular da linha.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e ALEXANDRE VICTOR 
DE CARVALHO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO MINISTERIAL.

. . .
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nº 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime 
semiaberto, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa;

- apelante R.M.S. como incurso nas sanções 
do art. 89, caput, (duas vezes) e art. 90, caput, da Lei 
nº 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime 
semiaberto, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa;

- apelante N.R.A. como incurso nas sanções do 
art. 89, caput, (duas vezes), art. 90 e art. 92, caput, da Lei 
nº 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 12 
(doze) anos de detenção, em regime semiaberto, e paga-
mento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa;

- apelante J.M.S. como incurso nas sanções do 
art. 89, caput, e art. 90, ambos da Lei nº 8.666/93, 
c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos 
de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 70 
(setenta) dias-multa;

- apelante E.G.S.R. como incurso nas sanções do 
art. 90 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal, 
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em 
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de 
direitos e pagamento de 30 (trinta) dias-multa; 

- apelante V.V.S. como incursa nas sanções do 
art. 89 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal 
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em 
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de 
direito, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa;

- apelante L.M.B.C. como incursa nas sanções do 
art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, à pena de 
3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime 
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa;

- apelante A.V.P. como incursa nas sanções do 
art. 90 e art. 92, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, 
c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos 
de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 60 
(sessenta) dias-multa;

- apelante J.N.P. como incurso nas sanções do 
art. 90 e art. 92, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, 
c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos 
de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 60 
(sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais às f. 588/594, a defesa 
da apelante V.V.S. pleiteia sua absolvição por ausência de 
dano ao erário. Afirma que sua participação na Comissão 
de Licitação era meramente formal, sendo imprescindível 
a prova do dolo específico para configuração do delito. 

Razões da defesa de E.G.S.R. às f. 596/601, nas 
quais pleiteia sua absolvição por ausência de provas de 
seu envolvimento no delito e do dolo específico, ressal-
tando que apenas assinava as cotações de preços que 
realizava, não possuindo conhecimentos técnicos sobre o 
procedimento das licitações. 

Às f. 645/652, pleiteia a defesa a absolvição dos 
réus J.N.P. e A.V.P. em face da regularidade do procedi-

Crimes licitatórios - Réu - Reeleição para o cargo 
de prefeito - Foro privilegiado - Incompetência do 

Juízo sentenciante - Nulidade - Acolhimento - 
Art. 29, inciso X, da CF/88 e art. 106, inciso I, 
b, da CEMG - Art. 77, I, do CPP - Continência - 
Art. 78, III, do CPP - Prevalência da jurisdição 

especial - Súmula 704 do STF - Atração

Ementa: Apelação criminal. Crimes licitatórios. Eleição 
do réu como prefeito municipal. Foro por prerrogativa 
de função. Incompetência. Natureza absoluta. Nulidade 
da sentença. Necessidade de julgamento de todos os 
acusados perante o mesmo juízo. Desmembramento 
não justificado.

- A competência fixada em razão do foro por prerroga-
tiva de função, tendo em vista a relevância de determi-
nados cargos e/ou funções públicas, é de natureza abso-
luta, sendo improrrogável e passível de ser reconhecida a 
qualquer tempo, até mesmo de ofício.

- Se um dos corréus possui foro por prerrogativa de 
função, imperiosa a incidência das normas legais de 
conexão e continência para manter a unidade do feito 
perante um único juízo, descabidas as hipóteses autoriza-
doras do desmembramento.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.11.013042-8/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelantes: 1os) M.A.V., 
J.M.S., N.R.A., R.M.S.; 2os) E.G.S.R., V.V.S.; 3ª) L.M.B.C.; 
4os) J.N.P., A.V.P. - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - 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 ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA E ANULAR 
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Adilson 
Lamounier - Relator.

Notas taquigráfi cas

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de apela-
ções criminais interpostas por M.A.V., J.M.S., N.R.A., 
R.M.S., E.G.S.R., V.V.S., L.M.B.C., J.N.P., A.V.P. em face 
da sentença de f. 537/570, por meio da qual o MM. 
Juiz da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da 
Comarca de Conselheiro Lafaiete julgou parcialmente 
procedente a denúncia, condenando os recorrentes nos 
seguintes termos:

- apelante M.A.V. como incursa nas sanções 
do art. 89, caput, (duas vezes) e art. 90, caput, da Lei 
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Nota-se, portanto, que, na data da publicação da 
sentença recorrida, em 30.01.2013 (f. 571), o réu já 
era detentor do foro por prerrogativa de função, o que, 
contudo, não foi observado pelo d. Sentenciante.

Destaco que o próprio Ministério Público, ciente 
de tal condição, opôs embargos de declaração em face 
da sentença primeva (f. 572), postulando a observância 
da competência por prerrogativa de função em relação 
ao réu N.R., para que fosse invalidada a sentença em 
relação a ele, com o prosseguimento do feito em relação 
aos demais acusados.

Contudo, foram os embargos rejeitados, sob os 
fundamentos abaixo reproduzidos:

Não restam dúvidas de que prefeitos têm prerrogativa de 
função, devendo ser julgados pelo Tribunal de Justiça nos 
crimes comuns e de responsabilidade. Todavia, conforme 
bem apontado pelo IRMP à f. 572, os autos vieram conclusos 
para prolação da sentença, devidamente instruídos, antes 
mesmo do período eleitoral, conforme se verifica à f. 536. 
Deve-se observar, portanto, o princípio da identidade física 
do juiz, sobretudo porque a elaboração da sentença se iniciou 
antes da posse do réu no cargo de Prefeito Municipal. Trata o 
presente feito de processo complexo, com grande número de 
volumes, que demandou análise aprofundada. Assim sendo, 
foi superado o prazo para a prolação da sentença, o que se 
deu, também, pelo acúmulo de processos, inclusive de réus 
presos, bem como pelo recesso forense (f. 629).

Rogando vênia ao ilustre Magistrado, julgo que tal 
raciocínio não merece prosperar.

Ainda que os autos tenham sido conclusos para 
prolação da sentença em 22.08.2012 (f. 536), somente 
após cinco meses foi a decisão publicada. Durante 
o momento da elaboração da decisão, deveria o d. 
Magistrado ter observado a regra da competência, alte-
rada em função da prerrogativa de foro, regra objetiva 
que envolve, precipuamente, o princípio do juiz natural.

Sobre o citado princípio ensina Maria Lúcia Karam:

O princípio do juiz natural se desdobra, assim, em três 
aspectos, que dão o teor de seu conteúdo legitimador do 
exercício da jurisdição: em primeiro lugar, só são órgãos 
jurisdicionais aqueles instituídos pela Constituição Federal; 
além disso, tais órgãos devem ser pré-constituídos, ninguém 
podendo ser processado ou julgado por órgão instituído 
após a ocorrência do fato ou especialmente escolhido para 
conhecer e decidir sobre determinada causa; e, terceiro, a 
jurisdição só pode ser exercida pelo juiz pré-constituído em 
âmbito previamente delimitado pela distribuição de compe-
tências constitucionalmente estabelecida (Competência no 
processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 49).

Pois bem, com base na Constituição da República 
de 1988, tem-se que a competência para julgar o Prefeito 
Municipal, tanto nos crimes comuns como nos de respon-
sabilidade, é do Tribunal de Justiça. 

Assim dispõe o art. 29, inciso X, da Carta Magna:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e apro-

mento licitatório e por ausência de dolo. Sustenta que o 
reajuste dos contratos se deu por variações de mercado 
imprevistas pelas partes e que não houve qualquer lesão 
ao erário público, além de má-fé. Caso mantida a conde-
nação, requer a redução das penas aos mínimos legais, 
com a sua conversão em penas alternativas.

Razões recursais da defesa de L.M.B.C. 
(f. 654/6740), nas quais pugna pela improcedência da 
ação penal, uma vez que a hipótese era mesmo de inexi-
gibilidade de licitação e que a ré em nada contribuiu 
para que se declarasse tal inexigibilidade. Sustenta ainda 
a ausência de dolo específico de gerar dano ao erário, o 
que afasta a tipicidade da conduta penal. Caso mantida 
a condenação, requer a observância do princípio da indi-
vidualização das penas, com a redução ao mínimo legal.

Às f. 679/685, argui a defesa dos demais réus a 
inépcia da inicial. No mérito, pugna pela absolvição dos 
acusados por inexistência de dolo e de prejuízo ao erário, 
estando regulares os procedimentos licitatórios reali-
zados. Sustenta ainda que, com a reeleição do apelante 
N., deveria ser observada a competência originária, 
sendo nulo o feito desde então, e que, caso mantida a 
condenação, sejam as penas reduzidas ao mínimo, com 
a substituição por restritivas de direito.

Às f. 631/634; 638/639 e 690/702, contrarra-
zões recursais, requerendo o Ministério Público o despro-
vimento de todos os recursos, com a manutenção da 
sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos 
recursos (f. 712/722).

É o relatório.
Decido.
Conheço dos recursos, visto que presentes os pres-

supostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.
Apesar de não suscitada como preliminar, analiso 

como tal a arguição de incompetência do Juiz a quo para 
julgamento da presente ação penal.

Preliminar de incompetência absoluta do Juízo.
Conforme relatado, sustenta a defesa de R.M.S., 

M.A.V., J.M.S. e N.R.A. a incompetência do Juiz de 
Direito da Comarca de Conselheiro Lafaiete para julgar 
o presente feito, considerando que este último réu é 
detentor de foro privilegiado, em razão de sua reeleição 
no cargo de Prefeito Municipal.

A nulidade merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante N.R.A. 

é detentor do cargo de Prefeito Municipal de Queluzito, 
tendo sido reeleito no último pleito do ano de 2012, 
vindo a ser empossado no referido cargo em janeiro do 
corrente ano.

É o que se constata do documento juntado pela 
defesa às f. 686, no qual consta o resultado das elei-
ções daquela Municipalidade obtido junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais.
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Nos casos de competência determinada segundo o interesse 
público, o sistema jurídico-processual não tolera modifica-
ções nos critérios estabelecidos, muito menos em virtude da 
vontade das partes. Trata-se aí de competência absoluta, isto 
é, que não pode ser modificada. Iniciado o processo perante 
o juiz incompetente, este pronunciará a incompetência, a 
qualquer tempo e independentemente de alegação das 
partes (art. 109 do CPP), enviando os autos ao juiz compe-
tente. E, segundo o Código, todos os atos decisórios serão 
nulos pelo vício de incompetência, salvando-se os demais 
atos do processo, aproveitados pelo juiz competente (art. 567 
do CPP). (As nulidades do processo penal. 11. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 38).

Em relação aos demais réus, verifica-se que, na 
hipótese em apreço, todos estão sendo acusados de 
praticar, em concurso de pessoas, os crimes previstos na 
Lei nº 8.666/93, deparando-se com a nítida hipótese de 
continência, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de 
Processo Penal.

Tal circunstância impede o julgamento dos fatos por 
juízos distintos com relação aos réus, já que não veri-
ficada nenhuma das hipóteses previstas no art. 79 do 
mesmo diploma legal.

Assim, se um dos corréus possui foro por prerroga-
tiva de função, imperiosa a incidência da norma contida 
nos aludidos dispositivos legais para manter a unidade 
do feito perante um único juízo, a fim de evitar decisões 
divergentes ou contraditórias e possibilitar uma visão mais 
completa dos fatos.

Portanto, incidindo em um só caso duas regras de 
fixação de competência distintas, prevalecerá aquela 
estabelecida em norma de maior hierarquia, nos termos 
do art. 78, III, do CPP, impondo-se que os demais réus 
não detentores do foro privilegiado sejam processados e 
julgados, originariamente, por este Tribunal de Justiça.

Oportuno citar o sedimentado na Súmula 704 do 
Supremo Tribunal Federal:

Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do 
devido processo legal a atração por continência ou conexão 
do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de 
um dos denunciados.

Nesse sentido, também já se posicionou o Superior 
Tribunal de Justiça:

Processual penal. Pedido de extensão. Habeas corpus. 
Vereador. Competência por prerrogativa de função. Foro 
privilegiado estabelecido pela Constituição Estadual. 
Possibilidade. Idêntica situação fático-processual. Inteligência 
do art. 580 do CPP. Pedido de extensão deferido. 1. Havendo 
conexão ou continência entre infrações envolvendo compe-
tência de foro por prerrogativa de função, impõe-se o julga-
mento simultaneus processus, prevalecendo, in casu, a vis 
attractiva para o julgamento dos fatos imputados ao corréu 
que não detém a prerrogativa de função, a teor do disposto 
nos arts. 77, I, c/c 78, III, ambos do Código de Processo 
Penal. 2. Uma vez verificada a similitude fático-processual 
entre o paciente e o corréu, ambos denunciados e conde-
nados pela mesma infração penal, é de rigor a extensão do 
julgado, nos termos do art. 580 do CPP. 3. Pedido de extensão 

vada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos:
[...]
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, em seu art. 106, inciso I, alínea b, preceitua que:

Art. 106. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribui-
ções previstas nesta Constituição:
I - processar e julgar originariamente, ressalvada a compe-
tência das justiças especializadas:
[...]
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2º 
do art. 93, os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça 
Militar, os Juízes de Direito, os membros do Ministério 
Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo 
de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade.

Conforme revela sua própria nomenclatura, a 
competência ratione personae toma por dado relevante 
uma característica ou um atributo pessoal da parte, como 
a circunstância de ser vinculada ao poder e também seu 
cargo ou função pública, como é o caso específico do 
foro por prerrogativa de função.

A competência originária dos tribunais impõe-se em 
razão da dignidade e da importância de determinados 
cargos e funções públicas, como forma de garantir a 
independência funcional de seus titulares.

Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira, 

Optou-se pela eleição de órgãos colegiados do Poder 
Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões 
externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em 
atenção também à formação profissional de seus integrantes, 
quase sempre portadores de mais alargada experiência judi-
cante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira 
(Curso de processo penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p.182-183).

No caso presente, ainda que o d. Magistrado tenha 
levado em consideração a complexidade do feito e o prin-
cípio da identidade física do juiz, tais circunstâncias não 
impedem o reconhecimento da incompetência do juízo, 
de natureza absoluta.

De fato, a competência fixada em razão do foro 
por prerrogativa de função, repito, tendo em vista a rele-
vância de determinados cargos e/ou funções públicas, 
é material e, como tal, considerada absoluta por estar 
fixada em norma constitucional e por apresentar como 
fundamento interesse público.

Em razão de tais características, é improrrogável 
e pode ser conhecida a qualquer tempo, até mesmo 
de ofício.

Sobre a incompetência absoluta, os ensinamentos 
de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes 
Filho e Antonio Scarance Fernandes:
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mento quando entender conveniente ao bom andamento 
do processo, sempre visando dar celeridade e eficácia à 
pretensão punitiva do Estado.

No caso dos autos, apenas o critério objetivo do 
número de agentes justificaria o desmembramento, já que 
encerrada a instrução processual, que será aproveitada 
com a declaração de incompetência, e a relativa singula-
ridade dos fatos criminosos.

Assim, considerando que simples pluralidade de 
réus não enseja o desmembramento (STF, Inquérito 2245/
MG), impõe-se o julgamento unitário dos acusados 
perante a jurisdição de maior hierarquia, considerando a 
presença de autoridade detentora de foro por prerroga-
tiva de função.

Desse modo, considerando que o Juízo da 1ª 
Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de 
Conselheiro Lafaiete se tornou incompetente no momento 
em que o réu N.R.A. passou a ocupar cargo detentor de 
foro por prerrogativa de função, cumpre declarar nulos 
os atos praticados a partir dessa data, o que alcança, na 
espécie, a sentença recorrida.

Ante todo o exposto, acolho a preliminar defen-
siva e anulo a sentença de f. 537/570 em razão da 
incompetência do Juízo, para que o julgamento do feito 
em relação a todos os réus se proceda, originalmente, 
perante este Tribunal de Justiça.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO MACHADO e JÚLIO CÉSAR 
LORENS.  

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR DEFENSIVA E 
ANULARAM A SENTENÇA.

. . .

deferido. (PExt no HC 57341/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Quinta Turma, j. em 24.04.2008, DJe de 23.06.2008.)

Habeas corpus. Quadrilha, peculato-desvio e fraude à lici-
tação (arts. 288 e 312 do Código Penal, e 90 da Lei 
nº 8.666/1993). Corréu detentor de foro por prerrogativa 
de função. Necessidade de julgamento de todos os acusados 
perante o mesmo juízo. 1. Tratando-se de processo criminal 
no qual se atribuem a todos os agentes os mesmos delitos, 
depara-se com nítida hipótese de continência, nos termos do 
art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal, circunstância 
que, por si só, impede o julgamento dos fatos por juízos 
distintos com relação a determinados réus, já que não se veri-
fica nenhuma das exceções previstas no art. 79 do citado 
Estatuto. 2. Incidindo, portanto, em um só caso, duas regras 
de fixação de competência distintas, deve prevalecer aquela 
estabelecida em norma de maior hierarquia, nos termos do 
art. 78, inciso III, do Código de Processo Penal, razão pela 
qual, na hipótese, impõe-se que os corréus não detentores do 
foro por prerrogativa de função sejam processados e julgados 
perante o Tribunal de Justiça do Estado, por força da conti-
nência verificada. 3. A corroborar tal compreensão, é impe-
rioso frisar que, ao julgar questão de ordem no Inquérito 
2245/MG, o Supremo Tribunal Federal entendeu, consoante 
o voto médio prolatado pelo eminente Ministro Sepúlveda 
Pertence, que a simples pluralidade de réus não enseja o 
desmembramento dos processos em que haja autoridade 
detentora de foro por prerrogativa de função, impondo-se 
o julgamento unitário dos acusados perante a jurisdição de 
maior hierarquia. 4. Consequentemente, havendo na ação 
penal em exame corréu com foro privilegiado, todos os 
demais acusados, inclusive o paciente, devem ser proces-
sados perante o mesmo juízo, impondo-se, por conseguinte, 
verificar a quem compete o julgamento do feito. [...] (HC 
71362/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 
em 13.12.2011, DJe de 1º.02.2012).

Cumpre ressaltar ainda que, em observância ao 
entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal 
(HC 81.811/RJ), restou devidamente comprovado o 
vínculo objetivo entre os fatos criminosos e os agentes, o 
que justifica a conexão instrumental, e não apenas a mera 
conveniência do simultaneus processus.

Destaco ainda que não vislumbro como neces-
sária a incidência das disposições do art. 80 do CPP, 
que permite o desmembramento da ação penal quando 
houver pluralidade de réus.

Tal providência se justifica, a meu ver, quando 
conveniente à instrução processual, ou seja, quando o 
elevado número de agentes demanda uma complexa 
dilação probatória, mantendo sob a jurisdição da compe-
tência originária somente o réu com foro privilegiado e 
mantendo nas instâncias inferiores o processamento e 
julgamento dos demais acusados.

No julgamento do Agravo Regimental no Inquérito 
27016-5, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
destacou como fundamentos suficientes para justi-
ficar o desmembramento do feito: a) a conveniência da 
instrução criminal, b) o excessivo número de acusados, 
c) a existência de condutas que demandam complexa 
dilação probatória e d) a inexistência de óbice legal 
para que o relator do inquérito proceda ao desmembra-

Habeas corpus - Maus-tratos - Indícios de 
imputabilidade - Internação para realizar perícia -

 Recolhimento no hospital de Barbacena por 
tempo extenso - Possibilidade de avaliação da 

sanidade em sede ambulatorial - Constrangimento 
ilegal verificado - Ordem concedida

Ementa: Habeas corpus. Maus-tratos. Indícios de impu-
tabilidade. Internação para realizar perícia. Recolhimento 
no hospital de Barbacena por tempo extenso. Possibili-
dade de avaliação da sanidade em sede ambulatorial.  
Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.14.013828-0/000 - Co-
marca de Viçosa - Paciente: S.G.M.R. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Viçosa 
- Vítima: D.M. - Relatora: DES.ª KÁRIN EMMERICH
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em CONCEDER 
A ORDEM.

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. - Kárin 
Emmerich - Relatora.

Notas taquigráficas

DESA. KÁRIN EMMERICH - Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defen-

soria Pública de Minas Gerais em favor da paciente 
S.G.M.R., inicial às f. 02/08, acompanhada dos 
documentos de f. 09/71, alegando constrangimento 
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Viçosa - MG.

Aduz, em síntese, que foi lavrado termo circuns-
tanciado de ocorrência, a partir da apuração de uma 
denúncia anônima, de que a paciente, supostamente, 
havia praticado a conduta prevista no art. 136 do 
Código Penal.

Relata que o termo foi enviado ao Juizado Especial 
Criminal da Comarca de Viçosa, onde foi realizada uma 
audiência preliminar, a qual resultou em transação penal, 
consistente em prestação de serviços à comunidade, à 
base de 4 (quatro) horas semanais, durante, no mínimo, 
1 (um) mês. 

Narra que, em 6 de setembro de 2013, a psicó-
loga da prefeitura do referido distrito encaminhou ofício à 
MM. Juíza do JESP Criminal, informando que a paciente 
aparentava possuir capacidade mental reduzida.

Expõe que, em virtude da necessidade de realizar 
perícia para avaliar a imputabilidade da paciente, os 
autos do processo foram redistribuídos à Vara Criminal.

Afirma que o d. Magistrado a quo determinou aber-
tura de incidente de sanidade mental, sem qualquer 
evidência técnica da necessidade dessa medida, não 
tendo ouvido sequer a paciente.

Destaca que tal incidente foi instaurado a partir do 
termo circunstanciado, o que viola o disposto no § 1º do 
art. 149 do Código de Processo Penal.

Salienta que foi expedido, imotivadamente, 
mandado de prisão em desfavor da paciente, no dia 23 
de dezembro de 2013.

Menciona que, em 27 de dezembro de 2013, a 
paciente foi internada no Hospital Psiquiátrico Judiciário 
Jorge Vaz para realizar avaliação psiquiátrica.

Informa que o MM. Juiz monocrático indeferiu o 
pedido de expedição de alvará de soltura, alegando que 
a não realização do exame médico pode culminar em 
futura segregação da paciente, caso haja descumpri-
mento das obrigações impostas por falta de compreensão 
da reprovação de sua conduta.

Ressalta que a internação por mais de 60 (sessenta) 
dias é mais gravosa do que a própria pena do crime de 
maus-tratos.

Assevera que não há provas de que a vítima, Sr. 
D.M., seja irmão da paciente nem de que ele estivesse 
sob proteção de S.G.M.R., portanto, sendo a conduta 
prevista no art. 136 do Código Penal um crime próprio, 
não se configurou o delito.

Enfatiza que ainda não há acusação formal contra a 
paciente, inexistindo denúncia ou inquérito policial.

Sustenta que os peritos nomeados pelo Juízo ainda 
não emitiram parecer recomendando a internação.

Assim, requer o deferimento da liminar e, ao final, 
concessão definitiva da ordem para a expedição de alvará 
de soltura da paciente e determinação para que o exame 
psiquiátrico seja realizado em sede ambulatorial. 

Liminar indeferida às f. 76/77.
Informações prestadas pela autoridade apontada 

como coatora à f. 83, acompanhadas dos documentos 
de f. 84/90. Originais às f. 95/102.

Parecer da PGJ às f. 92/93, opinando pela dene-
gação da ordem de habeas corpus.

É o breve relatório.
Passo a decidir.
Conforme se infere dos autos, paciente foi acusada 

de maltratar seu irmão, D.M., sendo lavrado um termo 
circunstanciado de ocorrência pela prática, em tese, do 
crime previsto no art. 136 do Código Penal. 

Em audiência preliminar no Juizado Especial, foi 
homologada, à f. 46, a transação penal consistente na 
prestação de serviços à comunidade. 

Analisando detidamente cópia do processo que 
originou este habeas corpus, tem-se que a paciente 
compareceu à Secretaria Municipal de Políticas Sociais 
para cumprir a obrigação assumida, demonstrando sua 
diligência e respeito ao que foi imposto pelo Juízo. Entre-
tanto, a psicóloga da Prefeitura de Viçosa entendeu que a 
paciente não estava apta a prestar o serviço.

Extrai-se do ofício, à f. 48, que a paciente apresen-
taria “discurso desorganizado”, sendo conveniente uma 
avaliação psiquiátrica para analisar se S.G.M.R. teria 
condições de desempenhar as atividades impostas pelo 
Juizado Especial. Em virtude dessa necessidade de reali-
zação de perícia, os autos foram remetidos para a Justiça 
comum da Comarca.

Recebidos os autos, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Viçosa determinou a instauração de inci-
dente de insanidade mental, expedindo mandado de 
prisão e encaminhando a paciente para o Hospital Psiquiá-
trico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, para realizar 
exame médico para avaliar a imputabilidade da paciente.

Ora, pelos documentos juntados aos autos, tem-se 
que a paciente se encontra restringida de sua liberdade 
de ir e vir desde o dia 27 de dezembro de 2013, quando 
foi recolhida na unidade médico-penal do referido 
hospital para realizar os exames. Tal situação se configura 
como cumprimento antecipado da aplicação de medida 



318        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014

Crime ambiental - Lei nº 9.605/98 - Fatos 
anteriores à vigência da Lei nº 12.234/2010 -
 Prescrição - Ocorrência - Lei nº 10.826/03 - 
Art. 16, parágrafo único, III - Possuir, deter, 
fabricar ou empregar artefato explosivo ou 

incendiário, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar - 
Materialidade comprovada - Potencialidade 

presumida - Crime de mera conduta e de perigo 
abstrato - Pena corporal - Substituição por 

restritivas de direitos

Ementa: Apelação criminal. Crime ambiental. Manu-
tenção em cativeiro de espécime da fauna silvestre. Preli-
minar de ofício. Prescrição retroativa da pretensão puni-
tiva. Ocorrência. Extinção da punibilidade. Posse de arte-
fato explosivo. Absolvição. Impossibilidade. Robustez do 
acervo probatório. Prescindibilidade do laudo de efici-
ência. Lesividade. Crime formal e de perigo abstrato. 
Substituição da pena corporal. Viabilidade. Medida 
socialmente recomendável.

- Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a data 
da publicação da sentença, lapso superior a dois anos, 
tendo sido o réu condenado a uma pena corporal de 5 
meses de detenção, pelo crime do art. 29, § 1º, III, da 
Lei 9.605/98, por fato cometido antes da vigência da Lei 
12.234/10, já havendo trânsito em julgado relativamente 
à acusação, é de rigor o reconhecimento da ocorrência 
da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

- O crime do art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03 
é de mera conduta e de perigo abstrato, se aperfeiçoando 
com a simples posse do artefato explosivo, sendo presu-
mida a sua potencialidade lesiva com a mera prática da 
ação descrita no núcleo do tipo penal. Desse modo, é até 
irrelevante a ausência de perícia para confirmar a ofen-
sividade do material bélico, porquanto o objeto jurídico 
tutelado pela norma penal em questão não é só a inco-
lumidade física, mas sim a segurança pública e a paz 
social, postas em perigo pela ação ilícita.

- É possível a substituição da pena privativa de liberdade, 
imposta ao acusado reincidente, por sanções alternativas, 
desde que, preenchidos os requisitos dos incisos I e III do 
art. 44 do CPB, a reincidência não seja específica e a 
convolação se revele socialmente recomendável em face 
da condenação anterior.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0019.07.014859-8/001 
- Comarca de Alpinópolis - Apelante: P.R. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. FURTADO DE MENDONÇA

de segurança, no que diz respeito à eventual internação 
em hospital de custódia, caso o laudo ateste a imputabi-
lidade da paciente.

Segundo as informações prestadas pela autoridade 
apontada como coatora, a transferência para o hospital 
psiquiátrico se justificaria pelo “grau de especialidade 
reclamado para a aferição da inimputabilidade”. Porém, 
verifico que os “indícios de distúrbio mental” alegados 
pelo d. Magistrado se fundamentam apenas no ofício 
da psicóloga do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, à f. 48, que constatou apenas que a 
paciente manifestava “confusão de pensamento”.

Dessa forma, não vislumbro complexidade na 
apuração pericial que exija a internação da paciente por 
quase 3 (três) meses. Não é crível que uma Comarca 
do tamanho de Viçosa não possua um psicólogo ou um 
centro psiquiátrico adequado para realizar o exame de 
sanidade mental de alguém a quem foi imputada possibi-
lidade de debilidade mental pelo simples fato de possuir 
“discurso desorganizado”.

Ademais, mesmo que a Comarca de Viçosa não 
possua peritos adequados para avaliar a sanidade da 
paciente, entendo ser possível a realização do exame 
em sede ambulatorial. Isso porque não foi demons-
trado qualquer indicativo da necessidade da segregação 
da paciente para confeccionar o laudo, até porque a 
paciente é primária e possui bons antecedentes, o que 
demonstra a ausência de periculosidade da paciente para 
a sociedade.

Destaque-se que, a despeito de a paciente estar 
custodiada desde dezembro, o MM. Juiz informou que 
“não possui ciência da conclusão do exame médico-peri-
cial”, restando claro que a demora para a elaboração 
do laudo caracteriza um evidente constrangimento ilegal.

Com essas considerações, ausentes os requi-
sitos autorizadores da manutenção da internação para 
realizar o procedimento médico, entendo que a hipótese 
em análise recomenda que a perícia seja feita em sede 
ambulatorial, preferencialmente na própria Comarca de 
Viçosa. 

Diante do exposto, concedo a ordem, determinando 
a realização do exame em sede ambulatorial, preferen-
cialmente na Comarca de Viçosa.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura em 
favor da paciente.

Oficie-se a autoridade coatora.
Envie-se, imediatamente, cópia desta decisão para 

ser juntada ao respectivo processo (art. 461 do RITJMG). 
Sem custas.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES SILAS RODRIGUES VIEIRA e ALBERTO 
DEODATO NETO.

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

. . .
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Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-
supostos de admissibilidade e processamento.

Preliminar.
Inicialmente, ressalto que o crime referente à guarda 

dos espécimes da fauna silvestre está tipificado no art. 29, 
§ 1º, III, da Lei nº 9.605/98, e não da Lei nº 9.503/98 
(Código de Trânsito Brasileiro), como constou equivoca-
damente da denúncia e da sentença.

Lado outro, de ofício, vislumbro a existência de 
preliminar que fulmina a pretensão punitiva estatal relati-
vamente ao referido delito.

É que, compulsando os autos, constato ter ocorrido 
a prescrição retroativa.

Extrai-se que o réu restou condenado pela prática 
do crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, 
à pena corporal de 5 (cinco) meses de detenção, tendo a 
decisão transitado em julgado relativamente à acusação.

Desse modo, tendo em vista que os fatos ocorreram 
anteriormente à vigência da Lei nº 12.234/2010, nos 
termos do art. 109, VI (antiga redação), e art. 110, § 1º, 
ambos do CPB, a prescrição aniquila a ação penal no 
lapso de dois anos.

Regulando-se, então, a prescrição pela pena apli-
cada e, restando ultrapassado o interregno de dois anos 
entre os marcos do dia do recebimento da denúncia 
(15.03.2007 - f. 41) e da data da publicação da sentença 
(04.03.2013 - f. 155), é de rigor o reconhecimento da 
extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da 
prescrição retroativa da pretensão punitiva, relativamente 
ao crime ambiental. 

Ante o exposto, em preliminar de ofício, julgo extinta 
a punibilidade do réu P.R., quanto ao delito tipificado no 
art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, diante do reco-
nhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ex vi do 
art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, todos 
do Código Penal.

Mérito.
Subsiste contra o acusado a condenação pelo crime 

do art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, em 
face do qual a defesa pretende a absolvição. 

Aduz, para tanto, a insuficiência de provas que 
confirmem a materialidade delitiva.

Alega que não havia detonadores junto à dinamite 
e que a mesma não tinha condição de ser detonada.

Salienta que o material ilícito pertencia a terceira 
pessoa, a qual não foi devidamente investigada.

Afirma que as fotos constantes do laudo de f. 25 
não se referem aos materiais arrecadados na residência 
do réu.

Assevera que o artefato encontrado não estava em 
condições de explodir, não originando qualquer perigo 
de dano.

Pois bem.
Em que pese o esforço defensivo, penso que razão 

não lhe assiste.

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 
PRELIMINAR DE OFÍCIO, JULGAR EXTINTA A PUNIBILI-
DADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DO ART. 29, 
§ 1º, III, DA LEI 9605/98, PELA OCORRÊNCIA DA PRES-
CRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, E, NO MÉRITO, 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SUBSTITUINDO, 
EX OFFICIO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Furtado de 
Mendonça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto por P.R., em face da r. 
sentença de f. 149/154, que, julgando procedente a 
acusação, o condenou como incurso nas sanções do 
art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03 
e art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/98, na forma 
do art. 69, todos do CPB, às penas totais de 2 (dois) 
anos e 9 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, 
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo negada a 
pena substitutiva.

Sobre os fatos, narra a exordial acusatória que, no 
dia 14 de fevereiro de 2007, por volta das 09:30 horas, 
policiais militares, após receberem denúncia anônima 
informando que o réu possuía materiais explosivos em 
sua residência, solicitaram a expedição de mandado de 
busca e apreensão para a residência do réu, o que foi 
deferido pelo MM. Juiz de Direito.

Em cumprimento ao mandado, os milicianos se 
deslocaram até a residência do acusado, situada na [...] 
Município de Alpinópolis, local em que apreenderam, 
no fundo do quintal, em uma cobertura de amianto, 
16 bananas de dinamite, 44,1m de cordéis detonantes, 
3,4m de estopim, 9 espoletas de metal intactas e 2 
garrafas “pet” de dois litros, cheias de adubo utilizadas 
como explosivo.

Ressalta a peça inaugural, ainda, que foram encon-
tradas duas maritacas, ambas com as asas cortadas, as 
quais foram posteriormente postas em liberdade.

Nas razões recursais de f. 162/167, requer a 
defesa a absolvição do réu, argumentando, em síntese, a 
ausência de materialidade quanto ao delito de posse de 
artefato explosivo, e erro de proibição no que concerne 
ao crime ambiental.

Em suas contrarrazões (f. 169/179), o Minis-
tério Público pugna pela manutenção do ato senten-
cial vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (f. 186/193).

É o relatório. 
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tória, não se podendo desconsiderá-lo ao argumento de 
emanar de agentes estatais. Nesse norte:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples 
condição de policial não torna a testemunha impedida ou 
suspeita (STF, Habeas Corpus nº 70.237, Relator Ministro 
Carlos Velloso; RTJ 157/94);

[...] Ademais, os policiais não se encontram legalmente impe-
didos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja 
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas 
funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de 
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando pres-
tados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes 
do STJ e do STF (REsp. 604815/BA, 5ª T., Relatora: Ministra 
Laurita Vaz, j. em 23.08.2005, DJe de 26.09.2005).

De fato, a rejeição ao testemunho de agentes esta-
tais, sem demonstrar razões objetivas que a justifiquem, 
não é juridicamente possível, sob pena de “atestar a 
burridade de um sistema, que conferisse a seus agentes 
a missão relevantíssima de prender e, em contrapartida, 
recusasse-lhes fé na palavra compromissada [...]” (parte 
do voto do Des. Ary Belfort na Ap. 204.171-3/7 - TJSP, 
RT 736/625).

De outra face, o depoimento da testemunha José 
Borges Vilela, vizinho do réu, não destoa:

[...] que se encontrava em sua residência, quando foi convi-
dado por policiais ambientais a acompanhar buscas que 
seriam realizadas na casa de seu vizinho Pedro Romão; que, 
uma vez franqueada a entrada pelo morador, iniciaram-se as 
buscas, oportunidade em que, num pequeno cômodo locali-
zado nos fundos do quintal foram encontradas (16) dezesseis 
‘bananas’ de dinamite, certa quantidade de cordel detonante 
e estopins e (02) dois invólucros de resina ‘pet’ contendo 
adubo; que, P.R. confirmou que tais objetos lhe pertenciam 
[...]; que, conhece P. há vários anos e sabe que ele se dedica 
ao comércio de pedras, ‘e o povo fala que fornece explosivos 
para as pedreiras’ (f. 08).

[...] que confirma seu depoimento no APF de f. 08 (f. 65).

Vê-se, então, que as provas coligidas ao caderno 
processual não deixam dúvidas de que os objetos arreca-
dados na residência do apelante vinham a ser explosivos, 
fato que foi até mesmo confessado pelo próprio réu. 

Embora o “blaster” W.J.L, profissional habilitado 
para manusear explosivos, tenha afirmado em juízo 
(f. 131) não ser possível atestar a eficiência do artefato 
apreendido, já que o explodiu valendo-se de bananas 
de dinamite novas, a referida testemunha afirmou que o 
material constante do auto de apreensão estaria pronto 
para uma detonação.

Vale lembrar que o crime em comento é de mera 
conduta e de perigo abstrato, se aperfeiçoando com a 
simples posse do artefato explosivo, sendo presumida a 
sua potencialidade lesiva com a mera prática da ação 
descrita no núcleo do tipo penal.

Desse modo, é até irrelevante a ausência de perícia 
para confirmar a ofensividade do material, porquanto o 

A materialidade delitiva é inconteste, restando 
comprovada pelo APF de f. 05/09, auto de apreensão 
de f. 13 e B.O. de f. 15/20, e laudo pericial de f. 23/25.

Malgrado a defesa alegue que os materiais cons-
tantes do auto de apreensão e do laudo pericial não 
tenham sido arrecadados na residência do réu, vejo que 
o acervo probatório não ampara tal tese.

O auto de apreensão de f. 13 e o laudo de f. 23/25 
foram lavrados por agentes públicos idôneos, não 
recaindo sobre eles qualquer suspeita que indicasse even-
tual intenção de prejudicar o recorrente.

Ademais, o próprio acusado confessa reiterada-
mente a apreensão dos objetos em sua residência:

Que admite que o material explosivo localizado por poli-
ciais em sua residência ali estavam com seu consentimento 
e conhecimento e informa que os recebeu como pagamento 
de dívida feito pelo seu conhecido J.I. [...]; que foram arreca-
dadas em sua residência dinamite, cordel, estopim e adubo 
[...] (f. 09).

[...] que os fatos apontados na denúncia são verdadeiros; que 
os explosivos encontrados em poder do interrogado foram 
adquiridos junto a uma pessoa que lhe devia um dinheiro na 
serra [...] que guardou o material explosivo no fundo da casa 
porque possui crianças em casa e ficou sabendo que aquilo 
era perigoso [...] (f. 43).

A sua confissão restou corroborada pela firme 
palavra dos policiais militares responsáveis pela apreensão 
do material bélico:

[...] durante a realização das buscas, foram encontradas 
debaixo de uma coberta de telho de amianto, no fundo do 
quintal da casa de P.R., dentro de um saco plástico, dezes-
seis bananas de dinamite, 44,60m de cordel detonante cor 
vermelha, 3,45m de estopim de cor branca, e no interior da 
casa 3,1kg de adubos utilizados como explosivo, acondicio-
nados em (02) duas garragas pet de (02) dois litros; que o 
depoente afirma que, na presença das testemunhas, o Sr. P.R. 
disse que o material explosivo seria comercializado [...]. Que 
o que motivou a solicitação de busca autorizada pelo Juiz de 
Direito foi o fato de ter recebido denúncia anônima, segundo 
a qual o conduzido seria comerciante clandestino de explo-
sivos [...] (depoimento de G.O.W. prestado na fase policial 
- f. 05).

[...] que confirma seu depoimento no APF de f. 05 [...]; que 
foram apreendidos todos os materiais que possibilitariam uma 
explosão após sua montagem (depoimento do PM G.O.W 
prestado em juízo - f. 63).

[...] que participou da diligência que culminou com a 
apreensão de certa quantidade de explosivos encontrados 
na residência do denunciado; que o denunciado disse que 
iria comercializar os explosivos [...] (depoimento do PM D.L.F. 
prestado em juízo - f. 64).

Nesse ponto, impende avultar que a nossa jurispru-
dência pátria é firme no sentido de que o valor do depoi-
mento de policiais, máxime quando prestados sob o crivo 
do contraditório, constitui-se de indiscutível força proba-
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Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JAUBERT CARNEIRO JAQUES e 
MÁRCIA MILANEZ.

Súmula - EM PRELIMINAR DE OFÍCIO, JULGADA 
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO 
CRIME DO ART. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/98, PELA 
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNI-
TIVA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, SENDO 
SUBSTITUÍDA, EX OFFICIO, A PENA PRIVATIVA DE LIBER-
DADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

. . .

objeto jurídico tutelado pela norma penal em questão 
não é só a incolumidade física, mas, sim, a segurança 
pública e a paz social, postas em perigo pela ação ilícita.

Portanto, a intenção legislativa é a punição da 
conduta mesmo que não chegue a representar perigo 
concreto de lesão, já que visa tutelar a segurança da 
coletividade, transcendendo a mera proteção da incolu-
midade pessoal.

Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte aresto 
do Superior Tribunal de Justiça:

Recurso especial. Penal. Possuir e fabricar artefato explosivo 
ou incendiário sem autorização ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar. Art. 16, parágrafo único, III, 
da Lei nº 10.826/03. Crime de mera conduta. Perigo abstrato 
configurado. Recurso provido. 1. O objeto jurídico tutelado 
em relação à conduta de possuir artefato explosivo ou incen-
diário não é a incolumidade física, e sim a segurança pública 
e a paz social, colocados em risco com a prática do ato à 
deriva do controle estatal, sendo desnecessária, portanto, 
perícia para atestar a lesividade daquele artigo e, por conse-
guinte, caracterizar o crime do art. 16, parágrafo único, III, da 
Lei 10.826/03. O raciocínio é o mesmo daquele desenvol-
vido por esta Corte Superior de Justiça para o porte de arma 
de fogo, acessórios e munição. 2. Recurso especial provido 
para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau. 
(STJ, REsp 1350196, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
DJe de 28.02.2013.)

De outro norte, a alegação defensiva de que o réu 
não era o proprietário dos artefatos explosivos não elide 
a configuração do delito, uma vez que a mera posse ou 
guarda do material é criminalizada pelo tipo penal.

Dessarte, o veredicto de inculpação mostrou-se 
acertado, sendo impossível a absolvição pleiteada. 

Por outro lado, a pena não comporta reparos. Veri-
fico, inclusive, que a reprimenda restou fixada em patamar 
inferior ao mínimo legal cominado, em patente afronta ao 
princípio da legalidade. No entanto, à míngua de irresig-
nação do Parquet, nada há que se fazer.

Por fim, entendo que deve ser deferida ao réu a 
substituição da pena privativa de liberdade por repri-
mendas alternativas.

É que, não obstante o increpado ser reincidente na 
prática de crime (vide CAC de f. 146/148), vejo que a 
sua condenação anterior se deu por delito diverso (recep-
tação), mostrando-se a convolação como medida social-
mente recomendável e suficiente à prevenção e repro-
vação da conduta ilícita.

Assim, substituo a sanção corporal por duas repri-
mendas restritivas de direitos, consistentes na prestação 
de serviços à comunidade e prestação pecuniária no 
valor de um salário mínimo.

Posto isto, em preliminar de ofício, julgo extinta a 
punibilidade do réu, quanto ao crime do art. 29, § 1º, 
III, da Lei nº 9.605/98, pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva, e, no mérito, nego provimento 
ao recurso, substituindo, também de ofício, a sanção 
corpórea por reprimendas alternativas.

Transplante e tráfico de órgãos - Preliminares -
 Incompetência do Juízo comum - Conexão 

instrumental entre todos os delitos investigados -
 Parcialidade do sentenciante - Incompetência 
da Justiça Estadual - Inconstitucionalidade do 

art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP - Rejeitadas - Autoria 
e materialidade comprovadas - Absolvição - 

Incabível - Redução das reprimendas impostas -
 Proporcionalidade - Critério de fixação - Regime 

semiaberto - Possibilidade

Ementa: Transplantes e tráfico de órgãos. Preliminares. 
Incompetência do Juízo comum. Conexão instru-
mental entre todos os delitos investigados. Parcialidade 
do sentenciante. Incompetência da Justiça Estadual. 
Inconstitucionalidade do art. 222, §§ 1º e 2º, do 
CPP. Rejeitadas. Autoria e materialidade compro-
vadas. Absolvição. Incabível. Redução das reprimendas 
impostas. Proporcionalidade. Critério de fixação. Regime 
semiaberto. Possibilidade. 

- Diante do reconhecimento da prescrição do crime 
doloso contra a vida, não mais subsiste a força atrativa da 
competência do Tribunal do Júri para o processamento e 
julgamento dos delitos conexos. 

- Ainda que se possa falar em ligações entre o delito em 
apuração e outros supostamente perpetrados pelos réus, 
com a participação de terceiros, não há uma necessária 
conexão instrumental a ensejar o julgamento conjunto, 
pois cada um dos delitos possui suas peculiaridades, 
inclusive quanto aos próprios autores e denunciados, não 
havendo qualquer hipótese de julgamentos contraditó-
rios. 

- O fato de o magistrado se empenhar de forma exemplar 
no desempenho de suas funções, examinando exaustiva-
mente todas as provas produzidas ao longo da instrução 
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criminal, de modo a demonstrar todas as razões de seu 
convencimento, conforme o princípio do livre convenci-
mento motivado, não acarreta a sua parcialidade para o 
julgamento do feito. 

- Não obstante a Lei nº 9.434/97 disciplinar o Sistema 
Nacional de Transplantes, é certo que os bens jurídicos 
ofendidos com as práticas delitivas não atingem interesses 
diretos da União a ensejar o julgamento do feito pela 
Justiça Federal. 

- Não há falar em inconstitucionalidade ou mesmo 
ocorrência de nulidade na realização de audiência de 
instrução e julgamento, ainda que pendente a juntada de 
precatória expedida para oitiva da testemunhas arroladas 
pela defesa, pois, de acordo com o art. 222, §§1º e 2º, 
do CPP, a expedição de carta precatória para a oitiva de 
testemunha não tem o condão de suspender a instrução 
criminal, podendo, inclusive, ser o feito sentenciado se 
findo o prazo marcado para seu cumprimento. 

- Restando inequivocamente comprovadas a autoria e a 
materialidade dos delitos imputados aos agentes, bem 
como a existência do elemento subjetivo exigido em cada 
um dos tipos penais, agindo de maneira consciente e 
voluntária na remoção e transplante irregular de órgãos 
e cientes das inúmeras irregularidades no procedimento, 
inclusive quanto à fraude na lista de doadores e imbuídos 
por interesses escusos, ilegítimos e, ainda, financeiros, 
não há falar em absolvição. 

- Constatando-se que as penas corporais foram aplicadas 
com certa exacerbação, em patamares muito acima dos 
mínimos legais, impõem-se as suas reduções em conso-
nância com as circunstâncias judiciais do caso em apre-
ciação. Do mesmo modo, ainda que não se tenham 
dúvidas de que os réus possuam, de fato, qualidades de 
vida satisfatórias, com rendimentos financeiros considerá-
veis, sobretudo diante da profissão dos mesmos, também 
não se pode negar que os valores arbitrados se mostram 
exacerbados. 

- A fixação do regime de cumprimento da pena priva-
tiva de liberdade é resultado de uma operação realizada 
pelo magistrado, na qual se leva em consideração não 
só a quantidade da pena estabelecida, mas, também, as 
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. 

- Ainda que os agentes tenham agido com extrema culpa-
bilidade, por motivos escusos e gerando conse quências 
incalculáveis, não se pode negar que se trata de réus 
primários, sem nenhum registro em suas certidões de 
antecedentes criminais, sendo-lhes, ainda, favoráveis 
as circunstâncias relativas à personalidade e à conduta 
social, diante da pena fixada para cada um deles, fazendo 
jus a iniciar o cumprimento da pena corporal em regime 
semiaberto. 

Julgar prejudicado o recurso do 3º apelante, rejeitar 
as preliminares arguidas e dar parcial provimento 
aos recursos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0518.10.018719-5/001 - 
Comarca de Poços de Caldas - Apelantes: 1º) A.C.Z.; 
2os) C.R.F.S., C.R.C.F., J.A.G.B.; 3º) F.H.G.A.  - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
J.D.C. - Corréu: G.Z. - 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 
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO 3º APELANTE; 
REJEITAR AS PRELIMINARES AGITADAS E, NO MÉRITO, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - Perante 
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de 
Caldas, F.H.G.A., alhures qualificado, foi denunciado 
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso 
I, do Código Penal, e art. 15, parágrafo único, da Lei 
nº 9.434/97; A.C.Z., qualificado nos autos, foi denun-
ciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 15 e 16, 
ambos da Lei nº 9.434/97; G.Z., C.R.C.F. e C.R.F.S., 
qualificados na denúncia, foram denunciados como 
incursos nas sanções do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/97; 
e J.A.G.B., também qualificado na denúncia, foi denun-
ciado pela prática do crime previsto no art. 15, parágrafo 
único, da Lei nº 9.434/97.

Quanto aos fatos, narra a denúncia de f. 02-10 que, 
entre os dias 17 e 18.04.2001, o denunciado F.H.G.A., 
na qualidade de médico responsável pelo acompanha-
mento do tratamento de J.D.C., internado na Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, por 
motivo torpe, consistente no interesse em futuros trans-
plantes dos órgãos do paciente, deixou de prestar-lhe 
consciente e voluntariamente a assistência necessária, 
acarretando a piora progressiva em seu estado de saúde, 
que culminou em sua morte.

Narra ainda a denúncia, que,

no dia 17.04.2001, quando, desde a véspera já se obser-
vavam os sintomas da morte encefálica, o denunciado 
F.H.G.A. e seu colega L.A.C.J. diagnosticaram a morte ence-
fálica de J.D.C., pois havia pressa na realização do trans-
plante dos órgãos. [...] Assim, nos dias 16 e 17.04.2001, 
a equipe de busca ativa de receptores já estava em ação, 
capitaneada pelo denunciado J.A.G.B., como se comprova 
em várias passagens dos autos. No entanto, estranhamente, 
verifica-se que, na certidão de óbito da vítima, bem como 
na declaração de óbito elaborada pelo denunciado F.H., 
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consta que a morte se deu no dia 18.04.2001, às 16h. Neste 
horário, todos os órgãos que foram transplantados já haviam 
sido retirados do cadáver.

Consta também da denúncia, que o denunciado 
G.Z. foi o responsável pela retirada das córneas do 
doador, cadáver J.D.C., as quais foram transplantadas 
em pacientes do denunciado A.C.Z., filho e sócio daquele 
na Clínica Oftalmoclínica de Poços de Caldas. 

Saliente-se, ainda, que estes dois denunciados não tinham 
autorização legal para realizar transplantes. Fora efetuado 
pelo receptor de uma das córneas, R.P., o pagamento de 
R$2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais) aos denun-
ciados A. e G.Z., apesar de o receptor possuir o Plano de 
Saúde Unimed e também estar amparado pelo Sistema Único 
de Saúde.

Ainda, segundo a peça acusatória, os denunciados 
C.R.C.F. e C.R.F.S., pertencentes à equipe de transplantes 
de órgãos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Poços de Caldas, atuaram diretamente na retirada 
dos rins do doador cadáver, motivada pela promessa 
de recompensa, cientes de que o transplante dos órgãos 
seria destinado a receptores escolhidos pela equipe de 
Poços de Caldas, contrariando a exigibilidade de configu-
ração em lista única e outras disposições legais.

O denunciado F.H.G.A. impetrou ordem de habeas 
corpus neste eg. Tribunal (nº 1.0000.12.095973-9/000 
- f. 1345-1354), sendo o mesmo distribuído, por sorteio, 
à minha relatoria, no qual se reconheceu a extinção da 
punibilidade do réu pelos delitos de homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e facilitação de 
venda de órgãos humanos (art. 15, parágrafo único, da 
Lei nº 9.434/97) em razão da prescrição da pretensão 
punitiva, tendo em vista que o mesmo possuía mais de 70 
(setenta) anos, sendo, assim, beneficiado com a redução 
do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP). 

De acordo com a ata de audiência de f. 1.237-
1.239, o MM. Juiz reconheceu a prescrição da pretensão 
punitiva relativamente aos delitos imputados aos denun-
ciados F.H.G.A. (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, 
e art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97) e G.Z. 
(art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/97), visto que 

contam com mais de setenta anos de idade, o que ocasiona a 
contagem do prazo pela metade e na data do recebimento da 
denúncia já teria ocorrido tal instituto, nos termos do art. 107, 
IV, c/c art. 109, I, e art. 115, todos do Código Penal.

Em face do reconhecimento da prescrição, o 
Habeas Corpus nº 1.0000.12.100525-0/000, impe-
trado em favor do paciente G.Z. perdeu seu objeto, sendo 
julgado prejudicado, conforme decisão monocrática de 
f. 1.367-1.368.

Regularmente processados, ao final, sobre-
veio a r. sentença de f. 1.523-1.595, julgando parcial-
mente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhe-

cendo, mais uma vez, a extinção da punibilidade dos 
réus F.H.G.A. (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, 
e art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97) e G.Z. 
(art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/97), pela ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva; condenando o réu 
A.C.Z. pela prática dos delitos previstos nos arts. 15 e 
16, ambos da Lei nº 9.434/97, na forma do art. 69 do 
Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e paga-
mento de 500 (quinhentos) dias-multa, graduados no 
valor unitário de 2 (dois) salários mínimos por dia multa; 
condenando os réus C.R.C.F. e C.R.F.S. pela prática do 
delito previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/97, 
às penas de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida 
em regime fechado, e o pagamento de 150 (cento e 
cinquenta) dias-multa, graduados no valor unitário de 
4 (quatro) salários mínimos; condenando o réu J.A.G.B. 
pela prática do delito previsto art. 15, parágrafo único, da 
Lei nº 9.434/97, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, 
a ser cumprida em regime fechado, e o pagamento de 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, graduados no valor 
unitário de 4 (quatro) salários mínimos por dia multa.

Inconformados com a r. sentença condenatória, a 
tempo e modo, apelaram os réus (f. 1.790, 1.793-1.794, 
1.797, 1.801 e 1.813). 

Em suas razões recursais (f. 1.873-1.962), o 
apelante A.C.Z. suscita, preliminarmente: 1 - incompe-
tência do órgão de jurisdição comum para o proces-
samento e julgamento do presente feito; 2 - inépcia da 
peça acusatória; 3 - cerceamento de defesa decorrente 
da utilização de prova emprestada; 4 - conexão entre 
todos os 8 (oito) casos investigados; 5 - incompetência 
do Magistrado singular para análise de questões rela-
cionadas ao delito de homicídio supostamente perpe-
trado; 6 - ausência de motivação da r. sentença conde-
natória; 7 - parcialidade do Magistrado sentenciante. No 
mérito, almeja a sua absolvição, em razão da atipicidade 
de suas condutas, não se amoldando aos tipos penais 
previstos nos arts. 15 e 16, ambos da Lei nº 9.434/97. 
Alternativamente, requer sua absolvição, ao argumento 
de não ter sido comprovada sua conduta dolosa, bem 
como diante da inexistência de provas suficientes a 
lastrear o decreto condenatório. Por fim, requer a redução 
das penas impostas, tanto a corporal quanto a de multa, 
assim como o reconhecimento da continuidade delitiva 
entre os delitos.

Por sua vez, os apelantes C.R.F.S., C.R.C.F. e 
J.A.G.B., através das razões recursais de f. 2.034-2.083, 
complementadas por memórias apresentadas poste-
riormente, suscitam preliminarmente: 1- incompetência 
absoluta da Justiça Estadual para processar o feito; 2 
- ilegitimidade do representante do Órgão Ministerial 
subscritor da denúncia, em clara ofensa ao princípio 
do promotor natural; 3 - inépcia da peça acusatória em 
relação aos denunciados C. e C.; 4 - inconstitucionali-
dade do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal; 5 
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- ofensa ao princípio da correlação. No mérito, buscam 
os apelantes as suas absolvições, ante a inexistência 
de provas suficientes para se comprovarem as imputa-
ções irrogadas. Alternativamente, os apelantes C. e C. 
requerem o afastamento da qualificadora prevista no 
art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/97, ante a inexistência de 
provas quanto à existência das elementares “mediante 
paga ou promessa de recompensa”. Ao final, requerem a 
redução das penas impostas.

O apelante F.H.G.A., em suas razões de f. 1.999-
2.014, alega a ilegalidade quanto à imposição de 
medidas cautelares diversas da prisão, mesmo diante 
do reconhecimento da extinção de sua punibilidade pela 
ocorrência da prescrição. Sustenta, ainda, a atipicidade 
da medida cautelar imposta, não encontrando respaldo 
no rol previsto nos arts. 319 e 320, ambos do CPP.

O recurso foi contrariado pelo representante do 
Ministério Público (f. 2.140-2.157 e 2.158-2.177), 
pugnando pela rejeição de todas as preliminares 
arguidas e no, mérito, pelo desprovimento dos recursos, 
salvo aquele interposto pelo réu F.H., visto que, diante 
da extinção de sua punibilidade, não há como se aplicar 
ao apelante nenhuma medida cautelar, no que foi secun-
dado, nesta instância, pela douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer da lavra do il. Procurador, Dr. Gilvan 
Alves Franco (f. 2.178-2.184).

Era o que havia de relevante a relatar.
Inicialmente, impõe-se destacar que o apelo apre-

sentado por F.H.G.A se encontra prejudicado pela perda 
de seu objeto, pois as questões suscitadas foram devida-
mente analisadas por este eg. Tribunal no Habeas Corpus 
nº 1.0000.13.0014315-9/000, julgado em 16.05.2013.

Alega a defesa que, mesmo tendo a sua punibili-
dade extinta em razão da prescrição da pretensão puni-
tiva, o il. Magistrado decretou, de ofício, medidas caute-
lares alternativas à prisão. Sustenta, ainda, a atipicidade 
da medida cautelar imposta, tendo em vista não se encon-
trar descrita no rol previsto nos arts. 319 e 320 do CPP.

Em seu decisum, consignou o il. Magistrado:

Aplico a todos os réus, de ofício, outra medida cautelar diversa 
da prisão preventiva, de afastá-los do ambiente hospitalar, ou 
seja, o imediato cessar de suas atividades de prestação de 
serviços médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja em 
consultórios, hospitais públicos ou particulares conveniados 
com o SUS, não podendo realizar quaisquer consultas ou 
procedimento pelo SUS. [...]
Quanto aos denunciados F.G. e G.Z., por se tratar as áreas 
- penal e administrativa - de instâncias autônomas, devido 
a tudo que consta dos autos, pela gravidade das acusa-
ções contra os mesmos, confirmadas pelas provas dos autos, 
ainda que não alcançados pela lei penal devido a extinção da 
pretensão punitiva estatal como efeito da prescrição, deter-
mino também de ofício, que seja oficiado ao CFM e CRM, 
com as cópias pertinentes, para a abertura ou reabertura de 
processos disciplinares, visando à cassação de seus regis-
tros médicos, com imediata suspensão de suas atividades e 
imediata comunicação das medidas aplicadas a este juízo.

As razões do presente apelo se confundem com aquelas 
trazidas no Habeas Corpus nº 1.0000.13.0014315-
9/000, no qual se deferiu parcialmente a ordem em sede 
liminar, posteriormente ratificada pela Turma Julgadora, 
para reconhecer o constrangimento ilegal existente 
diante da aplicação da medida cautelar determinando 
a suspensão do exercício profissional do réu, mesmo já 
estando extinta a sua punibilidade.

Peço vênias para trazer aos autos trecho do voto 
proferido no referido habeas corpus, no qual se anali-
saram devidamente as questões, verbis:

Inicialmente, registro que, em razão da independência de 
instâncias, possível que seja realizada a comunicação de fato 
penal já prescrito, aos órgãos de regulação competentes, 
para, se for o caso, adotarem medidas no âmbito adminis-
trativo, pois a prescrição penal não impede que medidas de 
outra natureza sejam impostas. 
[...]
Sendo assim, a comunicação realizada pela douta autoridade 
tida como coatora aos órgãos de classe, acerca dos fatos 
noticiados na denúncia, não representa ofensa aos direitos 
do paciente.
Entretanto, a meu ver, merece acolhida a pretensão do 
impetrante, no que tange à determinação daquele Juízo 
no sentido de que sejam imediatamente suspensas as ativi-
dades profissionais do paciente (f. 88), pois a prescrição da 
pretensão punitiva afasta a possibilidade de imposição de 
medidas cautelares.
Com efeito, as medidas cautelares têm natureza proces-
sual e estão adstritas à ação penal, pois existem para asse-
gurar o desenvolvimento regular do processo, tendo cabi-
mento somente no curso da persecução penal. Nesse sentido, 
leciona Luiz Flávio Gomes:
‘As medidas cautelares possuem natureza instrumental, ou 
seja, estão a serviço do processo e da eficácia da justiça 
criminal. Existem para a garantia regular do processo assim 
como para assegurar a efetividade do poder de punir do 
Estado. São essas, em linhas gerais, as justificações teleoló-
gicas das medidas cautelares.
As medidas cautelares não possuem um fim em si mesmas. 
Não são penas. Elas existem para assegurar a aplicação da 
lei penal ou a eficácia do processo penal ou da investigação 
ou para evitar novas infrações penais. O processo penal serve 
para a tutela da liberdade assim como para a efetivação do 
direito de punir do Estado.’ (GOMES, Luiz Flávio. Prisão e 
medidas cautelares. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 33).
Ora, se o poder punitivo do Estado se encontra fulminado 
pela prescrição, inclusive já decretada a extinção da puni-
bilidade do paciente em primeira instância, não faz sentido 
impor limitação de natureza cautelar, o que somente seria 
possível no curso da ação penal, ou em caso de eventual 
condenação, situações não constatadas na espécie.
A extinção da punibilidade pela prescrição põe fim à possibi-
lidade de imposição da punição penal e impede a adoção de 
medidas processuais penais, pois apaga o registro da ação 
ajuizada, para todos os fins.
[...]
Logo, assiste razão aos impetrantes, ao sustentarem que a 
imposição da medida cautelar, no caso em apreço, afasta-se 
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de suas finalidades legais e configura constrangimento ilícito 
à liberdade do paciente.
Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos 
consta, meu voto é no sentido de ratificar a liminar e conceder 
parcialmente a ordem, para afastar do ato objurgado a deter-
minação quanto à imediata suspensão das atividades profis-
sionais do paciente, sem prejuízo da abertura ou reabertura 
de processos disciplinares contra o acusado.

Logo, tendo sido determinado no Habeas Corpus 
nº 1.0000.13.0014315-9/000 o afastamento da deter-
minação quanto à imediata suspensão das atividades 
profissionais do paciente, destacando a possibilidade da 
simples comunicação dos fatos apurados ao Conselho de 
Medicina para as providências que entender cabíveis, em 
razão da independência das instâncias, resta prejudicada 
a análise dos pedidos formulados por F.H.G.A.

Preliminares:
Passo, pois, à análise das questões preliminares 

suscitadas pela defesa dos apelantes, as quais, em sua 
imensa maioria, tratam de mera reiteração de teses ante-
riormente apresentadas, as quais foram devidamente 
analisadas e rechaçadas pelo douto Magistrado senten-
ciante, razão pela qual adoto tais fundamentos, ratifi-
cando-os em sua integralidade.

Ressalte-se que a encampação dos fundamentos 
expostos em decisões anteriores não acarreta nenhum 
tipo de nulidade, nos termos do entendimento consoli-
dado nos Tribunais Superiores, verbis:

Embargos de divergência. Ação civil pública. Improbidade 
administrativa. Condenação. Transcrição das contrar-
razões do Ministério Público incorporadas às razões de 
decidir. Alegada ofensa ao art. 458, incisos II e III, do CPC. 
Inexistência. Fundamentação válida. Precedentes. Embargos 
de divergência, em relação à competência da Corte Especial, 
conhecidos, mas rejeitados. 1. A reprodução de funda-
mentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério 
Público ou mesmo de outras decisões atende ao comando 
normativo, e também constitucional, que impõe a neces-
sidade de fundamentação das decisões judiciais. O que 
não se tolera é a ausência de fundamentação. Precedentes 
citados: HC 163.547/RS, 5ª Turma, Rel.ª Ministra Laurita 
Vaz, DJe de 27.09.2010; HC 92.479/RS, 5ª Turma, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 09.03.2009; 
HC 92.177/RS, 6ª Turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues - 
Desembargador convocado do TJCE -, DJe de 07.12.2009; 
HC 138.191/RS, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 
de 07.12.2009; AgRg no REsp 1186078/RS, 5ª Turma, 
Rel.ª Ministra Laurita Vaz, DJe de 28.06.2011; HC 98.282/
RS, 5ª Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 
16.11.2009; RHC 15.448/AM, 5ª Turma, Rel. Ministro 
Gilson Dipp, DJ de 14.06.2004; HC 27347/RJ, 6ª Turma, 
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 1º.08.2005; HC 
192.107/TO, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe de 
17.08.2011. 2. Embargos de divergência, com relação à 
competência da Corte Especial, conhecidos, mas rejeitados. 
Determinação de redistribuição dos embargos no âmbito 
da Primeira Seção para análise dos recursos à luz dos para-
digmas remanescentes. (STJ, Corte Especial, EREsp 1021581/
SP, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, v.u., j. em 28.06.2012; publ. no 
DJe de 04.10.2012.)

Habeas corpus. Acórdão que adota os fundamentos da 
sentença de primeiro grau como razão de decidir. Ausência 
de violação ao art. 93, IX, da CF. Precedentes do STF. Ordem 
denegada. 1. Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal 
o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro 
grau como razão de decidir. 2. Ordem de habeas corpus 
denegada (STF, 2ª Turma, HC 98814, Rel.ª Ministra Ellen 
Grace, v.u., j. em 23.06.2009; publ. no DJe de 03.09.2009.)

Habeas corpus. Processual penal e constitucional. Adoção 
dos fundamentos da sentença de 1º grau pelo acórdão de 
segunda instância como razões de decidir. Não violação 
da regra do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Precedentes. 1. O entendimento esposado na decisão do 
Superior Tribunal está em perfeita consonância com o posicio-
namento desta Suprema Corte, no sentido de que a adoção 
dos fundamentos da sentença de 1º grau pelo julgado de 
segunda instância como razões de decidir, por si só, não 
caracteriza ausência de fundamentação, desde que as razões 
adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da 
causa, sem que tanto configure violação da regra do art. 93, 
inciso IX, da Constituição Federal. 2. Habeas corpus dene-
gado. (STF, 1ª Turma, HC 94387, Rel. Ministro Dias Toffoli, 
v.u., j. em 02.03.2010; pub. DJe de 25.03.2010.)

Ainda assim, examino minuciosamente as prelimi-
nares arguidas.

1 - Incompetência do órgão de jurisdição comum 
para o processamento e julgamento do presente feito.

Sustenta a defesa do apelante A.C. que, em razão 
da conexão com o delito de homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, inciso I, do CP) supostamente perpetrado 
por F.H., o presente feito deveria ser processado e julgado 
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poços de Caldas, 
nos termos do art. 78, inciso I, do CPP.

A competência do Júri Popular para o julgamento 
dos delitos dolosos contra a vida se encontra expressa-
mente prevista na Constituição Federal, em seu art. 5º, 
inciso XXXVIII, alínea d. Trata-se de competência mínima, 
visto ser possível, também, o julgamento dos delitos 
conexos ao crime doloso contra a vida.

Porém, conforme se verifica dos autos, embora F.H. 
tenha, de fato, sido denunciado pela prática de homicídio 
doloso contra a vida (art. 121, § 2º, inciso I, do Código 
Penal), nem sequer chegou a ser pronunciado, tendo em 
vista a extinção de sua punibilidade pela prescrição.

Ora, sendo assim, não mais subsiste a força atra-
tiva da competência do Tribunal do Júri para o processa-
mento e julgamento dos delitos conexos, que não foram 
fulminados pela prescrição, tendo em vista não subsistir 
competência do referido órgão para a análise do crime 
doloso contra a vida.

Não poderiam, diante da prescrição do delito de 
homicídio qualificado, ser os réus pronunciados e, poste-
riormente, julgados pelo Tribunal do Júri apenas em 
relação aos delitos conexos, sem qualquer análise quanto 
ao delito doloso contra a vida.

Mutatis mutandis, poderia se imaginar que a 
presente hipótese se assemelha à absolvição sumária 
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na primeira fase do Júri, merecendo destaque a lição de 
Paulo Rangel:

A sentença absolutória proferida em face do crime da compe-
tência do Tribunal do Júri não deve manifestar-se em relação 
ao crime conexo afeto ao juiz singular, que, por força da 
conexão, foi levado ao Tribunal do Júri, pois, uma vez absol-
vido o réu sumariamente do crime doloso contra a vida, cessa 
a competência do Tribunal do Júri para conhecer e julgar 
crime conexo não doloso contra a vida.
Assim, havendo conexão entre um homicídio doloso e um 
roubo, se o juiz absolver sumariamente o réu do homicídio 
doloso, deverá esperar o trânsito em julgado da sentença 
para remeter o processo ao juiz singular, a fim de que este se 
manifeste sobre o crime de roubo. Se for o competente (juris-
dição cumulativa), deverá cumprir as formalidades inerentes 
ao direito de defesa e julgar o réu. (RANGEL, Paulo. Tribunal 
do Júri. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2009, p. 192-193.)

Logo, não tendo a análise do delito contra a vida 
superado a fase inicial do procedimento escalonado do 
Tribunal de Júri, conhecida como judicium accusationis, 
sequer pronunciando o réu, não há falar em perpetuação 
da competência do Júri Popular para a análise dos delitos 
conexos, os quais devem ser submetidos a julgamento 
pelo Juízo comum estadual.

Dessa feita, rejeito a presente preliminar de incom-
petência do Juízo.

2 - Inépcia da peça acusatória.
Alegam os apelantes A., C. e C. a inépcia da 

denúncia, ante a ausência de descrição pormenorizada 
das condutas criminosas supostamente perpetradas, ofen-
dendo as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Examinando a peça pórtica em confronto com a 
pretensão preliminar apresentada, forçoso concluir que 
a mesma não padece do vício apontado, restando devi-
damente delineadas as condutas atribuídas a todos os 
denunciados, não havendo qualquer ofensa aos princí-
pios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa.

A referida peça, além de reunir todos os requi-
sitos de validade exigidos pelo art. 41 do CPP, contém 
regular exposição do fato criminoso e de suas circunstân-
cias, assim como a devida qualificação dos denunciados, 
a classificação do crime e rol de testemunhas, de forma 
a permitir-lhes o exercício da ampla defesa, não incor-
rendo em qualquer das vedações previstas no art. 395 do 
mesmo estatuto processual.

Registre-se que tal questão foi afastada pelo douto 
Sentenciante tanto no despacho de f. 1.120-1.121, após 
a apresentação de resposta à acusação, como na r. 
sentença de f. 1.523-1.595, destacando-se que a peça 
acusatória se mostra totalmente compreensível, possibi-
litando o exercício pleno da ampla defesa e do contra-
ditório. 

Desse modo, rejeita-se a preliminar de inépcia 
da denúncia, até porque tal alegação se esgota com a 
prolação da sentença, tornando-se preclusa a matéria.

3 - Cerceamento de defesa em razão da utilização 
de provas emprestadas.

Sustenta a defesa que o il. Magistrado se utilizou de 
prova emprestada, produzida sem o contraditório neces-
sário em relação ao apelante A., inclusive acostando-as 
aos autos após a prolação do decreto condenatório 
(f. 1.597-1.766).

Não há falar em nulidade do feito em razão da 
produção das referidas provas e oportuna juntada aos 
autos, visto que as mesmas não foram utilizadas exclusi-
vamente para embasar a condenação do ora apelante. 

Com efeito, os referidos elementos probatórios, 
ainda que considerados como provas emprestadas, 
referem-se a apurações relativas aos outros delitos inves-
tigados e que possuem extrema ligação com este em 
apuração nos presentes autos. 

Da simples análise da r. sentença de f. 1.523-
1.595, pode-se inferir que o Magistrado não se baseou 
nesses documentos para prolatar o seu decreto condena-
tório, mas apenas e tão somente os trouxe aos autos para 
demonstrar o andamento das investigações relativas aos 
outros delitos perpetrados pelos réus.

Nesse sentido, oportunas as alegações do il. 
Promotor de Justiça em suas contrarrazões (f. 2.157-
2.177), afirmando ser 

óbvio que a suposta nulidade aventada é de todo infundada, 
posto que a condenação não se baseou nos documentos 
acostados às f. 1.597/1.766, os quais apenas ilustram 
o andamento de outros procedimentos investigativos e 
processos judiciais relativos a casos referidos no relatório de 
auditoria do Denasus (f. 11/41) e que foram mencionados 
na r. sentença apenas a título de contextualização histórica 
dos fatos. 

Por tais razões, rejeito também a preliminar de cercea-
mento de defesa pela utilização de provas emprestadas.

4 - Conexão entre os 8 (oito) delitos investigados.
Sustenta a defesa que a prova das infrações dos 

delitos supostamente perpetrados pelos apelantes e 
demais investigados está diretamente ligada à prova dos 
crimes alvo na presente ação penal, devendo-se reco-
nhecer a conexão entre todos estes, de modo a acarretar 
a unidade de processo e julgamento.

Apesar da ligação do presente delito com todos os 
outros investigados e citados nos autos, não há como 
se reconhecer a conexão instrumental entre estes, de 
modo a ensejar obrigatoriamente o julgamento conjunto 
dos mesmos.

Ora, todas as provas produzidas em relação à 
investigação do suposto assassinato da vítima J.D.C.  e 
consequente remoção e transplante ilegal de seus órgãos 
se encontram acostadas aos presentes autos, de modo 
a se garantir o exercício pleno dos direitos relativos ao 
contraditório e à ampla defesa.

Ainda que se possa falar em ligações entre o 
delito em apuração e outros supostamente perpetrados 
pelos réus, com a participação de terceiros, não há uma 
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necessária conexão instrumental a ensejar o julgamento 
conjunto, pois cada um dos delitos possui suas peculia-
ridades, inclusive quanto aos próprios autores e denun-
ciados, não havendo qualquer hipótese de julgamentos 
contraditórios. 

Não bastasse, a unidade processual acarretaria, 
na presente hipótese, ofensa ao princípio da celeridade 
processual (art. 5º, inciso LXXVIII, CF), bem como daria 
ensejo à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
estatal em relação aos delitos, à semelhança do reconhe-
cido em relação aos réus F. e G.

A propósito, prevê o art. 80 do Código de Processo 
Penal que 

será facultativa a separação dos processos quando as infra-
ções tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo 
ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número 
de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, 
ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente 
a separação.

Trago à colação decisão proferida pela Corte 
Especial do colendo STJ, que traduz a desnecessidade de 
reunião dos processos instaurados para a apuração de 
delitos que apresentam certa conexão instrumental, verbis:

Questão de ordem. Corte Especial. Denúncia contra conse-
lheiro de Tribunal de Contas estadual e ex-governador. Ação 
penal avocada do Juízo de primeiro grau na qual mais oito 
coautores restaram denunciados por diversos delitos que não 
só os descritos na presente ação penal. Delito de formação 
de quadrilha rejeitado pela Corte Especial quanto ao acusado 
detentor do foro privilegiado. Atual posicionamento da Corte 
Especial. Possibilidade, necessidade e utilidade de desmem-
bramento do feito. Aplicação do art. 80 do Código de 
Processo Penal. Medida que busca garantir a celeridade e 
razoável duração do processo, além de tornar exequível a 
própria instrução criminal de modo a viabilizar a persecutio 
criminis in iudicio. Risco de prescrição da pretensão punitiva 
em relação a alguns delitos. Estágios processuais diversos 
entre as ações penais. Observância da ampla defesa e do 
princípio do juiz natural. Diversos precedentes da Suprema 
Corte. Inconveniência da regra do simultaneous processus. 
1. O art. 80 do Código de Processo Penal prevê a possi-
bilidade de separação dos processos, mercê da conexão 
ou continência, quando ‘as infrações tiverem sido prati-
cadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, 
quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes 
prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, 
o juiz reputar conveniente a separação’. 2. A atual jurispru-
dência desta Corte Especial, em consonância com o enten-
dimento da Suprema Corte, vem decidindo que, em hipó-
teses semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria 
dos denunciados não tem foro por prerrogativa de função (in 
casu, dos dez denunciados, apenas um detém o foro por prer-
rogativa de função por ter assumido o cargo de Conselheiro 
da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco 
da verificação da prescrição da pretensão punitiva do Estado 
em relação a vários dos crimes narrados na proemial acusa-
tória, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do 
CPP, é medida que busca, em verdade, garantir a celeridade 
e razoável duração do processo, além de tornar exequível a 
própria instrução criminal de modo a viabilizar a persecutio 
criminis in iudicio, preservando a observância da ampla defesa 

e do princípio do juiz natural. [...] I - De acordo como art. 80 
do Código de Processo Penal, embora haja continência ou 
conexão, pode o magistrado, facultativamente, separar os 
processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer 
porque as infrações foram praticadas em circunstâncias de 
tempo ou de lugar diferentes, quer em razão do excessivo 
número de acusados, quer para não prolongar a prisão dos 
réus ou, ainda, diante de motivo relevante, em benefício dos 
acusados ou da própria administração da justiça. II - O simples 
fato de no inquérito ou na ação penal se investigar suposta 
organização criminosa não impede, per se, o desmembra-
mento do processo (AP-AgR 336/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ de 10.12.2004). III - Em diversas oportuni-
dades a c. Suprema Corte, por motivos vários, nos processos 
de competência originária, acabou determinando o desmem-
bramento do feito. IV - O processamento da presente ação 
penal perante esta Corte, cuja exordial acusatória apresen-
tada em 229 laudas em face de 16 (dezesseis) denunciados, 
já conta, na data de hoje com 25 volumes e 553 apensos, 
sendo que a competência ratione personae desta Corte nos 
termos do art. 105, inciso I, letra a, da Lex Fundamentalis se 
verifica, exclusivamente, em razão de 3 (três) dos investigados 
serem Desembargadores Federais do e. Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, a toda evidência, mostra-se totalmente 
desarrazoado, podendo acarretar, como bem destacado 
em alguns arestos do c. Supremo Tribunal Federal, prejuízo 
para a própria efetividade da persecutio criminis in iudicio. 
De fato, o risco da verificação da prescrição da pretensão 
punitiva do Estado em relação a vários dos crimes narrados 
na proemial acusatória é real. V - A esperada celeridade ou 
razoável duração do processo, alçada pela EC nº 45/2004 
à categoria de direito fundamental (art. 5º, inciso LXXVIII, 
da Carta Máxima) já se mostra seriamente comprometida, 
pois, apenas para ilustrar a dificuldade existente no proces-
samento perante essa Corte deste feito, muito embora a noti-
ficação dos acusados em atendimento ao disposto no art. 4º 
da Lei nº 8.038/90 tenha sido por mim determinada em data 
de 03.09.2008, apenas em 16.02.2009 a última resposta 
à denúncia foi apresentada, ou seja, mais de cinco meses 
depois! Os inúmeros e infindáveis incidentes de restituição de 
bens, de compartilhamento de dados também são obstáculos 
à efetiva, célere e adequada prestação jurisdicional neste 
caso. VI - Além disso, a própria instrução criminal, nesse 
caso, se mostra problemática, bastando para evidenciar o 
alegado o número de testemunhas arroladas. [...] (STJ, Corte 
Especial, QO na AP 514/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, v.u., j. em 
28.10.2010; publ. no DJe de 07.12.2010.)

Verifica-se, pois, que a produção probatória em 
nada foi prejudicada pela separação dos processos, bem 
como garantiu aos acusados o exercício efetivo e pleno 
da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se 
mostra incabível o reconhecimento da aludida preliminar 
de conexão entre os delitos investigados.

5 - Incompetência do Magistrado singular para 
análise de questões relacionadas ao delito de homicídio 
supostamente perpetrado.

Afirma a defesa que o MM. Juiz extrapolou sobre-
maneira os limites de sua competência, pois, ao prolatar 
o seu decreto condenatório, o mesmo discorre acerca da 
imprescindibilidade de se analisar previamente o delito de 
homicídio qualificado supostamente praticado pelo réu F., 
cuja competência pertence ao Tribunal do Júri. Assim, 
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não poderia ele ingressar na r. sentença na análise da culpa-
bilidade do corréu denunciado por homicídio doloso qualifi-
cado, atribuição esta de exclusiva competência do Tribunal do 
Júri, responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra 
a vida.

Ora, diante de todas as peculiaridades do caso 
concreto, mostra-se incabível a análise dos delitos 
previstos na Lei nº 9.434/97 sem que, ao menos, o 
magistrado teça algumas considerações em relação ao 
delito anteriormente perpetrado, relativo ao homicídio da 
vítima J.D.

Com efeito, o transplante irregular de órgãos 
somente ocorreu em razão do suposto homicídio de 
J.D., sendo sua autoria atribuída ao acusado F.H., 
sendo que tal delito restou fulminado pela prescrição da 
pretensão punitiva.

Assim, sem sombra de dúvidas, os delitos possuem 
uma extrema ligação, sobretudo no que tange à conexão 
probatória, sendo que a análise das circunstâncias gerais 
do homicídio ocorrido, ainda que de maneira superficial, 
mostra-se essencial e imprescindível para o deslinde das 
questões supervenientes relativas à remoção e transplante 
dos órgãos do doador cadáver.

Registre-se, porém, que o Magistrado não examinou 
minuciosamente a autoria e materialidade do delito de 
homicídio, sob pena de invadir a competência constitu-
cional do Tribunal do Júri. Contudo, a simples referência 
e as citações às circunstâncias em que ocorreu o óbito da 
vítima não importam, necessariamente, em julgamento 
do delito doloso contra a vida.

Tal questão apresenta extrema ligação com outras 
preliminares anteriormente examinadas e rejeitadas, não 
havendo dúvidas quanto à inexistência de qualquer vício 
no julgamento proferido pelo Magistrado singular, não 
havendo que se falar em invasão de competência do 
Tribunal Popular do Júri.

Logo, impõe-se a rejeição da preliminar.
6 - Ausência de motivação da r. sentença condenatória.
Alega o apelante A. que a r. sentença proferida às 

f. 1.523-1.595 não apresenta fundamentação suficiente 
para lastrear a sua condenação, não tendo analisado 
todas as teses apresentadas pela defesa.

Como se sabe, a necessidade de motivação é impe-
riosa no sistema de livre convencimento, tratando-se de 
um direito fundamentalmente assegurado na Constituição 
Federal, em seu art. 93, inciso IX. Ademais, não vigoram 
em nosso ordenamento jurídico os sistemas de provas 
legais ou tarifadas e da íntima convicção, devendo o 
magistrado, obrigatoriamente, justificar o seu pronuncia-
mento, como forma de garantir, sobretudo, a sua impar-
cialidade e o controle acerca da legalidade das deci-
sões judiciais.

Ademais, a motivação da decisão judicial se mostra, 
ainda, como uma garantia às partes, possibilitando-lhes 
constatar se o juiz levou em conta os argumentos e as 

provas produzidas por cada uma e, assim, se insur-
girem contra a decisão lançada. Registre-se que o direito 
à prova não só se configura como direito de produzir a 
prova, mas também como direito à valoração da prova 
pelo juiz, um dos corolários do princípio do contraditório.

De acordo com o livre convencimento motivado, 
o julgador tem uma ampla liberdade na valoração dos 
elementos probatórios produzidos ao longo da instrução 
criminal por ambas as partes, provas essas que têm, legal 
e abstratamente, o mesmo valor, porém se vê obrigado a 
fundamentar sua decisão.

Assim, do simples exame da r. sentença digladiada, 
verifica-se que a mesma não padece do vício apontado, 
já que, ao contrário do que foi alegado, o il. Magistrado 
procedeu ao exame minucioso e extenso de todas as 
questões de fato e de direito apresentadas ao longo da 
instrução criminal.

O decisum em comento não pode, em momento 
algum, ser tachado de carente de fundamentação, pois 
o douto Sentenciante declinou todas as razões que o 
levaram a decidir pela condenação dos réus nos termos 
da inicial acusatória, de maneira racional, compreensível 
e, principalmente, imparcial, de acordo com o seu livre 
convencimento motivado, sem um mínimo de dúvida em 
sua decisão.

Ademais, é de sabença comezinha que não se 
faz necessária a análise minuciosa de todas as alega-
ções apresentadas pela defesa, pois vigora na doutrina 
e na jurisprudência o entendimento de que não se anula 
sentença por não enfrentamento frontal das teses da 
defesa quando, reflexamente, essas puderem ser tidas 
como implicitamente afastadas pelo enfrentamento de 
outras teses que, em um raciocínio de excludência lógica, 
sejam com elas incompatíveis, o que se verifica no caso 
em questão. 

Registre-se, ainda, que muitos dos questiona-
mentos trazidos pela defesa como forma de demonstrar a 
ausência de fundamentação da r. sentença, na verdade, 
confundem-se com o mérito da presente apelação e, 
diante do pedido de absolvição formulado, será melhor 
examinada com o mérito do apelo.

Assim, rejeito também essa preliminar.
7 - Parcialidade do Magistrado sentenciante. 
Afirma a defesa que o MM. Juiz a quo, ao prolatar 

a r. sentença condenatória de f. 1.523-1.595, agiu com 
extrema parcialidade, “tendo contribuído, de maneira 
patente e deliberada, com a atividade do acusador 
público”.

Razão não assiste à defesa, tratando-se de mais 
uma tentativa vã de desmerecer o esforço e dedicação do 
Magistrado sentenciante.

Em relação à sua atividade profissional, o magis-
trado deve conduzir os processos que lhe são afetados em 
estrita observância aos princípios constitucionais e legais, 
dentre os quais se destacam a legalidade, a imparciali-
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dade, a devida fundamentação, a razoável duração do 
processo, dentre inúmeros outros. 

Sabe-se, porém, que é impossível a neutralidade 
absoluta de um ser humano e, consequentemente, de 
um magistrado, não podendo agir sem sentimentos e 
distante de todos os seus valores herdados durante sua 
vida e o contato com a sociedade. Salutar, porém, que 
se recomende ao juiz evitar favoritismo, predisposição e 
o preconceito.

Prevê o art. 1º do Código de Ética da Magistratura 
Nacional que 

o exercício da magistratura exige conduta compatível com 
os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, 
norteando-se pelos princípios da independência, da impar-
cialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da 
transparência, do segredo profissional, da prudência, da dili-
gência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, 
da honra e do decoro.

De fato, o juiz deve ser independe de pressões 
internas e externas no exercício da atividade jurisdicional. 
Independência e imparcialidade não significam, contudo, 
ausência de dever para com os jurisdicionados, tanto que 
o Poder Judiciário é fiscalizado pelo povo essencialmente 
por intermédio do princípio da motivação das decisões 
judiciais, dos sistemas de controle interno e por parte do 
próprio CNJ, via controle externo.

In casu, verifica-se que o nobre Magistrado exerceu 
ao longo de toda a instrução criminal a sua função de 
maneira imparcial, sempre equidistante das partes.

O fato de o magistrado se empenhar de forma 
exemplar no desempenho de suas funções, examinando 
exaustivamente todas as provas produzidas ao longo 
da instrução criminal, de modo a demonstrar todas as 
razões de seu convencimento, conforme o princípio do 
livre convencimento motivado, não acarreta a sua parcia-
lidade para o julgamento do feito.

Com efeito, o Magistrado se empenhou em demons-
trar todos os pontos controvertidos nos autos, eviden-
ciando todas as investigações realizadas, desde o surgi-
mento das primeiras suspeitas quanto ao esquema ilícito 
de remoção e venda de órgãos humanos, bem como a 
existência de outros casos ainda sob investigação. 

Não ofende a sua imparcialidade a oitiva de teste-
munhas não arroladas pela defesa ou mesmo a juntada 
aos autos de documentos, sobretudo aqueles que não 
digam respeito especificamente ao caso em julgamento, 
tratando-se de decorrência lógica da busca pela verdade 
real, fundamentando devidamente todas as suas decisões.

Aliás, tal questão também já foi analisada 
por esta Turma Julgadora na Exceção de Suspeição 
nº 1.0000.13.023707-6/000, verbis:

Processo penal. Exceção de suspeição. Parcialidade do juiz 
não comprovada. Expressões próprias de decidir. Exceção 
rejeitada. 1 - Não espelhando os eventos descritos pelos 
excipientes hipótese de suspeição prevista no rol taxativo do 

art. 254 do CPP e não comprovada a alegada parcialidade 
do juiz de direito, impossível determinar o afastamento do 
magistrado do feito sujeito à sua competência, por falta de 
necessidade da medida extrema. 2 - Exceção de suspeição 
rejeitada. (TJMG, 3ª Câm. Crim., Exceção Suspeição-Cr 
nº 1.0000.13.023707-6/000, Rel. Des. Antônio Armando 
dos Anjos, v.u., j. em 02.07.2013, publ. no DJe de 
09.07.2013.)

No referido julgado destacou-se que:

Com efeito, as dicções como ‘Máfia dos Transplantes’ ou 
mesmo ‘doadores cadáveres’ já faziam parte dos procedi-
mentos administrativos de investigação e também de relatos 
colhidos por meio da imprensa, optando o magistrado por 
transportá-los para a sentença, sem extrapolar os limites da 
fundamentação juridicamente exigida.
As entrevistas proferidas após a prolação da sentença conde-
natória e que fazem parte das mídias juntadas pela defesa, 
foram concedidas em caráter de esclarecimento da opinião 
pública, limitando-se o julgador a narrar o teor da decisão 
proferida, passando informações gerais sobre o número de 
acusados, quantos restaram condenados, penas aplicadas e 
direito de recorrer em liberdade.
Dada a notória repercussão social do caso em apreço, divul-
gado em diferentes veículos de informação, necessário que a 
sentença proferida fosse também compartilhada com a socie-
dade, até mesmo porque o seu conteúdo não está inserido 
nas hipóteses de segredo de justiça ou mesmo de restrição 
constitucional de acesso ao público (art. 93, IX, CR/88).
Na verdade, há hipóteses em que a sentença transcende as 
partes envolvidas no processo, diante da natureza do tema 
apreciado, como bem assevera Pedro Lenza:
‘[...]
Complementando essa garantia geral do dever de motivação 
e publicidade das decisões, o art. 5º, LX, da CF/88 estabelece 
que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos proces-
suais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem. Assim, totalmente aceitáveis as regras fixadas, por 
exemplo, nos arts. 155, 444, 815 e 841 do CPC e 20 do CPP.
Pelo exposto, o dever de motivar as decisões judiciais (o livre 
convencimento motivado - CPC, arts. 131, 165, 458; CPP, 
art. 381, III, etc.) deve ser entendido, numa visão moderna 
do direito processual, não somente como garantia das partes. 
Isso porque, em razão da função política da motivação das 
decisões, pode-se afirmar que os seus destinatários ‘[...] não 
são apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual 
recurso, mas quisquis de populo, com a finalidade de aferir-se 
em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade de justiça 
das decisões’. (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquema-
tizado. 15 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 928-929).

Assim, não havendo que se falar em parcialidade 
do Magistrado sentenciante, rejeito a preliminar arguida.

8 - Incompetência absoluta da Justiça Estadual para 
processar o feito.

Alega a defesa que, com a exclusão do denunciado 
F.G. do polo passivo da presente ação, em razão do reco-
nhecimento da extinção de sua punibilidade, só restaram 
para serem processadas e julgadas as acusações formu-
ladas contra os demais acusados, todas elas determi-
nantes da competência da Justiça Federal, em razão 
da matéria, pois atentam contra a gestão e o controle 
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central do Sistema Nacional de Transplantes, a cargo do 
Ministério da Saúde.

Diante da análise dos fatos expostos ao longo da 
instrução criminal, bem como dos delitos imputados aos 
agentes, não se tem dúvida quanto à competência da 
Justiça Estadual para analisar o feito.

Conforme destacado pelo nobre Promotor em suas 
contrarrazões, 

não obstante o referido diploma legal estabelecer e disci-
plinar o Sistema Nacional de Transplantes, é certo que os 
bens jurídicos ofendidos, no tocante às infrações penais 
acima referidas são o respeito aos mortos e a integridade 
física dos vivos. 

A esse respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci:

17. Competência: trata-se, como regra, de competência da 
Justiça Estadual, sem qualquer especialização, vale dizer, 
cuida-se de Vara Cível, e não de Vara privativa da Fazenda 
Pública (TJSP, AP. 464.554-4/7, 1ª C., Rel. Guimarães e 
Souza, 10.10.2003, v. u.). Os bens jurídicos tutelados (ética 
e a moralidade no contexto da doação de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano; preservação da integridade física 
e da vida das pessoas; respeito à memória dos mortos) não 
dizem respeito, diretamente, à União ou às entidades autár-
quicas ou empresas públicas federais, nos termos do art. 109, 
I, da Constituição Federal. O fato de haver uma fila de 
espera, organizada pelo Sistema Nacional de Transplantes, 
não faz nascer nenhum interesse direto da União, autarquias 
ou empresas públicas federais. Na realidade, cuida-se de 
interesse geral da coletividade a mantença do padrão ético 
e da avaliação médica da necessidade na captação e distri-
buição de órgãos para transplante. (NUCCI, Guilherme de 
Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 1.215-1.216.)

Nesse mesmo sentido, a orientação do colendo STJ:

Remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. 
Sistema Nacional de Transplante. Lei nº 9.434/97. Decreto 
nº 2.268/97. Competência federal/estadual. 1. O sistema 
organizado pelo Decreto nº 2.268/97, ao dispor que o 
Ministério da Saúde exercerá as funções de órgão central, 
não remeteu à Justiça Federal toda a competência para as 
questões penais daí oriundas. 2. No caso, a remoção dos 
órgãos ou partes do cadáver foi consequência da ação de 
homicídio, essa a ação principal. A precedência do homicídio 
para a remoção de órgãos ou partes de cadáver, portanto, 
foi a mais ampla possível tanto em relação à censurabilidade 
das condutas quanto no que diz respeito à ordem natural 
dos acontecimentos. 3. Sendo, pois, hipótese de homicídio, 
o caso é de competência estadual. 4. Conflito do qual se 
conheceu, declarando-se competente o suscitante. (STJ, 3ª 
Sessão, CC 103599/MG, Rel. Ministro Nilson Naves, v.u., j. 
em 24.06.2009, pub. no DJe de 22.10.2009.)

A única hipótese em que se poderia admitir a 
competência da Justiça Federal seria no caso de tráfico 
internacional de órgãos, o que, como visto, não se cons-
tata nos delitos apurados no presente feito.

Não bastasse, o Ministério Público Federal, ao 
oficiar nos autos (f. 848-851), reconheceu expressamente 

que “não se verificam presentes razões que vinculem o 
caso em voga à esfera de competência da Justiça Federal 
e consequentemente ao Ministério Público Federal”, decli-
nando a atribuição em favor da Promotoria de Justiça de 
Poços de Caldas. 

Desse modo, não havendo que se falar em dano 
direto ou mesmo indireto a interesses ou serviços da 
União ou suas entidades, deve-se confirmar a compe-
tência da Justiça Estadual para processar o feito, rejei-
tando-se a preliminar arguida.

9 - A ilegitimidade do representante do Órgão 
Ministerial subscritor da denúncia, em clara ofensa ao 
princípio do promotor natural.

Sustenta a defesa que o órgão de execução do 
Ministério Público que subscreveu a peça acusatória 
não teria atribuições para tanto, infringindo as regras do 
“promotor natural”.

Ora, a designação de promotor específico para 
atuar no presente feito, bem como naqueles oriundos da 
mesma investigação, não acarretou qualquer violação 
ao chamado princípio do “promotor natural”, sendo tal 
questão completamente esclarecida nos autos.

Sabe-se que o Ministério Público se rege pelo prin-
cípio da unidade, significando que os Promotores de 
Justiça, assim como os Procuradores, integram um só 
órgão, sob a direção de um só chefe, ao passo que, em 
razão da indivisibilidade do órgão, os integrantes podem 
ser substituídos uns pelos outros, desde que da mesma 
carreira, segundo as prescrições legais. 

Ademais, em função do princípio da independência 
funcional, através do qual cada membro do Parquet 
se vincula apenas à sua consciência jurídica, parte da 
doutrina reconhece a existência da figura do “promotor 
natural”, tese essa que encontra respaldo nas decisões 
recentes do Supremo Tribunal Federal.

Tal princípio consagra uma garantia de ordem jurí-
dica destinada tanto a proteger o membro do Parquet, na 
medida em que lhe assegura o exercício pleno e indepen-
dente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletivi-
dade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em 
quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se 
justifique a partir de critérios abstratos e predeterminados, 
estabelecidos em lei. 

Da análise minuciosa dos autos, pode-se inferir que 
a Promotora de Justiça oficiante na Comarca de Poços 
de Caldas, Dr.ª G.A.C.S.L., reconheceu a sua suspeição 
para atuar nos presentes processo, por motivo de foro 
íntimo (f. 909). 

Ante tal manifestação, a Procuradoria-Geral de 
Justiça determinou a designação da Promotora de Justiça, 
Dr.ª D.V.A.T. (f. 919), a qual, porém, também reconheceu 
a sua suspeição e impossibilidade de atuar nos autos, 
oficiando, novamente, à Procuradoria de Justiça para a 
designação de novo promotor para oficiar no presente 
caso e naqueles que investigam fatos semelhantes.
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Por tais motivos, houve a designação do Promotor de 
Justiça Dr. J.J.M.J., nos termos da Portaria nº 929/2012, 
acostada à f. 924. 

O nobre Sentenciante esclareceu os motivos da 
designação do referido Promotor de Justiça para atuar 
no feito, constando da ata de audiência de f. 1.237-
1.239 que:

[...] não obstante, em um primeiro momento, havia nos autos 
notícia de que quem substituía a Dr.ª G. seria a Dr.ª D., 
posteriormente, tal engano foi corrigido, pela Procuradoria 
de Justiça que através de portaria própria indicou o ilustre 
Promotor de Justiça Dr. J.J.M.J. para atuar não só nos 
presentes autos como em outros conexos onde ocorreram 
os mesmos pedidos de suspeição, tudo conforme consta dos 
autos. [...] 

Destaca, ainda, o il. representante do Ministério 
Público em suas contrarrazões (f. 2140-2157) que:

Outrossim, o inciso V do art. 75 da Lei Complementar 
Estadual nº 34/94, veda ao Centro de Apoio Operacional, 
enquanto estrutura integrante do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, a atividade de órgão de execução, o que 
chega a ser óbvio, pois não pode um ente despersonalizado, 
com funções de assessoramento, agir tal qual um membro 
do MP. No entanto, é certo que a portaria acima referida 
designou um promotor de justiça, portanto, um órgão de 
execução do Ministério Público, ainda que ele também seja 
Coordenador do CAO Crim, para exercer as funções minis-
teriais, não havendo, assim, que se falar em ilegitimidade 
processual. 

Esclarecida a questão da designação especial de 
promotor para atuar no feito, não há falar em sua incom-
petência para atuar nos autos, inexistindo qualquer ofensa 
ao chamado “princípio do promotor natural”, razão por 
que fica indeferida a diligência requerida pela defesa 
(f. 2.083), e rejeito também essa preliminar.

10 - Inconstitucionalidade do art. 222, §§ 1º e 2º, 
do Código de Processo Penal.

Alegam que, quando do interrogatório dos 
acusados e da apresentação de suas alegações finais, os 
depoimentos de várias testemunhas ouvidas por preca-
tória ainda não tinham sido acostados aos autos, acarre-
tando sérios prejuízos à ampla defesa. Por esses motivos, 
requer, ainda, o reconhecimento da inconstitucionalidade 
do disposto no art. 222 do Código de Processo Penal, ao 
prever a continuidade do feito mesmo nas hipóteses em 
que as cartas precatórias enviadas não foram devolvidas.

Ora, não há se falar em inconstitucionalidade do 
art. 222 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz 
será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expe-
dindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, 
intimadas as partes.
§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a 
instrução criminal.
§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, 
mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será 
junta aos autos.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de 
testemunha poderá ser realizada por meio de videoconfe-
rência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons 
e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor 
e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da 
audiência de instrução e julgamento. 

Com efeito, conforme expressamente disposto no 
referido artigo, a expedição da carta precatória para 
a oitiva de testemunhas não suspenderá a instrução 
criminal, sendo plenamente possível a continuidade do 
processamento do feito e o próprio julgamento, sem que 
as mesmas tenham de ser obrigatoriamente acostadas 
aos autos principais.

Tais disposições, além de não infringirem o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, visto que a defesa 
tem a oportunidade de comparecer à audiência desig-
nada no juízo deprecado, visam garantir a celeridade 
processual, sobretudo em um caso como o presente, que 
já se arrasta há longos anos.

Sobre a inquirição de testemunhas fora da comarca, 
preleciona Guilherme de Souza Nucci:

Inquirição por precatória: havendo testemunhas a serem 
ouvidas em outras Comarcas, não há que se respeitar a 
ordem estabelecida no art. 400, caput, CPP. Pode o magis-
trado, assim que designar audiência de instrução e julga-
mento, determinar a expedição de precatória para ouvir todas 
as testemunhas de fora da Comarca, sejam elas de acusação 
ou de defesa. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 
Processo Penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl., São 
Paulo: Editora RT, 2008, p. 722.)

Os Tribunais Superiores, reiteradamente, rechaçam 
a hipótese de inconstitucionalidade dos citados dispo-
sitivos legais, conforme recente decisão do Superior 
Tribunal de Justiça:

Processo penal. Habeas corpus. Sonegação fiscal. (1) 
Impetração substitutiva de recurso especial. Impropriedade 
da via eleita. (2) Homicídio tentado. Sumário de culpa. Carta 
precatória: prazo de devolução vencido. Pronúncia. Decisão 
tomada antes da autuação de precatória. Ilegalidade. 
Ausência. Ordem não conhecida. 1. É imperiosa a necessi-
dade de racionalização do emprego do habeas corpus, em 
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, 
e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impe-
trada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 
especial (STF: HC 109956, Relator: Min. Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgado em 07.08.2012, Processo Eletrônico 
DJe-178, divulg. 10.09.2012, public. 11.09.2012). 2. A 
jurisprudência dos Tribunais Superiores entende não ofender 
a ampla defesa a disposição do § 2º do art. 222 do Código 
de Processo Penal, que autoriza o juiz, vencido o prazo assi-
nado para o cumprimento da carta precatória, ultimar a 
instância - a despeito de prestigiosa doutrina entender o 
dispositivo como inconstitucional. Na espécie, a insurgência 
volta-se contra a pronúncia. Todavia, não foi carreada aos 
autos cópia da precatória serôdia - a configurar deficiência 
de instrução, sendo prejudicada a apreciação mesmo da 
relevância das declarações. De mais a mais, é possível à 
Defesa, querendo, servir-se de tal depoimento em plenário. 
3. Ordem não conhecida. (STJ, 6ª Turma, HC 179843/BA, 
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Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis, v.u., j. em 11.04.2013, 
pub. no DJe de 23.04.2013.)

Aliás, tal questão já foi analisada pelo nobre 
Magistrado na ata de audiência de f. 1.237-1.239, 
em sua r. sentença de f. 1.523-1.595, bem como por 
esta Turma Julgadora no julgamento do Habeas Corpus 
nº 1.0000.12.105140-3/000, nos seguintes termos:

Habeas corpus. Remoção e venda de órgãos. Audiência de 
instrução e julgamento. Juntada posterior de carta precatória. 
Vista para alegações finais. Nulidade. Incorrência. Ausência 
de prejuízo. - Inexiste nulidade na realização de audiência 
de instrução e julgamento, ainda que pendente a juntada de 
precatória expedida para oitiva da testemunhas arroladas 
pela defesa, pois, de acordo com o art. 222, §§ 1º e 2º, do 
CPP, a expedição de carta precatória para a oitiva de teste-
munha não tem o condão de suspender a instrução criminal, 
podendo, inclusive, ser o feito sentenciado se findo o prazo 
marcado para seu cumprimento. Ordem denegada. (TJMG, 
3ª Câm. Crim., HC nº 1.0000.12.105140-3/001, Rel. Des. 
Antônio Armando dos Anjos, v.u., j. em 16.10.2012, publ. no 
DJe de 22.10.2012.)

Logo, não restando demonstrada a inconstituciona-
lidade do referido dispositivo legal, bem como qualquer 
prejuízo para o exercício da ampla defesa, impõe-se a 
rejeição da preliminar agitada.

11 - Ofensa ao princípio da correlação.
Sustenta a defesa que, embora o il. Magistrado 

tenha feito inúmeras referências no decreto condenatório 
à existência de uma central de captação e de distribuição 
de órgãos, chamada “MG Sul Transplantes”, tal fato nem 
sequer se encontra descrito na peça acusatória. Afirma, 
ainda, que o nobre Sentenciante teria acostado aos autos, 
mesmo após a prolação da r. sentença, documentos que 
supostamente comprovam a existência da central clan-
destina de transplante de órgãos. 

A ordem jurídica pátria firmou como princípios basi-
lares da jurisdição os princípios do devido processo legal, 
da ampla defesa e do contraditório, estando os mesmos 
constitucionalmente garantidos nos incisos LIV e LV do 
art. 5º da Carta Magna.

O reflexo dessa orientação constitucional é 
expresso em outro princípio denominado “princípio da 
congruência”, pelo qual deve sempre haver correlação 
entre a peça inicial e a sentença, não podendo esta 
dispor além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversa-
mente (extra petita) do que fora pleiteado pela parte. 

Como sabido, o réu se defende dos fatos que lhe 
são imputados, e não da capitulação que lhe foi atri-
buída. A propósito, anota o prof. Júlio Fabbrini Mirabete: 

Exige-se ainda que da denúncia conste a ‘classificação do 
crime’; que seja indicado o tipo penal em que o fato concreto 
se subsume. Não basta, por isso, referir-se a peça ao nomen 
juris do delito, mesmo porque há vários tipos penais com a 
mesma denominação jurídica na legislação penal comum 
e nas leis especiais. A eventual alternatividade da classi-
ficação jurídica ou o equívoco quanto ao tipo penal não 
torna, porém, a denúncia inepta. Mesmo que o juiz esteja 

impedido de alterar a classificação do crime por ocasião do 
recebimento da denúncia, não é ela definitiva, podendo ser 
alterada no decorrer do processo, quer em aditamento do 
Ministério Público (art. 569), quer pelo próprio magistrado 
(arts. 383 e 384). Isto porque o acusado se defende da impu-
tação contida no fato descrito na denúncia, e não da classi-
ficação que lhe deu o requerente. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 
Código de Processo Penal interpretado. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001, p.179.)

Ora, é cediço que os fatos imputados aos réus na 
peça de ingresso devem corresponder com o fato reco-
nhecido pelo juiz na sentença, sob pena de violar os prin-
cípios do contraditório, da ampla defesa, bem como do 
devido processo legal.

Com efeito, examinando a peça pórtica em 
confronto com a questão levantada, forçoso concluir que 
esta não merece acolhida, pois, além de reunir todos 
os requisitos de validade exigidos pelo art. 41 do CPP, a 
denúncia contém regular exposição dos fatos criminosos 
imputados quanto aos réus, com todas as circunstâncias, 
assim como a devida qualificação dos denunciados, bem 
como a classificação dos crimes e rol de testemunhas, 
de forma a permitir-lhes o exercício da ampla defesa, 
não incorrendo em qualquer das vedações previstas no 
art. 395 do mesmo estatuto processual.

Ademais, não se constata nenhuma divergência 
entre as imputações irrogadas na denúncia e o decreto 
condenatório, pois a peça acusatória expressamente faz 
referência à existência de um esquema de captação e 
venda de órgãos na Comarca de Poços de Caldas, espe-
cialmente em relação à existência de uma lista de recep-
tores, em desacordo com as normas nacionais.

Ora, a simples narrativa feita pelo nobre Promotor 
em sua denúncia demonstra a existência desse esquema 
fraudulento de transplante de órgãos, sendo desnecessária 
a menção expressa à instituição “MG Sul Transplante”, 
por ser um ponto acessório à narrativa fática. Tal fato em 
nada prejudicou a defesa dos apelantes, razão pela qual 
não há se falar em hipótese de aplicação dos institutos da 
mutatio ou emendatio libelli.

Dessa feita, pode-se inferir que os réus foram 
condenados nos exatos termos da peça acusatória, 
não tendo o il. Magistrado imputado aos mesmos qual-
quer fato que não estivesse, ainda que superficialmente, 
descrito na denúncia, razão pela qual rejeito, também, a 
presente preliminar.

Mérito.
Superadas todas as preliminares agitadas e não 

tendo sido arguidos outros questionamentos preliminares 
e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade 
ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo ao 
exame do mérito dos recursos.

Conforme relatado, em suma, almejam os apelantes 
suas absolvições, alegando inexistirem provas suficientes 
a lastrear o decreto condenatório. Aduzem, ainda, a atipi-
cidade de suas condutas, aduzindo que não restaram 
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comprovadas as práticas delitivas tipificadas nos arts. 
14, 15 e 16 da Lei nº 9.434/97, bem como o elemento 
subjetivo exigido, tendo atuado em conformidade com 
todas as normas que regem os transplantes de órgãos.

Inicialmente, impõe-se tecer algumas considerações 
sobre toda a trama que culminou com a condenação dos 
réus. 

Destaque-se, porém, que o presente feito analisa 
apenas e tão somente as irregularidades na remoção e 
transplante de órgãos do doador J.D.C. 

Os demais delitos supostamente perpetrados pelos 
acusados e outros investigados, que culminaram com a 
morte de pacientes e também o transplante ilegal de seus 
órgãos, ainda se encontram em fase de investigações ou 
estão sendo devidamente apurados e processados em 
autos diversos. 

In casu, o nobre Magistrado, em sua r. sentença de 
f. 1.523-1.595, detalha minuciosamente todas as investi-
gações realizadas, desde os primeiros indícios de irregu-
laridades nos transplantes de órgãos realizados na Santa 
Casa de Misericórdia da Comarca de Poços de Caldas. 

Essa decisão merece todos os elogios em razão 
do brilhante trabalho realizado pelo nobre Sentenciante, 
em uma narrativa lógica e precisa das investigações 
e das provas produzidas, sobretudo por se encon-
trar mais próximo da colheita dos elementos proba-
tórios, sendo capaz de traduzir nos autos as razões de 
seu convencimento.

Verifica-se dos autos que as apurações de tais crimes 
se encontravam “engavetadas” na Comarca de Poços de 
Caldas, o que, de certa forma, auxiliou na extinção da 
punibilidade dos réus F. e G., em razão da prescrição da 
pretensão punitiva estatal, tendo em vista que os delitos 
em análise foram praticados no ano de 2001.

Contudo, em razão da grande repercussão social, 
sobretudo em razão da eclosão de um escândalo em rede 
nacional e internacional acerca da prática de tráfico de 
órgãos humanos, os quais, muitas das vezes, oriundos 
de doadores vítimas de homicídios perpetrados pelos 
próprios agentes responsáveis pelos transplantes ou 
outros elementos envolvidos no esquema ilícito, iniciou-se 
uma verdadeira devassa nos documentos e relatórios exis-
tentes na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da 
Comarca de Poços de Caldas. 

Demonstrou-se que as investigações se iniciaram no 
denominado Caso Zero (autos nº 08.148802-6), relacio-
nado ao “Caso P.V.P.”, a partir do qual se instaurou uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de 
Órgãos, junto à Câmara dos Deputados, sendo que o 
relatório apresentado se encontra acostado aos autos no 
Apenso nº 03. Tal documento detalha todo o contexto 
histórico e técnico dos transplantes ilegais de órgãos, 
sobretudo em diversos casos suspeitos no Brasil.

Assim, instaurou-se na Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia da Comarca de Poços de Caldas e no 
Hospital Pedro Sanches uma auditoria composta pelos 

órgãos da Denasus, Visa e Anvisa, trazendo à tona todas 
as irregularidades na remoção e transplante de órgãos.

A auditoria realizada constatou que as irregula-
ridades ligadas aos procedimentos de transplante de 
órgãos resultaram em um prejuízo de aproximadamente 
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao Fundo 
Nacional de Saúde, dentre outros.

Da simples leitura dos autos, em especial do rela-
tório apresentado após a referida auditoria, em conso-
nância com os prontuários médicos e depoimentos pres-
tados pelos enfermeiros, médicos e demais testemu-
nhas, pode-se inferir o modus operandi da organização 
na captação, remoção e transplantes dos órgãos, utili-
zando-se principalmente das instalações da Santa Casa 
de Misericórdia de Poços de Caldas, bem como de 
clínicas particulares dos envolvidos. 

Apenas a título de esclarecimentos, destaque-se que 
o caso em apuração (Caso 01 - JDC) se assemelha, e 
muito, a todos os outros 8 (oito) investigados, sobretudo 
em razão da maneira de atuação do bando. 

Inclusive, 

consta da CPI que poderia ter se instalado na Irmandade da 
Santa Casa um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico 
de órgãos pela Organização Criminosa ali instalada, com 
empréstimos fraudulentos (utilizando a cooperativa médica 
Unicred), que culminou, inclusive, com o suposto homicídio 
do administrador C.M., que teria ameaçado denunciar o 
esquema criminoso e fazia escutas clandestinas, conforme 
relatório citado no Relatório da CPI à f. 79 (f. 1.523-1.595). 

No presente caso, em vários momentos dos autos, 
os acusados tentam atribuir toda a responsabilidade pela 
remoção irregular dos órgãos do doador cadáver J.D. ao 
médico F.H.G. 

Contudo, trata-se de uma mera tentativa de se 
eximirem de suas responsabilidades criminais, sobre-
tudo por se encontrar extinta a punibilidade do referido 
médico, também pelo delito de homicídio qualificado que 
lhe foi imputado, conforme amplamente ressaltado no 
presente voto.

Buscam, ainda, dificultar o andamento do processo, 
visando alcançar a extinção da punibilidade também dos 
demais acusados.

Não se pode negar o fato de o médico F.H. ter 
contribuído efetivamente para a morte da vítima J.D., 
com o intuito de remover seus órgãos e transplantá-los 
em terceiros, em razão de interesses escusos e ilegítimos. 

Mas, ainda assim, não se pode negar a responsabi-
lidade dos demais denunciados nos delitos atribuídos na 
exordial, previstos na Lei nº 9.434/97.

Em que pesem o esforço e a combatividade dos 
ilustres causídicos que representam os apelantes, não há 
como acolher as teses absolutórias apresentadas, visto 
que os elementos probatórios dos autos efetivamente 
demonstram a participação dos mesmos na remoção e 
transplante irregular de órgãos, cientes das irregulari-
dades dos procedimentos realizados.
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Mostra-se incabível o reconhecimento da ausência 
de provas para lastrear o decreto condenatório em relação 
a cada um dos apelantes, visto que as provas produzidas 
não deixam dúvidas quanto à autoria e à materialidade 
dos delitos pelos quais restaram condenados, levando-se 
em consideração a participação e a culpabilidade de 
cada um no esquema ilegal.

Consta da r. sentença que 

tudo no Hospital da Irmandade da Santa Casa de Poços de 
Caldas era feito numa irresponsabilidade total e ainda por 
cima com verba pública (seria necessária nova auditoria ali 
para saber se ainda não persistem todas aquelas mazelas). 
Mas a morte não era à toa, tinha uma finalidade. Serviria aos 
propósitos de manter Poços de Caldas como o maior centro 
transplantador do Estado, atrás apenas da Capital (f. 1.523-
1.595). 

A materialidade delitiva se encontra positivada nos 
autos, em especial diante do relatório apresentado pela 
equipe responsável pela auditoria no hospital, bem como 
pela certidão de óbito da vítima J.D.C. (f. 284) e demais 
prontuários médicos relativos à internação do paciente e 
posterior remoção de seus órgãos.

Do mesmo modo, não obstante a negativa por 
parte de todos os denunciados, não há dúvidas quanto 
à autoria delitiva, restando devidamente comprovada a 
participação dos mesmos nos eventos delitivos descritos 
na inicial.

Os apelantes, embora apresentem inúmeras contra-
dições entre seus depoimentos, notadamente quanto ao 
conhecimento das irregularidades praticadas na Santa 
Casa de Poços de Caldas e quanto à existência ou mesmo 
a clandestinidade do instituto “MG Sul Transplantes”, não 
lograram êxito em comprovar, ainda que minimamente, 
as escusas apresentadas, restando isoladas nos autos. 

Em relação ao caso em análise, os relatórios 
médicos comprovam que o paciente J.D. deu entrada na 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Poços de 
Caldas no dia 11.04.2001, por volta das 9 horas, apre-
sentando quadro de desmaios e forte cefaléia (registro 
nº 946351). 

Nesse momento, o mesmo foi prontamente aten-
dido pelo médico plantonista M.L.S.A., sendo constatado 
que o mesmo apresentava irritação meníngea, com hipó-
tese de hemorragia cerebral ou meningite.

Assim, em razão desse diagnóstico, encaminhou o 
paciente ao Dr. J.B.V., que, após exames de praxe, cons-
tatou a presença de “líquor hemorrágico”, em razão de 
“hemorragia subaracnóidea”.

Nesse momento, surge o principal suspeito do delito 
de homicídio qualificado, o denunciado F.H.G.A. O refe-
rido médico requisitou um exame de tomografia compu-
tadorizada, no qual se detectou a “presença de uma 
hemorragia intracraniana, com provável aneurisma roto”. 

Conforme relato de inúmeros outros médicos pres-
tados ao longo da instrução, embora o paciente apresen-
tasse um quadro de extrema gravidade, o Dr. F.H., sem 

maiores justificativas, apenas recomendou repouso abso-
luto ao paciente. 

Nesse ponto, merece registrar que os médicos 
possuem discricionariedade para decidirem acerca dos 
procedimentos a serem seguidos ou dos exames a serem 
requisitados. Porém, diante de um diagnóstico como o do 
paciente J.D., não se pode negar a omissão de cuidado 
por parte do médico, agindo com extrema culpabili-
dade e imbuído de interesses escusos, desde os atendi-
mentos iniciais.

O diagnóstico apresentado exigia imediata inter-
nação do paciente e a requisição de diversos exames 
complementares, segundo informado por experientes 
médicos ouvidos ao longo da instrução. 

Destaque-se que os familiares da vítima infor-
maram, em todos os depoimentos prestados, o péssimo 
atendimento prestado a J.D., o que, de fato, agravou o 
seu estado de saúde.

Pode-se perceber, então, que o médico F.H. agia 
com voluntariedade e consciência em seus atos ao negar 
o atendimento médico necessário diante da gravidade da 
saúde do paciente.

Consta do prontuário médico do paciente que, no 
dia 11.04.2001, o mesmo se encontrava “consciente, 
orientado, referindo dor de cabeça, pouco comunicativo”, 
quadro este que se apresentou até o dia 13.04.2001. 
Nesse mesmo dia, em razão das dores sentidas pelo 
paciente, a equipe de enfermaria entrou em contato tele-
fônico com Dr. F., o qual, por telefone, prescreveu o medi-
camento Lisador.

Verifica-se um segundo equívoco por parte do 
médico, visto que o mesmo deveria realizar tal diagnós-
tico e prescrição pessoalmente, e não apenas por tele-
fone. O mesmo tenta se eximir de sua responsabilidade 
ao afirmar que seu consultório se localizava em frente 
ao Hospital da Santa Casa, sendo que, minutos após, o 
mesmo se dirigiu à enfermaria para avaliar o paciente, 
fato este, porém, não comprovado nos autos.

Sabe-se que a aplicação de drogas analgésicas 
combinadas com depressoras do sistema nervoso central 
tinha como efeito manter o paciente em aparente tranqui-
lidade, o que, de certa forma, evitaria que os familiares 
constatassem a gravidade do estado de saúde do mesmo.

Nesse mesmo dia 13.04.2001, consta do pron-
tuário médico que o paciente já apresentava “confusão 
mental”, sendo que, no dia 16.04.2001, às 14h25min, o 
mesmo apresentou “quadro súbito de perda dos sentidos 
e medríase bilateral, com hipertensão arterial, sofrendo 
uma parada cardíaca”, não respondendo a estímulos 
verbais, com “pupilas mióticas e fotorreagentes”.

O então médico plantonista, Dr. C.R.C.F., também 
denunciado nos presentes autos, constatou que o paciente 
se apresentava “hipotenso, com midríase paralítica, arre-
fléxico e com quadro de coma Glasgow 03”.
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Destaque-se, a título de esclarecimentos, que a 
escala de Glasgow se trata de um procedimento neuroló-
gico para se descrever, em fase inicial, a situação neuro-
lógica do paciente, variando entre 03 e 15, sendo o nível 
03 o mais grave.

Somente após os indícios de morte encefálica do 
paciente que o médico F.H. solicitou exames complemen-
tares, tal qual uma tomográfica computadorizada, inclu-
sive como forma de confirmar o diagnóstico.

Embora o paciente já se apresentasse bastante 
debilitado, em gravíssimo estado de saúde, com claros 
sintomas característicos de morte encefálica, somente no 
dia 16.04.2001 o médico F.H. fez constar de seu pron-
tuário a anotação referente a “paciente bom para UTI”, 
demonstrando a necessidade de tratamento intensivo.

Verifica-se dos autos, ainda, que a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia da Comarca de Poços de 
Caldas, à época dos fatos em análise, possuía cerca de 8 
(oito) leitos para paciente adultos no CTI, sendo que, em 
caso de necessidade, seria possível alocar mais pacientes 
ou mesmo solicitar a transferência imediata para hospitais 
da região, conforme depoimento prestado pelo médico 
J.T. às f. 428-431.

A médica R.C., em seu depoimento prestado às 
f. 550-552, afirma que

no caso do médico assistente do paciente solicitar uma vaga 
no CTI e não houver leito disponível naquele momento, o 
diretor do CTI e a diretora clínica/técnica são acionadas para 
definir a situação do paciente, sendo que normalmente provi-
dencia-se socorro intensivo ao paciente na própria ala onde 
ele se encontra; se persistir o problema de falta de leito do 
CTI a direção técnica providencia busca de vaga em outros 
hospitais. 

Ou seja, a alegação do médico F.H. quanto à 
ausência de vagas para internação no CTI não condiz 
com a realidade fática do hospital.

Finalmente, no dia 17.04.2001, às 6h15min, 
o paciente foi transferido da enfermaria para o CTI, 
“mantendo quadro neurológico com arreflexia”, não 
constando do prontuário nenhuma anotação a respeito 
das condições e evolução clínica do paciente.

No dia 18.04.2001, certificada a morte encefálica 
do paciente J.D., o mesmo foi tido como doador cadáver, 
tendo sido retirados os seus rins, fígado e córneas.

Pode-se afirmar, assim, que o paciente somente 
foi transferido para o CTI após “morto”, com o claro e 
único intuito de preservar os seus órgãos para fins de 
futuros transplantes.

A morte encefálica representa a morte biológica e 
morte jurídica, segundo conhecimentos médicos, sendo 
o estado clínico irreversível em que as funções cere-
brais (telencéfalo e diencéfalo) e do tronco encefálico 
estão irremediavelmente comprometidas. A avaliação 
clínica baseia-se na presença concomitante de coma sem 
resposta ao estímulo externo (como Dépassé), inexistência 

de reflexos do tronco encefálico e movimentos respirató-
rios (apnéia). 

O diagnóstico é estabelecido após dois exames 
clínicos, com intervalo mínimo de 6 (seis) horas entre estes, 
realizados por profissionais diversos e não vinculados à 
equipe de transplantes, prazo este que não foi observado. 

In casu, nos termos do laudo pericial de f. 881-907:

os exames realizados, no caso em questão, para o diagnós-
tico de morte encefálica encontram-se registrados na folha 
214 dos documentos que guardam relação o prontuário 
médico do senhor J.D.C. Conforme explicitado na Tabela 2, 
o item ‘D - movimento respiratório espontâneo’ (anverso da 
fl. 214) descreve um procedimento que se encontra em desa-
cordo com o preconizado no ‘teste de apnéia’.
[...]
Observamos a administração de uma ampola intramuscular 
de Gadernal (fenobarbital), realizada às 20h00 min do dia 
16/04/2001 e 100mg de Hidantal, relizada às 24:00 do 
dia 16.04.2001. Com isso, temos um período de apenas 16 
horas para o Fenorbarbital e de 12 horas para o Hidantal 
até o início da primeira fase do exame de morte encefá-
lica (realizado as 12h00 min do dia 17/04/2001). Segundo 
Morato (2009), para pacientes com histórico de uso prévio 
de bloqueadores neuromusculares, drogas psicotrópicas, 
antidepressivos tricíclicos, agentes anestésicos e barbitúricos, 
deve-se aguardar um período de 21 a 28 horas antes do 
começo do protocolo de morte encefálica.

Ademais, em desconformidade com as regras 
pertinentes com o transplante de órgãos, constatou-se 
que foram prescritos pelo denunciado F.H. ao paciente 
drogas depressoras do sistema nervoso central, tais como 
Valium, Hidantal, Amplictil e Gadernal. Segundo informa-
ções médicas, tais medicamentos não deveriam ser minis-
trados em uma situação como a em que se apresentava 
o paciente, em contrariedade do disposto no Termo de 
Declaração de Morte Encefálica, aprovado pela Resolução 
do Conselho Federal de Medicina nº 1.480/97.

O próprio médico responsável pelo acompa-
nhamento do paciente, F.H., juntamente com o médico 
L.A.C.J., diagnosticaram a morte encefálica do paciente 
J.D.C. Mais uma vez, verifica-se o erro no procedimento 
de diagnóstico, visto que o médico que acompanhava o 
tratamento do paciente não poderia ser o mesmo respon-
sável pela confirmação da morte encefálica deste.

Neste ponto, merece destaque o depoimento pres-
tado pela testemunha R.E.M.A., médica auditora do 
Ministério da Saúde (f. 68-71), a qual aponta as inúmeras 
irregularidades no procedimento cirúrgico a que foi 
submetido o paciente J.D. visando à retirada de seus 
órgãos, verbis:

[...] Que, por determinação da Procuradoria da República 
em Minas Gerais, o Departamento Nacional de Auditoria 
do SUS realizou auditoria no Hospital Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Poços de Calas/MG em março de 
2002; que tal auditoria era composta por uma equipe inter-
disciplinar de dez profissionais, entre os quais contadores, 
enfermeiros, médicos e um economista, sendo que os traba-
lhos foram coordenados pela depoente; que o objetivo era 
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apurar irregularidades em procedimentos relacionados a 
transplantes; [...] que o relatório definitivo ratificou as obser-
vações de irregularidades quanto aos oito casos de trans-
plante citados no relatório inicial, apenas modificando o 
valor total da glosa referente a cobrança de medicamentos 
e de diárias de intercorrência pós-transplante, reduzindo o 
valor do débito do hospital com o Ministério da Saúde de
R$ 183.389,08 para algo em torno de R$ 180.000,00; [...] 
Que em relação ao caso nº 1, referente ao IPL 73/2003, 
relativo ao doador cadáver J.D.C., tem a esclarecer [...] 
alguns documentos constantes do prontuário demonstravam 
um quadro clínico grave, a indicar internação imediata no 
CTI - Centro Tratamento Intensivo do hospital, no entanto isso 
somente ocorreu cinco dias após a internação; [...] que existe 
um documento, f. 91 do Apenso, com data rasurada, ficando 
a dúvida se constava 16/04/01 ou 17/04/2001, como data 
em que o paciente foi admitido no CTI, às 06:35 horas da 
manhã [...]; que observa que a data de internação no CTI 
é coincidente com a data de Protocolo/Avaliação de Morte 
Encefálica, ou seja, o paciente saiu da enfermaria e foi admi-
tido no CTI com quadro de morte encefálica; [...] que o proto-
colo de morte encefálica foi feito no dia 17/04/2001, como 
se vê no documento de f. 94 do Apenso, mesma data em que 
foram suspensos os medicamentos depressores do sistema 
nervoso central, como já se disse (6ª observação), contra-
riando o artigo 2º da Resolução do Conselho Federal de 
Medicina, nº 1.480, de 1997, que determina que os dados 
clínicos e complementares observados quando da caracteri-
zação da morte encefálica deverão ser registrados no ‘termo 
de declaração de morte encefálica’ (anexa a tal resolução); 
que tal anexo determina, no item A, causa do coma, que no 
caso de morte encefálica deverá ser interrompido [...]. 

Lado outro, o laudo de exame em documentos 
médico-legais, apresentado pelo Instituto Nacional de 
Criminalística da Polícia Federal (f. 881-907), buscou 
esclarecer fundamentadamente as circunstâncias relacio-
nadas ao óbito de J.D.C., exigindo dos peritos a interpre-
tação dos termos técnicos e de abreviaturas utilizadas nos 
prontuários médicos. 

O aludido laudo descreve minuciosamente todos os 
eventos ocorridos durante a internação do paciente, bem 
como os exames realizados e medicações ministradas.

Porém, os peritos consignaram que

a análise dos documentos médico-legais foi prejudicada pela 
precariedade dos registros médicos. Tal falha ocorre tanto na 
forma - anotações por vezes ilegíveis - quanto no conteúdo - 
reduzido de informações e lacônico - e na falta de documentos 
importantes. Há também anotações lançadas fora de ordem 
cronológica, registros indevidamente adulterados ou extem-
porâneos, principalmente anotações de médicos e de profis-
sionais de enfermagem não assinadas e não identificadas.

Com efeito, diante da minuciosa análise das provas 
constantes dos autos, pode-se perceber que os prontuá-
rios médicos não se apresentam muito confiáveis, em 
razão das inúmeras rasuras e omissões, sobretudo em 
relação às datas nas quais os procedimentos foram reali-
zados ou à assinatura dos responsáveis pelas anotações e 
prescrições médicas.

Todos esses equívocos se mostraram intencionais 
por parte dos médicos responsáveis pelo atendimento ao 

paciente, como forma de dificultar uma possível investi-
gação e acobertar as irregularidades perpetradas.

O Código de Ética Médica, em seu art. 69, é claro 
ao prever que “é vedado ao médico deixar de elaborar 
prontuário médico para cada paciente”, sendo que a 
adequação, a qualidade dos registros e anotações dos 
médicos nos prontuários são de inteira responsabilidade 
dos profissionais que prestaram cada parte da assistência.

As conclusões do relatório de auditoria nº 03/2002 
(f. 11-41) demonstram que os médicos descumpriram 
as orientações do Conselho Federal de Medicina e do 
Ministério da Saúde quanto ao correto preenchimento da 
documentação. 

Por outro lado, as normas que regem a realização 
de todos os procedimentos relacionados a transplante 
também não foram observadas com rigor pelos profis-
sionais médicos na Santa Casa de Misericórdia de Poços 
de Caldas.

Não se pode negar que existem vários procedi-
mentos burocráticos que atrasam a remoção de órgãos 
para doação, desde o consentimento da família até as 
notificações exigidas.

Porém, no presente caso, os apelantes passaram 
por cima de qualquer tipo de burocracia, não se tratando 
de simples irregularidades, mas, pelo contrário, agiram 
deliberadamente com o intuito de inobservar as regras 
legais que regem a espécie, acarretando a prática de 
delitos previstos na Lei nº 9.434/97.

Nem se pode falar que os médicos ora apelantes 
desconheciam os procedimentos relativos ao transplante 
de órgãos ou as modificações legislativas existentes, pois 
os mesmos afirmaram em seus depoimentos se dedi-
carem habitualmente à prática de tais procedimentos 
cirúrgicos, sendo exigido, ao menos, que conhecessem a 
legislação pertinente.

Consta da r. sentença condenatória que 

outras afrontas à Lei de Transplantes ocorreram: o réu C.R., 
membro da equipe de transplantes atendeu à vítima, parti-
cipou do diagnóstico de ME, juntamente com o réu C.S., o 
que é expressamente proibido; não foi respeitada a lista única 
de receptores, sendo utilizada uma ‘lista única’ a cargo do 
‘MG Sul Transplantes’, cujos critérios atendiam apenas aos 
interesses dos médicos da Irmandade da Santa Casa ou, no 
caso das córneas, a qualquer oftalmologista ligado ao grupo 
e até mesmo pacientes de outros Estados da Federação, 
como agiu o réu A. nestes autos, ou seja, sem lista alguma.

Os documentos dos autos comprovam, assim, 
que a remoção e o conseqüente transplante de órgãos 
se deram de maneira irregular e em contrariedade ao 
disposto na Lei nº 9.434/97, sendo que todos os médicos 
responsáveis pela remoção ou futuros implantes destes 
órgãos tinham consciência de todas essas ilegalidades, 
inclusive aquelas anteriormente perpetradas durante o 
atendimento prestado ao paciente J.D., e, ainda assim, 
efetuaram todos os procedimentos cirúrgicos posteriores.
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Em um ponto de destaque da r. sentença condena-
tória, consignou o em. Magistrado que:

A defesa não vai querer se recordar de que, quando apare-
ciam pacientes com TCE ou AVC, jovens, pobres, ‘aptos’, 
portanto, para se candidatarem (mesmo sem saber) a 
‘doadores’, ficavam dias sem nenhum tratamento ou com 
tratamento inadequado, nas enfermarias, sedados (para que 
os familiares, também na maior parte dos casos, semi-analfa-
betos não desconfiassem de nada) e se isso não é ‘promessa 
de recompensa’ não sei mais o que é. A engrenagem da 
‘Máfia’ teria funcionado por muito tempo e sem levantar 
qualquer suspeita, ainda parecendo que estava prestando um 
relevante serviço à Sociedade. Ora, o que há de mal usar 
algumas vidas (ou órgãos) para salvar outras? Aqueles outros 
pobres pacientes portadores de doença renal crônica, subme-
tidos às longas sessões de diálise ou hemodiálise poderiam 
encontrar salvação (nem que fosse por apenas alguns meses 
ou anos, à custa de grande dosagem de medicamentos para 
evitar rejeição dos enxertos) e o que teria de mais se estes 
nobres médicos recebessem uma justa remuneração por 
tão relevantes serviços? Existe lista particular, interestadual 
burlando o sistema de lista única, o que tem de mais? Seria 
um mero detalhe! Esqueceram que tal fato é crime. Ora, se 
alguns órgãos e tecidos fossem contrabandeados para outro 
Estado, para pessoas que pudessem pagar altos preços, 
o que teria de mais? Não iriam se perder mesmo? Alguns 
rezando pelo credo de Maquiavel, aquele mesmo que dizia 
que os fins justificam os meios, ainda que tais fins não sejam, 
no final, nada nobres e simplesmente a mais pura ganância, 
a vontade de enriquecimento rápido, sem se preocupar com 
o sofrimento dos demais seres humanos. Ora, será que se 
consideravam pacientes do Sistema Único de Saúde menos 
humanos que os outros? Ainda a se pensar se as altas verbas 
(mais de 400 milhões de reais por ano, segundo a CPI) 
não seriam mais bem empregadas fazendo-se a prevenção 
de doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes que 
podem levar - caso não tratadas - a problemas de insufi-
ciência renal crônica. 

Em seguida, conclui:

A forma como os prontuários médicos era desorganizados 
indica, isso sim, que agiam de forma premeditada, para futu-
ramente prejudicar qualquer tentativa de investigação. Não 
foram apenas delegados de polícia e promotores de justiça 
que chegaram a tais conclusões, mas os próprios auditores, 
que ficaram horrorizados com a ‘fábrica de horrores’ que era 
o hospital da Irmandade. A forma como se falsificavam pron-
tuários, inseriam documentos, é mais que um libelo de culpa, 
muitos fatos ainda pendentes de julgamento ou já prescritos. 
O grupo agiria nos moldes das organizações mafiosas do 
tipo siciliano.

Ao se constatar a morte encefálica do paciente J.D., 
o médico J.A.G.B. promoveu uma verdadeira busca por 
receptores dos órgãos, realizando ligações para inúmeros 
médicos e “centrais de transplante”, consultando-os 
acerca do interesses pelos órgãos do paciente J.D., o que 
demonstra ter agido como intermediador na venda dos 
órgãos humanos.

Comprovou-se ser o mesmo responsável pela 
“busca ativa” de receptores dos órgãos removidos irre-
gularmente no presente caso e em vários outros ainda 

sob investigação. In casu, o mesmo iniciou tais diligências 
inclusive antes mesmo da constatação da morte encefá-
lica da vítima J.D. 

J.A. ainda confessou ter conhecimento de que 
foram ministrados ao paciente medicamentos depres-
sores do sistema nervoso central, pouco antes do início do 
protocolo de morte encefálica, conduta esta vedada pela 
Resolução 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina 
(f. 1.291-1.294).

Ademais, consta dos autos que J.A. seria o principal 
responsável por informar ao instituto “MG Transplante” 
qual órgão ficaria ou não na cidade de Poços de Caldas, 
desrespeitando a lista única existente e, desta forma, privi-
legiar a lista existente no “MG Sul Transplantes”, insti-
tuição esta clandestina, intermediando a venda de órgãos 
humanos, garantindo que os rins e córneas ficassem nesta 
cidade com o intuito de atender aos interesses escusos 
dos médicos locais. 

O apelante, mesmo diante de todas as provas 
dos autos,

perguntado se também comunicava à organização MG Sul 
Transplantes, respondeu que ‘não, pois no ano de 2001 não 
existia tal organização’; nunca teve conhecimento de uma 
lista de receptores em Poços de Caldas/MG (f. 1.291-1.294). 

Logo, verifica-se que o mesmo intermediou, faci-
litou ou ainda auferiu qualquer vantagem com as tran-
sações relacionadas ao transplante de órgãos da vítima, 
conduta esta tipificada no art. 15, parágrafo único, da Lei 
nº 9.434/97.

As córneas do paciente J.D. foram extraídas pelo 
denunciado G.Z., pai do também denunciado A.C.Z.. 
Por coincidência, as córneas do paciente foram trans-
plantadas para paciente do médico A.C., em sua clínica 
particular, na qual era sócio juntamente com seu pai e 
um irmão.

Destaque-se que os referidos médicos não possuíam 
autorização legal expressa, notadamente do Ministério da 
Saúde, para realizar tal tipo de transplantes de captação 
e implantação de córneas. 

A. afirma, em seu depoimento de f. 1.281-1.283, 
que seu credenciamento foi feito verbalmente pelo Dr. 
P. L., coordenador estadual de transplantes do setor de 
córneas em Minas Gerais, sendo que o declarante enviou 
a documentação para o processo de credenciamento e 
não recebeu o documento definitivo, tendo em vista que 
houve uma interrupção do processo. 

Aliás, o principal responsável, em regra, pela 
captação de córneas dos doadores cadáveres junto ao 
Hospital da Santa Casa seria o ora apelante A. Contudo, 
no presente caso, relativo à remoção das córneas da 
vítima J.D., tal procedimento foi realizado por seu pai, Sr. 
G.Z., em razão de outros compromissos assumidos pelo 
apelante, fato este confirmado por ambos.
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Ademais, restou comprovado que o paciente R.P., 
receptor de uma das córneas removidas de J.D., efetuou 
o pagamento de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta 
reais) ao médico A.C., embora possuísse convênio de 
plano de saúde da Unimed e estivesse amparado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). O paciente, inclusive, 
apresenta o recibo acostado à f. 683 comprovando o 
pagamento efetuado.

Registre-se, ainda, que o paciente R., assim como 
M.J.P., receptora da outra córnea do doador cadáver, não 
figuravam na lista de receptores, tendo sido beneficiados 
por serem pacientes do ora apelante. 

O documento de f. 258 apresentado pelo apelante, 
relativo ao Cadastro de Pacientes Receptores em nome 
do paciente R.P., como forma de comprovar que o mesmo 
figurava na lista de receptores nem sequer se apresenta 
datado. Já no documento de f. 261 consta a data de 
14.06.2003, isto é, anos após a cirurgia que se realizou 
no ano de 2001.

Porém, conforme constatado pelo Delegado da 
Polícia Federal (f. 726-727), 

o documento de f. 259, denominado ‘Notificação de Pacientes 
Transplantados’, que visava retirar da lista única o paciente R.P., 
está devidamente datado como 24.04.2001, data esta condi-
zente com o transplante efetuado. A mesma coisa aconteceu 
com a paciente M.J.P. No documento de f. 376, ‘Cadastro 
de Pacientes Receptores’, elaborado para M.J., não há data 
de inscrição nem data de elaboração. Já no documento de 
f. 375, ‘Notificação de Pacientes Transplantados’, foi devida-
mente aposta a data de 24.04.2001. A ilação óbvia é que os 
dois documentos foram produzidos e enviados no mesmo dia, 
apenas para cumprir a formalidade exigida. Nenhum dos dois 
estava na lista única, se é que tal lista efetivamente existia.

Embora o apelante afirme que R. e M.J., receptores 
das córneas do doador cadáver em análise, figurassem 
no topo da lista de doadores, não tendo sido favorecidos 
por serem seus pacientes, tal alegação não foi compro-
vada em nenhum dos inúmeros documentos acostados 
aos autos. 

Conforme destacado, “o que há, ao contrário, além 
da ‘coincidência de serem ambos pacientes do indiciado, 
é uma evidência de que eles não estavam cadastrados na 
lista” (f. 726). 

Mesmo não tendo prestado nenhum atendimento 
à vítima J.D. nos dias em que permaneceu no hospital, 
sobretudo em razão de sua especialização em oftalmo-
logia, o ora apelante não desconhecia todas as intercor-
rências ocorridas.

Ora, o apelante A., sem sombra de dúvidas, realizou 
o transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano de que se tinha plena ciência 
de terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos 
legais, tendo, ainda, comercializado o referido órgão, 
perpetrando os delitos previstos nos arts. 15 e 16, ambos 
da Lei nº 9.434/97.

Por sua vez, os réus C.R.C.F. e C.R.F.S. procederam 
à retirada dos rins do paciente, sendo que ambos, há 
anos, participavam da equipe de transplantes da Santa 
Casa de Poços de Caldas, o que demonstra a impossibili-
dade de ambos procederem a tais procedimentos. 

Os réus atuavam em todas as etapas do processo, 
incluindo atendimento aos pacientes, diagnóstico de 
morte encefálica e retirada dos órgãos, em total contra-
dição com as normas legais que regem a espécie.

Aliás, não se pode negar que o médico C.R., 
conforme confessado pelo mesmo (f. 1.284-1.288), 
procedeu ao atendimento inicial da vítima J.D., consta-
tando sua piora clínica e os primeiros sinais de morte ence-
fálica. Ainda assim, posteriormente, o mesmo veio a atuar 
na captação de seu rim para transplante, não obstante a 
existência de expressa proibição legal no art. 3º da Lei 
nº 9.434/97 e art. 16 do Decreto-lei nº 2.268/97. 

O médico Evandro Diniz confirma ter sido convo-
cado por C.R. para avaliar o estado de saúde da vítima 
J.D., o qual se apresentava “muito grave”, ressaltando 
que a mesma se encontrava há pouco tempo em um leito 
no CTI (f. 554 e 1.263).

C.R., em um depoimento com inúmeras contradi-
ções, afirmou em juízo que:

no dia 16 estava de plantão noturno na UTI e fez um atendi-
mento de emergência no paciente J.D., sendo que o quadro 
encontrado foi de parada respiratória, sendo que realizou o 
atendimento na própria enfermaria; posteriormente, após o 
atendimento emergencial, telefonou para o médico assistente 
F. ou pediu que o enfermeiro efetuasse a ligação, comuni-
cando a situação do paciente e que seria indicado a remoção 
para a UTI; melhor dizendo, chegou a conversar com F. e 
depois retornou à UTI, continuando seu trabalho, mas ‘com 
a disposição de conseguir uma vaga, se possível, que afinal 
acabou acontecendo não sabendo por qual razão, ou se 
algum paciente chegou a falecer’; [...] confirma como suas 
as assinaturas às f. 556/558, sendo que confirma a maioria 
das declarações ali contidas; deseja retificar a parte onde 
consta que realizou o primeiro atendimento ‘por volta das 
dezenove horas’ quando o correto seria ‘por volta de vinte e 
duas horas’; também deseja retificar que quando comunicou 
à diretoria clínica teria escrito ‘provável morte encefálica’ e 
não ‘provável doador de órgãos’ (f. 1.284-1.287).

Registre-se, ainda, que o próprio médico C.S. 
alegou que 

a remoção de órgãos de J.D. aconteceu em 18.04.2001, e, 
revendo os autos, verificou que a cirurgia terminou por volta 
das 16 horas; tem conhecimento, consultando os autos, que a 
certidão de óbito constou o dia 18,04 como a data do faleci-
mento de J.D., não sabendo em qual horário, no entanto seria 
um equívoco pois deveria constar a data de 17.04, por volta 
das 20 horas, que seria o horário em que F.G. e C. teriam 
assinado o termo de morte encefálica (f. 1.288-1.290).

Nesse caso, restou demonstrado que os médicos 
C. e C. realizavam inúmeras cirurgias em conjunto, um 
atuando como médico principal e o outro como assis-
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tente, sendo que, em razão dos procedimentos aufe-
riam consideráveis quantias em dinheiro, provenientes 
de recursos do SUS. C. afirmou, inclusive, que chegou 
“a receber do SUS, por volta de vinte e dois mil reais” 
(f. 1.284-1.287).

Os documentos acostados ao longo da instrução 
criminal demonstram que as quantias auferidas pelos 
acusados não se limitavam à quantia paga pelo SUS, 
mas obtinham vantagem ilícita de outros meios, assim 
como os demais membros da organização que operavam 
a instituição MG Sul Transplante, central esta clandestina 
e ilegal.

Verifica-se que os receptores pagavam pelos 
órgãos, ainda que por meio de “doações”, mesmo sendo 
os procedimentos custeados pelo SUS, configurando o 
que o Delegado da Polícia Federal definiu como “um 
verdadeiro comércio de balcão, toma lá, dá cá”. 

Logo, restou comprovado que os apelantes tinham 
inequívoco conhecimento acerca de todas as irregula-
ridades que permeavam o caso, realizando os procedi-
mentos de remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
de pessoa ou cadáver, em desacordo com as disposições 
da Lei nº 9.434/97, restando comprovada a incidência 
da forma qualificada do delito, previsto no art. 14, § 1º.

Desse modo, mostra-se incabível também, a 
desconsideração da qualificadora enunciada no § 1º do 
art. 14 da Lei nº 9.434/97.

Portanto, conforme destacado na r. sentença conde-
natória, 

não é o simples fato de ter sido ministrado medicamento 
depressor do SNC à vítima que incrimina o réu J.A. e os 
demais, como quer a Defesa. Não significa que - o fato do 
laudo pericial afirmar que o uso de tais medicamentos, não 
necessariamente, interfere no exame de angiografia - exime 
os réus de culpa. O fato é que toda a equipe médica, come-
çando pela Direção Clínica (à época R.C., passando pelos 
nefrologistas, urologistas, radiologistas a neurologistas, sem 
esquecer-se dos intensivistas (médico que ficam nos CTIs, 
portanto, em locais estratégicos, especialidade também de 
A.I.), trabalhava no sentido de conseguir órgãos para trans-
plantes a todo custo, inclusive passando por cima de deter-
minações do próprio CFM, da Lei de Transplantes e o seu 
decreto regulamentador.

Não se pode negar que os ora apelantes tinham 
plena ciência das irregularidades ocorridas no processo 
de remoção e consequente transplante de órgãos reali-
zados na Irmandade da Santa Casa de Poços de Caldas, 
inobservando as proibições expressas pelas normas 
do Conselho Federal de Medicina e também da Lei de 
Transplante de Órgãos (Lei nº 9.434/97).

C.R. e C.R. sabiam de todas as irregularidades 
nos tratamentos dos pacientes “eleitos” para doadores, 
da mesma forma que J.A., que de tudo sabia e, ainda, 
“gerenciava” a “alocação” dos órgãos recém-conse-
guidos, para onde pagasse melhor. A equipe funcionava 
com precisão germânica, juntamente com os neurolo-
gistas, peças-chave no esquema criminoso, pois depen-

diam de sua declaração de morte, em tempo hábil, pois 
senão o coração poderia parar de bater (dada a fraqueza 
do paciente) e os órgãos e os lucros estariam perdidos.

Noutro norte, conforme registrado pelo il. Promotor 
de Justiça em suas contrarrazões, 

outra gritante ilegalidade praticada pelas equipes de trans-
plante de Poços de Caldas era o desrespeito ao sistema 
de lista única de receptores previstos na Lei nº 9.434/97, 
no Decreto-Lei nº 2.268/97 e Portaria nº 3.047/98, do 
Ministério da Saúde, ofendendo a equidade na distribuição, 
para pacientes de órgãos e tecidos para transplantes e 
enxertos. 

Registre-se, por oportuno, que, ao contrário do 
exposto pela defesa, sobretudo nos memoriais apre-
sentados, a entidade “MG Sul Transplante” atuava de 
maneira claramente irregular, clandestina, não possuindo 
autorização legal e regulamentar para atuar nos procedi-
mentos de transplante de órgãos.

O simples fato de a entidade ter sido criada há 
anos e ser “pública e notória” não pode, por si só, afastar 
as irregularidades existentes no processo de captação 
de órgãos.

Com efeito, as provas demonstram que havia uma 
lista clandestina administrada pelos médicos locais, a 
partir da instituição denominada “MG Sul Transplante”, 
com forte atuação no Hospital da Santa Casa de Poços 
de Caldas, criada pelo médico A.I. e outros, contando 
com o apoio e auxílio de todos os ora apelantes, sendo 
que tal instituição não se confunde com o órgão estadual 
“MG Transplante”.

A instituição atuava na comercialização dos órgãos 
removidos de doadores cadáveres diante de pedidos 
de “doações espontâneas” a serem feitas pelos futuros 
receptores, em favor da “MG Sul Transplante”, bem como 
à instituição “Pro-Rim”, ligada àquela.

Ora, não obstante a existência de um órgão oficial 
do governo denominado CNCDO Regional Sul, com sede 
em Pouso Alegre/MG, vinculado ao Sistema Nacional 
de Transplantes, destinado a organizar uma lista única 
de receptores de órgãos, os fartos elementos probató-
rios dos autos demonstram claramente a existência de 
um mercado de órgãos e enxertos na cidade de Poços 
de Caldas/MG, capitaneado pelos ora apelantes. Assim, 
os transplantes eram realizados segundo o bel-prazer dos 
médicos, inclusive para pacientes residentes em outros 
Estados da Federação.

Não merecem respaldo as alegações dos apelantes 
no sentido de desconhecerem a existência ou mesmo 
a ilegalidade do “MG Sul Transplantes”, sobretudo em 
razão da vasta experiência profissional dos mesmos e das 
constantes cirurgias realizadas pelos mesmos, possuindo 
íntimas ligações com o seu criador, o médico A.I. 

Destaque-se o relatório apresentado pelo Delegado 
de Polícia Federal às f. 706-730, demonstrando todas 
as irregularidades da instituição e a observância da 
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“lista única” para transplante de órgãos, mostrando-se 
desnecessária sua transcrição em razão da extensão do 
trabalho efetuado e das inúmeras diligências a cargo do 
Departamento de Polícia Federal.

O paciente S.M.D., em seu depoimento de 
f. 615-616, confirmou ter sido o receptor de um dos 
rins pertencentes à vítima J.D. O mesmo afirma que 
fez a inscrição na lista de receptores na Unicamp, em 
Campinas/SP, e, após ter notícias através de jornais 
acerca das facilidades de transplantes de rins realizados 
em Poços de Caldas/MG, realizou uma consulta com o 
Dr. A.I., oportunidade na qual também se inscreveu na 
lista local de receptores, comprovando a existência desta 
lista na cidade de Poços de Caldas, em desconformidade 
com as normas legais.

Verifica-se, pois, que o paciente, com o respaldo 
do referido médico, em infringência às normas legais, 
efetuou sua inscrição em mais de uma lista de receptores 
de órgãos, inclusive em outro Estado da Federação, em 
razão da “facilidade” para solucionar o seu problema 
de saúde.

Não bastasse, conforme registrado alhures, a 
testemunha R.P. (f. 571 e 1400-1401), paciente do ora 
apelante A.C., confirmou ter sido o receptor de uma das 
córneas do doador cadáver, tendo efetuado o pagamento 
de R$2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), inclu-
sive apresentando recibo fornecido pelo referido médico 
(f. 683).

Porém, não se pode negar que o transplante reali-
zado também foi inteiramente custeado pelo SUS, 
conforme informação da médica R.C. em seu depoimento 
prestado à f. 1.240-1.244, sendo que o paciente ainda 
possuía o convênio médico com a Unimed.

O apelante A.C. tenta se eximir de suas responsa-
bilidades afirmando que o pagamento se deu em razão 
de o transplante ter se realizado em sua clínica particular, 
sendo o valor relativo aos custos do procedimento cirúr-
gico, o que, porém, não restou comprovado nos autos.

Diante de todo o exposto, não restam as menores 
dúvidas quanto às irregularidades nos procedimentos de 
remoção e transplante dos órgãos do doador cadáver 
J.D.C. 

Constata-se que os apelantes, imbuídos de inte-
resses ilícitos e escusos, acabaram por “privatizar o SUS”, 
utilizando-se da Irmandade da Santa Casa de Poços de 
Caldas para procederem a um verdadeiro mercado de 
órgãos. Nesse contexto, cada um dos agentes possuía 
uma função de extrema importância para o sucesso da 
empreitada criminosa.

Os ora apelantes, embora neguem veemente as 
práticas delitivas, se contradisseram em vários pontos de 
seus depoimentos, não logrando êxito em comprovar as 
escusas apresentadas, as quais, além de restarem isoladas 
nos autos, encontram-se desprovidas de qualquer admi-
nículo de prova e de verossimilhança, invertendo o ônus 
da prova, passando para os réus o encargo de provar, de 

forma cabal, que não infrigiram as normas legais relacio-
nadas com os transplantes de órgãos, bem como o fato 
de não terem comercializado os referidos órgãos, visto 
que, nos termos do art. 156, primeira parte, do Código 
de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a 
quem a fizer”, o que não ocorreu no caso em exame.

No que tange à existência do elemento subjetivo dos 
tipos penais nos quais foram condenados os apelantes, 
muito bem destacou o Sentenciante, verbis:

Por tudo que foi mencionado, por todos os outros casos 
citados, está mais que demonstrado o dolo na conduta de 
todos os réus, todos estavam cientes de que removiam órgãos 
humanos em desacordo com as disposições legais, interme-
diando e promovendo a venda dos mesmo ou motivados 
pela promessa de recompensa, após a prática do homicídio 
da vítima. A ninguém é dado alegar o desconhecimento das 
leis. Todos tinham conhecimento da falta de lista única, pois 
tudo ficava na Santa Casa ou bem próximo, todos faziam 
parte da mesma equipe. As tentativas de ‘legitimação’ foram 
feitas vários anos depois e não tiveram o sucesso esperado, 
conforme visto. Assim, não há que se falar em ‘boa-fé’, como 
quer a Defesa à f. 1.520. O que fica claro é a forma desca-
rada como agiam os réus e outros que não estão denunciados 
nestes autos e que só foram desmascarados por pura sorte, 
pois o esquema criminoso, forjado a quatro paredes, era 
quase inexpugnável. As práticas criminosas eram feitas sim às 
escondidas, acobertadas até hoje pelo exacerbado corpora-
tivismo, que ficaram demonstrados na instrução processual. 
Afastadas, pois, as teses da Defesa, mesmo sabendo que o 
juiz não é obrigado a tecer considerações sobre todas, espe-
cificamente, conforme reiterada e iterativa Jurisprudência. 

Sabe-se que, no processo penal brasileiro, vigora 
o princípio do livre convencimento motivado, segundo o 
qual o julgador forma a sua convicção pela livre apre-
ciação da prova, sendo que indícios veementes de autoria 
equivalem a qualquer outro meio de prova e são aptos 
para embasar uma condenação criminal, desde que de 
maneira fundamentada e em consonância com as demais 
provas dos autos. 

E, nesse sentido, pode-se afirmar que todas as 
questões aventadas pelos nobres causídicos que patro-
cinam as defesas dos apelantes foram devidamente anali-
sadas e rechaçadas pelo Magistrado sentenciante.

Logo, as provas colhidas ao longo da instrução 
formam um conjunto probatório apto a indicar a respon-
sabilidade dos apelantes pelos delitos previstos na Lei 
nº 9.434/97, cada um destes na medida de suas culpabi-
lidades, não se podendo afirmar que se tratou de “simples 
equívocos nos preenchimentos de dados”.

Assim, comprovadas as tipicidades das condutas 
dos réus, bem como ilicitude dos fatos e culpabilidade 
dos mesmos, impõe-se a manutenção das condenações 
firmadas, a saber, A.C.Z., pela prática do delito previsto 
nos arts. 15 e 16, ambos da Lei nº 9.434/97, C.R.C.F. e 
C.R.C.S., por ter incorrido nas sanções do art. 14, § 1º, 
da Lei nº 9.434/97, e J.A.G.B. pela prática do crime 
previsto no art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97.
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Contudo, deve ser reconhecida a continuidade deli-
tiva entre os delitos perpetrados pelo apelante A.C.Z., nos 
termos do art. 71 do Código Penal, o qual prevê:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condi-
ções de tempo, lugar, maneira de execução e outras seme-
lhantes, devem os subseqüentes ser havidos como conti-
nuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumen-
tada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

Vê-se, portanto, que as características do crime 
continuado são: a) crimes da mesma espécie: são os 
crimes previstos no mesmo tipo penal, pouco importando 
se na forma tentada ou consumada, simples ou qualifi-
cados; b) semelhantes condições: devem ser praticados 
em condições semelhantes de tempo (tem-se entendido 
que o tempo de 30 dias entre os crimes dá ensejo à conti-
nuidade delitiva), lugar (em locais próximos ou ainda, 
em bairros distintos da mesma cidade e, excepcional-
mente, até em cidades ou comarcas contíguas) e modo 
de execução (o modo de execução deve ser idêntico).

Na espécie, embora os delitos imputados ao 
paciente não estejam previstos no mesmo tipo penal, visto 
que tipificados nos art. 15 (venda de órgãos) e art. 16 
(transplante em desacordo com a lei), ambos previstos na 
Lei nº 9.434/97, não há como se negar que os mesmos 
ofendem o mesmo bem jurídico tutelado, além de terem 
sido perpetrados nas mesmas circunstâncias de tempo, 
lugar e modo de execução.

Com efeito, conforme visto, o apelante, mesmo 
ciente das irregularidades no que tange à obteção das 
córneas do paciente J.D., ainda efetuou pessoalmente 
o transplante a dois de seus pacientes, burlando a “lista 
única” existente para este tipo de procedimento, obtendo, 
com isso, vantagem indevida.

Não se pode adotar, no presente caso, a corrente 
doutrinária e jurisprudência que defende que “crimes da 
mesma espécie” seriam apenas aqueles tipificados no 
mesmo dispositivo penal, devendo-se proceder à uma 
interpretação sistemática do art. 71 do Código Penal. 

Trata-se, pois, de delitos que possuem extrema 
conexão, não apenas probatória, mas também, como 
ressaltado, em relação ao modus operandi, razão pela 
qual devem ser considerados perpetrados em continui-
dade delitiva.

Por outro lado, pedindo respeitosas vênias ao 
il. Sentenciante, penso que as reprimendas impostas 
merecem um ligeiro ajuste.

Em primeiro lugar, não se pode negar a extrema 
culpabilidade e vilania de todos os denunciados, os 
quais superaram quaisquer limites imagináveis e aceitá-
veis no exercício da medicina, sobretudo tendo em vista a 
profissão dos mesmos, ferindo todos os preceitos e jura-
mentos feitos quando da colação de grau de bem servir 
à sociedade. 

A pena é uma sanção imposta imperativamente 
pelo Estado, por intermédio de uma ação penal, ao crimi-
noso como retribuição ao delito praticado e como uma 
forma de prevenção à prática de novos crimes. 

Porém, ela não pode ser arbitrada ou fixada ao 
bel-prazer e à conveniência dos julgadores, de maneira 
desfundamentada, mas, pelo contrário, deve seguir os 
procedimentos previamente estabelecidos para tanto.

A individualização das penas trata, na verdade, 
de um direito subjetivo do acusado, obtendo, na hipó-
tese de uma sentença penal condenatória, a pena justa, 
imparcial, livre de qualquer padronização, em decor-
rência natural e lógica dos processos de cálculo da pena, 
evitando-se, assim, os abusos e arbítrios praticados nos 
processos criminais de outrora.

O art. 59 do Código Penal, em termos de finalidade 
das penas, adotou a teoria mista ou eclética, devendo, 
simultaneamente, castigar o condenado pelo mal prati-
cado e, por outro lado, evitar a prática de novos crimes, 
tanto em relação ao próprio agente criminoso quanto em 
relação à sociedade a que pertence.

De fato, a resposta estatal deve ser proporcional à 
gravidade da conduta perpetrada e aos aspectos subje-
tivos do agente, fixada em patamar justo e suficiente 
para cumprir o papel de reprovação do ilícito, visando, 
também, prevenir a prática de novos delitos. 

Atualmente, fala-se, ainda, em uma terceira finali-
dade da sanção penal, a saber, o cumprimento de uma 
função social, dirigida à sociedade, tendo em vista a 
proteção e a pacificação dos seus membros e demais 
interesses atingidos após a prática de uma infração penal, 
sobretudo nas hipóteses de grande repercussão social, 
como no presente caso.

Segundo dizeres do ilustre Nelson Hungria, a impo-
sição das penas busca retribuir o mal concreto do crime 
com o mal concreto da pena, na concreta personalidade 
do criminoso.

Não se pode esquecer que o objetivo da pena 
não é eternizar o sofrimento do acusado, nem infernizar 
a sua vida, mas, sim, reeducá-lo, para que possa inte-
grar-se à sociedade, pois se sabe que, mais dia menos 
dia, o condenado fará jus a benefícios penais que o farão 
retornar ao convívio social.

Assim, a sanção penal deve atender, obrigatoria-
mente, também aos anseios sociais, consistentes na tutela 
dos bens jurídicos indispensáveis para a manutenção e 
o desenvolvimento do indivíduo e da coletividade, pois 
só assim será legítima e aceita por todos em um Estado 
Democrático de Direito, combatendo a impunidade e 
recuperando os condenados para o convívio social.

Ora, não obstante reconheça que o Sentenciante 
tem certa discricionariedade na dosimetria da pena, 
sendo esta fixada acima do mínimo legal, é indispensável 
a sua fundamentação, com base em dados concretos e 
em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do 
Código Penal.
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Com efeito, a aplicação da pena-base é o momento 
em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos 
pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o 
quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado 
criminalmente, visando à prevenção e à repressão do 
delito praticado. 

Para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, 
o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridica-
mente vinculada, deve atentar para as singularidades do 
caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos 
relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, aos 
quais não deve se furtar analisar individualmente, a saber: 
culpabilidade; antecedentes; conduta social; personali-
dade do agente; motivos, circunstâncias e consequências 
do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especifi-
camente, dentro desses parâmetros, os motivos concretos 
pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as 
circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da 
sentença que oferece garantia contra os excessos e even-
tuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, ao analisar as circunstâncias judiciais 
dos ora apelantes, o douto Sentenciante sopesou-as de 
maneira bem semelhante, sobretudo em razão possuírem 
as mesmas condições subjetivas, verbis:

Antecedentes, personalidade e conduta social, indiferentes 
para a fixação da pena ou sem dados para avaliar; quanto 
aos motivos, faço um juízo negativo, mais gravoso, visto que 
foram os mais baixos possíveis, de auferir lucros fáceis; as 
consequências do delito foram graves, mais exacerbadas que 
o normal da espécie, extrapolando os limites da normalidade, 
tendo em vista o mal causado pelo réu à vítima ou à sua 
família e à própria sociedade, que perde a confiança em seus 
médicos, estava crente que sairia ileso, impune; a vítima, não 
contribuiu para a prática do delito.

O em. Magistrado distinguiu, sobretudo, a análise 
da circunstância relativa à culpabilidade dos agentes, 
visto que cada um possuía um papel diverso, porém 
essencial, na engrenagem da organização criminosa.

Dentro da discricionariedade regrada que lhe é 
conferida, o douto Sentenciante considerou desfavoráveis 
a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito, 
sem se olvidar das circunstâncias da prática delitiva.

Segundo a doutrina, na análise da circunstância 
judicial da culpabilidade do agente, 

Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade 
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de 
suas condições pessoais, como também em vista da situação 
de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre 
levando em conta a conduta que era exigível do agente, na 
situação em que o fato ocorreu. (DELMANTO, Celso et al. 
Código Penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 273.)

Por sua vez, na definição de Alberto Silva Franco, 

circunstâncias são elementos acidentais que não participam 
da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estra-

nhas à configuração típica, influem sobre a quantidade puni-
tiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstân-
cias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes 
e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 
do CP e são de cogente incidência. As circunstâncias inomi-
nadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 
do CP e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, 
podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, 
acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais 
circunstâncias, podem ser incluídos o local do crime, o tempo 
de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e 
vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da 
realização do fato criminoso, etc. (FRANCO, Alberto Silva; 
BELLOQUE, Juliana. Código Penal e sua interpretação: 
doutrina e jurisprudência - Coordenação Alberto Silva Franco 
e Rui Stoco. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 
2007, p. 347).

Logo, as circunstâncias são elementos que se 
agregam ao delito, sem alterá-lo substancialmente, 
embora produzam efeitos e consequências relevantes, 
como por exemplo, um furto praticado por um maior 
produz efeitos penais diversos daquele produzido por 
um menor confesso (a menoridade e a confissão são 
atenuantes genéricas da pena: art. 65, I e III-d, do Código 
Penal).

Na hipótese dos autos, de fato, a reprovabilidade 
do crime e do criminoso, aliada às circunstâncias da 
prática delitiva, mostra a necessidade da fixação da pena 
em patamar acima do mínimo, visto que todos agiram 
com intensa culpabilidade, conscientes de suas condutas 
e extrapolando os limites da normalidade. 

Destaque-se, ainda, que os mesmos se utilizaram 
de suas funções de médicos para venderem partes de 
corpos humanos sem se preocupar com a própria vítima 
(doador cadáver) e com os interesses e sentimentos de 
seus familiares. 

Igualmente, a pena-base merece ser majorada 
pelos motivos do delito, pois, além de injustificáveis, 
visavam à obtenção de vantagens ilícitas, de lucro fácil, 
desprezando todos os dogmas que regem o exercício 
da medicina.

As consequências do crime são os desdobramentos 
advindos da conduta do agente. A propósito, como bem 
observado por Rogério Greco, 

a morte de alguém casado e com filhos menores, de cujo 
trabalho todos dependiam para sobreviver, ou na hipótese 
daquele que, imprudentemente, deixando de observar o 
seu necessário dever de cuidado, atropela uma pessoa que 
efetuava a travessia de uma avenida, fazendo com que a 
vítima viesse a perder os movimentos do corpo, tornando-se 
uma pessoa paralítica, são, efetivamente, dados que merecem 
a consideração do julgador no momento em que for encon-
trar a pena-base. (GRECO, Rogério. Curso de direito penal - 
Parte Geral. 14. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 563.)

Quanto às consequências do crime, tal qual assi-
nalado pelo togado singular, mostram-se graves o sufi-
ciente para serem sopesadas em desfavor dos agentes, os 
quais, de uma maneira ou de outra, após darem causa 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014 |        343

à morte da vítima, ainda retiraram os órgãos passíveis de 
“doação”, transplantando-os em terceiros sem a obser-
vância de todas as normas legais que regem a espécie, 
burlando a “lista única” existente, causando sofrimento e 
dor aos familiares da vítima e, ainda, à sociedade, diante 
da descrença gerada no exercício de tão nobre profissão.

Logo, tais circunstâncias, de fato, merecem ser 
sopesadas em desfavor dos acusados, razão pela qual 
as penas-base devem ser fixadas em patamar acima do 
patamar mínimo legal previsto para cada um dos delitos 
perpetrados, mas sem qualquer tipo de exacerbação.

Do mesmo modo, deve-se proceder a um pequeno 
ajuste em relação à fixação da pena de multa, seguindo-se 
os mesmos critérios acima elencados, de acordo com as 
circunstâncias judiciais dos réus.

Ademais, verifica-se que o valor unitário arbitrado 
pelo il. Magistrado também foge à normalidade, fixado 
em 2 (dois) ou 4 (quatro) salários mínimos, a depender do 
apenado, atingindo, assim, valores vultosos. 

Após o cálculo do número exato de dias-multa 
a serem impostos ao apenado, deve-se buscar o valor 
unitário de cada um destes, a ser mensurado de acordo 
com os contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita 
perpetrada e, sobretudo, com a situação econômica dos 
réus, respeitados os limites estabelecidos pelo art. 45, 
§ 1º, do Código Penal.

Nesse sentido, a orientação deste eg. Tribunal:

Prestação pecuniária. Decote. Impossibilidade. Comando do 
art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal. [...] Valor exacer-
bado. Critérios. Redução. Necessidade. - A determinação 
do valor da prestação pecuniária substitutiva, resguardado 
o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio 
geral da culpabilidade e é fixada segundo a situação econô-
mico-financeira do réu, que, se não apresenta boas condi-
ções econômicas, percebendo apenas um salário mínimo de 
rendimento mensal em função de aposentadoria por inva-
lidez, deve se restringir à mínima porção legalmente admitida 
no art. 45, § 1º, do Código Penal. Recurso provido em parte. 
(TJMG, 1.ª C.Crim., ApCrim nº 1.0313.07.221157-3/001, 
Rel. Des. Judimar Biber, v.u., j. em 30.11.2010, publ. no DJe 
de 04.02.2011.)

Pena. Prestação pecuniária. Arma de fogo. Porte ilegal. Art. 
14 da Lei nº 10.826/2003. Situação financeira do apelante. 
Pretensão redutória. Viabilidade e oportunidade. - Na fixação 
da pena de prestação pecuniária, não se deve sujeitar o 
apenado a uma situação que comprometa o seu sustento e 
o de sua família. Se excessivo o respectivo quantum, tidas 
em conta as circunstâncias analisadas, dá-se receptivi-
dade à pretensão redutória. (TJMG, 2.ª C.Crim., ApCrim 
nº 1.433.04.134529-2/001, Rel. Des. Hyparco Immesi, v.u., 
j. em 25.01.2007; publ. DJe de 13.04.2007.)

Ademais, a imposição de penas pecuniárias 
elevadas, dissociadas da realidade social, não traduz 
uma maior segurança do cidadão, tampouco uma valori-
zação do Direito Penal. Em verdade, condena o sistema a 
uma função meramente simbólica, já que suas determina-

ções se mostram insuscetíveis de concretização, gerando 
a temível sensação de impunidade.

O magistrado, por se encontrar inserido na comu-
nidade de Poços de Caldas, demonstrou conheci-
mento quanto às reais condições financeiras dos réus, 
devendo-se, pois, atentar para esse fato.

Embora não haja dúvidas de que os réus possuam, 
de fato, qualidades de vida satisfatórias, com rendimentos 
financeiros consideráveis e residam em bairros onde os 
moradores possuem um alto poder aquisitivo, sobretudo 
por se tratar de médicos bem-sucedidos em suas profis-
sões, inclusive, proprietários de clínicas médicas especia-
lizadas e consultórios particulares, também não se pode 
negar que os valores arbitrados se mostram exacerbados 
para os mesmos.

Assim, diante dessas peculiaridades, entendo como 
suficiente a fixação do valor unitário do dia-multa em 1/3 
(um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 
devidamente corrigido.

Passo, pois, à reestruturação das penas a serem 
impostas a cada um dos réus, observando-se as circuns-
tâncias judiciais acima descritas.

- A.C.Z.                                                                                                                                                                                                   
Quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 

nº 9.434/97, na primeira fase, reduzo a pena-base 
para patamar acima do mínimo legal, mas sem exacer-
bação, a saber, em 5 (cinco) anos de reclusão e o paga-
mento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, concre-
tizando-as nesse quantum ante a inexistência de circuns-
tâncias modificadoras.

Restando condenado também nas sanções do 
art. 16 da Lei nº 9.434/97, na primeira fase, reduzo a 
pena-base para patamar acima do mínimo legal, mas sem 
exacerbação, a saber, em 2 (dois) anos de e 6 (seis) meses 
reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, 
concretizando-as nesse quantum ante a inexistência de 
circunstâncias modificadoras.

Entretanto, a prevalecer esse entendimento na 
douta Turma Julgadora, verifica-se a ocorrência da pres-
crição da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito 
descrito no art. 16 da Lei nº 9.434/97.

De acordo com o que dispõe o art. 119 do Código 
Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da 
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isolada-
mente”. Dessa forma, impõe-se a verificação da ocorrência 
da prescrição, analisando-se cada crime individualmente.

Logo, concretizada a pena imposta ao apelante pelo 
crime previsto no art. 16 da Lei nº 9.434/97 em 2 (dois) e 
6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 109, inciso 
IV, do CP, ter-se-á um prazo prescricional de 8 (oito) anos. 

Concluídas essas observações, é de rigor o reco-
nhecimento da prescrição em relação ao delito descrito 
no art. 16 da Lei nº 9.434/97, já que, entre a data dos 
fatos (18.04.2001) e a data do recebimento da denúncia 
(14.06.2012 - f. 925), transcorreu interstício temporal 
superior àquele delineado pela conjugação dos disposi-
tivos do Código Penal para fins prescricionais.



344        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014

Sendo assim, imperativo se mostra o reconheci-
mento da extinção da punibilidade do paciente pelo crime 
do art. 16 da Lei 9.434/97, pela ocorrência da pres-
crição da pretensão punitiva do Estado, em sua modali-
dade retroativa.

Restando extinta a punibilidade do apelante A.C.Z. 
quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 9.434/97, ainda 
que reconhecida a continuidade delitiva nos delitos prati-
cados, mostra-se incabível a incidência da regra do 
art. 71 do Código Penal. 

- C.R.C.F.
Restando condenado nas sanções do art. 14, § 1º, 

da Lei nº 9.434/97, na primeira fase, reduzo a pena-base 
para patamar acima do mínimo legal, mas sem exacer-
bação, a saber, em 5 (cinco) anos de reclusão e o 
pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, concreti-
zando-as nesse quantum ante a inexistência de circuns-
tâncias modificadoras.

- C.R.F.S.
Restando condenado nas sanções do art. 14, § 1º, 

da Lei nº 9.434/97, na primeira fase, reduzo a pena-base 
para patamar acima do mínimo legal, mas sem exacer-
bação, a saber, em 5 (cinco) anos de reclusão e o 
pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, concreti-
zando-as nesse quantum ante a inexistência de circuns-
tâncias modificadoras.

- J.A.G.B.  
Restando condenado nas sanções do art. 15 da 

Lei nº 9.434/97, na primeira fase, reduzo a pena-base 
para patamar acima do mínimo legal, mas sem exacer-
bação, a saber, em 5 (cinco) anos de reclusão e o paga-
mento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, concre-
tizando-as nesse quantum ante a inexistência de circuns-
tâncias modificadoras.

A meu ver, diante das circunstâncias judiciais anali-
sadas, entendo que todos os réus fazem jus a iniciar o 
cumprimento da pena em regime semiaberto.

De acordo com o previsto no art. 33, § 3º, do 
Código Penal, “a determinação do regime inicial de 
cumprimento da pena far-se-á com observância dos crité-
rios previstos no art. 59 deste Código”. 

A fixação do regime de cumprimento da pena priva-
tiva de liberdade é resultado de uma operação realizada 
pelo magistrado, onde se leva em consideração não só a 
quantidade da pena estabelecida, mas, também, a culpa-
bilidade, os antecedentes, a conduta social, a personali-
dade do agente, seus motivos, as circunstâncias e conse-
quências do crime, além do comportamento da vítima 
(previsão do art. 59, CP). 

Ora, ainda que os agentes tenham agido com 
extrema culpabilidade, por motivos escusos e gerando 
consequências incalculáveis, não se pode negar que se 
trata de réus primários, sem nenhum registro em suas 
certidões de antecedentes criminais, sendo-lhes, ainda, 
favoráveis as circunstâncias relativas à personalidade e à 
conduta social, dentre outras. 

Sendo assim, tendo suas penas sido reduzidas 
nesta instância julgadora, não se justifica a manutenção 

do regime fechado para o cumprimento da reprimenda 
corporal, devendo iniciá-lo no regime semiaberto, nos 
termos do art. 33, caput e §§, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liber-
dade por restritivas de direitos (art. 44), bem como a 
suspensão da execução da pena (art. 77), em face da 
ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para 
essas finalidades.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos 
autos consta, meu voto é no sentido de julgar prejudi-
cado o recurso interposto pelo apelante F.H.; rejeitar as 
preliminares arguidas pelos apelantes e, no mérito, dar 
parcial provimento aos recursos defensivos, para reduzir 
as reprimendas dos apelantes, concretizando as penas do 
apelante A.C.Z. em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime 
semiaberto, e pagamento de 260 (duzentos e sessenta) 
dias-multa, graduados no patamar unitário de 1/3 (um 
terço) do salário mínimo, devidamente corrigido, pela 
prática do delito descrito no art. 15 da Lei nº 9.434/97; 
concretizando as penas de cada um dos apelantes C.R.C.F. 
e C.R.F.S. em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semia-
berto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, 
graduados no patamar unitário de 1/3 (um terço) do 
salário mínimo, devidamente corrigido, pela prática 
do delito previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 9.434/97; 
concretizando as penas do apelante J.A.G.B. em 5 (cinco) 
anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento 
de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, graduados no 
patamar unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo, 
devidamente corrigido, pela prática do delito previsto no 
art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97; declarando 
extinta a punibilidade de A.C.Z. em relação ao crime do 
art. 16 da Lei nº 9.434/97 pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva, mantendo, no mais, na íntegra, a r. 
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.
É como voto.

DES. FORTUNA GRION - De acordo com o Relator.

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Como Vogal, 
tive acesso aos autos e, após analisar todo o acervo 
probatório, bem como os memorais que me foram entre-
gues pelos apelantes J.A.G.B., C.R.C.F., C.R.F.S. e A.C.Z., 
acompanho o voto do em. Relator, pois entendo que a 
sentença de primeiro grau merece reparo somente em 
relação às penas aplicadas, nos temos do judicioso voto 
do em. Des. Antônio Armando dos Anjos. 

Súmula - JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 
DO 3º APELANTE E REJEITARAM AS PRELIMINARES 
SUSCITADAS. NO MÉRITO, DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .
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Nesta instância (f. 308/312), a douta 
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do 
recurso ministerial.

É o relatório.
2- Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso.
3- Fundamentação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença 

que, com fundamento na inexistência de provas judiciais, 
absolveu os réus: V.C.R.C. da imputação de prática do 
crime descrito no art. 333, parágrafo único, do CP, bem 
como G.R. e J.F.F., do delito tipificado no art. 317, § 1º, 
do mesmo diploma legal.

Inexistindo questionamentos preliminares e não 
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nuli-
dade que deva ser declarada de ofício, passo ao exame 
do mérito recursal.

E, no mérito, após detido exame das provas erigidas 
ao longo da instrução, verifico que o decreto absolutório, 
diversamente do almejado pelo Parquet, deve ser mantido.

Conforme se depreende da análise dos autos, na 
fase inquisitiva, o réu V.C.R.C. confessou que entregou a 
quantia de R$100,00 (cem reais) ao corréu G.R., carce-
reiro ad hoc, “para deixar sua esposa entrar na cadeia” 
(f. 08), enquanto o dito corréu afirmou, também perante a 
autoridade policial, que “J.F.F. deixou V.C.R.C. e a mulher 
dele ficarem na cozinha por umas duas horas” e que, 
“pelo silêncio e colaboração do declarante, o J.F.F. lhe 
deu R$50,00 (cinqüenta reais)” (f. 09/10). Já o corréu 
J.F.F., agente de polícia, na fase inquisitiva, sustentou que 
nada recebeu para permitir e auxiliar a entrada da namo-
rada de V.C.R.C. (f. 11/12).

Ainda perante a autoridade policial, foram colhidos 
diversos outros depoimentos de testemunhas que infor-
maram o envolvimento dos réus G.R. e J.F.F. com a 
permissão de entrada da namorada do réu V.C.R.C. na 
cadeia pública (f. 13/21 e 26/27). Entretanto, nenhum 
deles informa acerca do oferecimento e recebimento de 
vantagem indevida.

A própria namorada do réu, I.F.F., confirmou o 
encontro, mas negou o pagamento de qualquer valor aos 
funcionários públicos.

Ocorre que, em juízo, todos os réus aduziram que 
a entrada de I.F.F. na cadeia de fato ocorreu, porém, 
negaram a promessa e o recebimento de qualquer 
vantagem para tanto (f. 63/64, 65/66 e 87/89).

Da mesma forma, os demais depoimentos colhidos 
em juízo que informam sobre o fato em apuração 
(f. 124/128), apenas confirmam que os funcionários 
públicos permitiram a entrada da namorada do réu na 
cadeia em dia que não era permitida visita aos detentos, 
nada relatando sobre vantagem indevida. Ressalte-se 
que, diversamente do sustentado pelo órgão ministe-
rial, os depoimentos de ditas testemunhas prestados na 
fase inquisitiva e confirmados em juízo não relataram a 

Corrupção ativa e passiva - Depoimentos na 
fase investigativa - Não confirmação na fase 

judicial - Ausência de prova do oferecimento e do 
recebimento da vantagem ilícita - Art. 155 do CPP -

 Absolvição mantida

Ementa: Apelação criminal. Corrupção ativa e passiva. 
Ausência de provas colhidas em contraditório judicial. 
Absolvição mantida. Recurso não provido. 

- Se as únicas provas que dão conta da promessa e rece-
bimento de vantagem indevida pelos réus são declara-
ções colhidas durantes as investigações policiais, as quais 
não foram ratificadas em juízo, e inexistindo qualquer 
outro elemento de prova realizado durante a instrução 
processual, a absolvição é medida que se impõe, nos 
termos do art. 155 do CPP.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0414.08.020601-7/001 - 
Comarca de Medina - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelados: J.F.F., V.C.R.C., G.R. 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Júlio 
César Lorens - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório.
Perante o Juízo da Vara Única da Comarca de 

Medina/MG, V.C.R.C., G.R. e J.F.F., alhures qualificados, 
foram denunciados, V.C.R.C. como incurso no art. 333, 
parágrafo único, do CP, e G.R. e J.F.F. como incursos no 
art. 317, § 1º, do mesmo diploma legal.

Noticia a denúncia de f. 02/05 que o preso e 
denunciado V.C.R.C. ofereceu a quantia de R$100,00 
(cem reais) para que os acusados G.R., carcereiro, e J.F.F., 
agente de polícia, ambos lotados na cadeia pública, o 
retirassem da cela no dia 27.10.07, para que pudesse 
manter encontro íntimo e relação sexual com sua mulher 
I.F.F., o que foi feito.

Após o tramitar processual, foi proferida sentença 
(f. 232/237) para absolver os réus da imputação, nos 
termos do art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, a tempo e modo, apelou o Ministério 
Público (f. 240). Em suas razões (f. 241/245), busca a 
condenação dos réus nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas, as defesas pugnaram 
pelo desprovimento do apelo ministerial (f. 246/247, 
250/256 e 290/292).
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Calúnia, injúria e difamação - Queixa-crime - 
Oferecimento - Sentença absolutória - Crimes 

prescritos pela pena máxima em abstrato - 
Querelada - Prerrogativa do art. 142 do CP, e 
art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB - Crimes do 

art. 139 e 140 do CP - Configuração - Ausência -
 Art. 138 do CP - Animus caluniandi - Dolo 

específico - Inexistência

Ementa: Penal. Calúnia, difamação e injúria. Sentença 
absolutória. Condenação. Descabimento. Delitos não 
evidenciados e prescritos pela pena máxima em abstrato. 
Recurso desprovido.

- Mantém-se a absolvição dos delitos dos arts. 138, 139 
e 140 do Código Penal, já que não evidenciada a prática 
destes, estando ainda prescritos pela pena máxima em 
abstrato. 

Recurso desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.06.029018-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: D.F. - Apelada: 
L.V.L. - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Pedro 
Coelho Vergara - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO COELHO VERGARA - I - Do rela-
tório. Cuida-se de ação penal privada promovida por 
D.F. contra L.V.L. como incursa nas sanções dos arts. 138 
e 140 do Código Penal e arts. 96 e 105 do Estatuto do 
Idoso. 

Narra a queixa-crime que, no dia 22 de fevereiro 
de 2006, o querelante tomou conhecimento das contrar-
razões assinadas pela querelada no curso da Apelação 
nº 1.0035.00.004789-0/001 e que, nesta, a querelada 
ofendeu sua honra, afirmando ter ainda o discriminado 
praticado tortura física e psicológica (f. 03-16).

Recebida a queixa-crime, a querelada foi citada, 
apresentando a defesa preliminar de f. 503-538 (f.406 
e 589).

As testemunhas arroladas foram ouvidas, interro-
gando-se a querelada (f. 649-650 e 697-698).

O querelante pede, nas alegações finais, a conde-
nação, rogando a defesa a absolvição (f. 705-708 e 
709-717).

promessa de benefício indevido realizada por V.C.R.C. e 
o recebimento por G.R. e J.F.F.

O art. 155 do Código de Processo Penal é expresso 
ao estabelecer:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo funda-
mentar sua decisão exclusivamente nos elementos informa-
tivos colhidos na investigação, ressalvadas as provas caute-
lares, não repetíveis e antecipadas.

Certo é que tal dispositivo legal não impede que 
a condenação se dê com base nos elementos colhidos 
durante o inquérito policial, mas, para tanto, eles devem 
ser confirmados em juízo ou, ao menos, estar em harmonia 
com as coletadas sobre o crivo do contraditório. O que 
não pode ocorrer é a condenação subsidiada unicamente 
com base nas informações policiais.

No presente caso, verifica-se que os únicos 
elementos que dão conta da promessa e recebimento 
de vantagem indevida pelos réus são as declarações 
colhidas durante as investigações policiais, não havendo, 
durante a instrução processual, qualquer realização de 
prova apontando no mesmo sentido.

Portanto, considerando a inexistência de provas 
judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e 
da ampla defesa, devem os apelantes ser absolvidos.

Neste mesmo sentido, confira a jurisprudência deste 
egrégio Tribunal:

Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação lastreada 
em elementos informativos do inquérito. Utilização de prova 
emprestada. Impossibilidade. - A prova obtida na fase poli-
cial terá, para ser aceita, de ser confirmada em juízo, não 
podendo ser isoladamente considerada para embasar a 
condenação, sob pena de violação aos princípios constitu-
cionais da presunção de inocência, ampla defesa e contra-
ditório. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo 
Penal. [...] (TJMG, Ap. Crim. 1.0351.07.079576-7/001, Rel. 
Des. Renato Martins Jacob, j em 21.01.10).

Destarte, não pela certeza de que os acusados 
sejam inocentes, mas pela inexistência de provas judiciais 
aptas a fundamentar sua condenação, a manutenção da 
absolvição é medida imperativa.

4 - Dispositivo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso 

ministerial.
Custas, ex lege. Assim como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO e 
ADILSON LAMOUNIER.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não 
se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal”.

Inocorrendo, assim, oferecimento de denúncia pelo 
Ministério Público em relação a esses delitos, inviável se 
encontra a condenação pela prática destes, apesar de 
referidos na queixa-crime de f. 03-16.

Guilherme de Souza Nucci salientou sobre o tema: 

[...] Significa, portanto, que qualquer delito praticado contra 
idoso, seja de caráter patrimonial ou não, como ou sem 
violência ou grave ameaça, a ação é pública incondicionada. 
[...]” (Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed. ver. 
atual. e ampl. São Paulo: 2010, p. 700).

Os crimes supostamente praticados pela querelada 
tipificados no estatuto em questão não foram, portanto, 
analisados nos presentes autos, diante da ausência de 
denúncia, tratando-se estes apenas dos delitos contra a 
honra tipificados no Código Penal.

E os delitos imputados à querelante na queixa-crime 
do referido Codex Penal realmente se encontram pres-
critos pela pena máxima cominada ao delito, como 
salientou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Ofereceu-se em desfavor da querelada queixa-crime, 
imputando-lhe a prática dos delitos dos arts. 138 e 140 
do Código Penal, sendo, ao final, absolvida, nos termos 
da sentença fustigada.

A prática do delito do art. 139 do referido diploma 
legal também foi mencionada no corpo da queixa-crime, 
devendo também ser analisada.

Analisa-se a pena de cada crime isoladamente 
quando da prática de mais de um delito em concurso, 
nos termos do art. 119 do Código Penal, que determina: 
“Artigo 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção 
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isola-
damente”. 

Esta é a jurisprudência: 

Recurso em sentido estrito. Artigo 366 do CPP. Suspensão 
do prazo prescricional. Limite de prazo para a duração do 
sobrestamento. Inocorrência da prescrição do crime de furto 
qualificado. Concurso de crimes. Análise isolada de cada 
delito. Cassação de parte da decisão que extinguiu a punibi-
lidade do agente. Recurso provido em parte. [...] - Conforme 
o art. 119 do Código Penal, ‘No caso de concurso de crimes, 
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, 
isoladamente (Apelação Criminal nº 1.0024.97.069334-
4/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, TJMG, p. em 
27.05.2011). 

O art. 109, incisos V e VI, do Código Penal deter-
mina ainda que o delito cuja pena foi inferior a um ano 
prescreve em 2 (dois) anos, antes da alteração da Lei 
12.234/10, e, se a pena for igual a um ano e não supe-
rior a dois anos, prescreve em 4 (quatro) anos.

O art. 117 do Código Penal, que enumera as 
causas interruptivas da prescrição, não dispõe, ademais, 
como uma delas a sentença absolutória.

Esta é a jurisprudência:

Proferida a sentença, a querelada foi absolvida nos 
termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo 
Penal (f. 724-728).

Inconformado com a decisão, recorreu o quere-
lante, objetivando a condenação da querelada nos 
termos da queixa-crime, rogando a defesa o desprovi-
mento do pleito, manifestando-se a Procuradoria-Geral 
de Justiça pela declaração da extinção da punibilidade 
(f. 473-750, 755-757 e 770-772).

É o breve relato.
Voto.
II - Da admissibilidade - Conheço do recurso, já que 

presentes os pressupostos para sua admissão.
III - Das preliminares - Deixo de submeter à apre-

ciação da Turma Julgadora a preliminar suscitada pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, consistente na pres-
crição da pretensão punitiva, pois o querelante apre-
sentou teses novas em memoriais que devem ser reba-
tidas (f. 784-794). 

Passo, assim, ao exame do mérito do recurso.
IV - Do mérito - Trata-se de delitos de calúnia, 

difamação e injúria, cuja norma penal incrimina-
dora se encontra prevista nos arts. 138, 139 e 140 do 
Código Penal.

Resume-se a questão à análise da possibilidade de 
condenação da querelada nos termos da queixa crime.

A defesa requer, inicialmente, em memoriais, a 
nulidade do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça 
acostado à f. 770-772 e o envio dos autos para outro 
procurador, já que aquele não adentrou o mérito 
das razões.

Razão não lhe socorre.
O Órgão Ministerial é uno, ou seja, os promotores 

e procuradores atuam em nome da instituição, e não em 
nome próprio.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, 
ademais, não vincula os desembargadores nem está 
vinculado à manifestação do Parquet em contrarrazões.

O Ministério Público atua em contrarrazões como 
parte e o Parquet de cúpula como custos legis, podendo 
suas manifestações divergir. 

O Promotor de Justiça, no presente caso, ademais, 
não se manifestou sobre o mérito da ação, analisando 
apenas se havia nulidades a serem sanadas, por se tratar 
de ação privada, como se observa à f. 759-761.

A defesa alega ainda que a Procuradoria-Geral de 
Justiça requereu a prescrição, pois se esqueceu de acres-
centar à conduta praticada pela querelada os delitos tipi-
ficados no Estatuto do Idoso - arts. 96 e 105 - como, por 
exemplo, o de discriminação, que é inclusive imprescri-
tível. 

A tese defensiva, todavia, não merece prosperar.
Os delitos previstos no Estatuto do Idoso são de 

ação pública incondicionada, nos termos do art. 95 da 
referida lei, que dispõe: “Art. 95. Os crimes definidos 
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A Súmula 241 do extinto TFR dispõe verbis: “A 
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 
punitiva prejudica o exame do mérito da apelação 
criminal”.

A defesa do querelante, contudo, rebate veemen-
temente, nos memoriais apresentados, “as morosidades” 
da querelada, que acabaram ocasionando a pres-
crição, requerendo, inclusive, que este tribunal declare a 
suspensão de alguns prazos.

Afasto, de plano, a possibilidade de suspensão 
de alguns períodos durante o trâmite processual, pois o 
Magistrado primevo, em nenhum momento, suspendeu o 
processo e/ou o prazo prescricional.

Evitando, todavia, futuras alegações de omissão, 
demonstrarei à combativa defesa do querelante que, 
mesmo que superada a prescrição, a conduta da quere-
lada não se apresenta típica.

O Magistrado primevo absolveu a querelada das 
sanções dos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, nos 
termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo 
Penal, nos termos da sentença de f. 724-728.

Referida decisão se encontra devidamente funda-
mentada, apresentando o Juiz a quo as suas razões de 
decidir, respeitando devidamente o que dispõe o art. 93, 
inciso IX, da CR/88.

O Magistrado primevo não absolveu a querelada, 
ademais, ao argumento de que esta não foi a subscri-
tora das contrarrazões apresentadas na ação cível, como 
salientou a defesa à f. 745.

Este absolveu a querelada, porque não vislumbrou, 
nos autos, a existência de um crime e por não consti-
tuírem outras condutas infração penal, como também 
será demonstrado a seguir.

O fato, para ser punível, há de ser típico, antijurí-
dico e culpável, 

Guilherme de Souza Nucci assim se manifesta:

[...] Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável, 
vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal 
de conduta proibida (tipicidade), contrária ao direito (antiju-
ricidade) e sujeita a um juízo de reprovação social incidente 
sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, 
consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibi-
lidade de agir conforme o direito [...]” (Manual de Direito 
Penal, parte geral e parte especial. 2. ed. rev. atual. e ampl. 
Capítulo XII, Conceito de Crime; p. 157-158).

Ausente, assim, qualquer destes três elementos 
constitutivos do tipo penal, não se configura o ato como 
crime, não podendo ser aplicadas as sanções previstas 
na lei penal.

As condutas imputadas à querelada se baseiam tão 
somente em expressões existentes em peça processual 
juntada em ação cível quando esta peticionava por meio 
de contrarrazões perante este Tribunal (f. 17-26).

Algumas adjetivações existentes na referida petição 
poderiam, portanto, configurar os delitos de difamação 
ou injúria descritos nos arts. 139 e 140 do Código Penal.

Apelação criminal. Sentença absolutória. Prescrição da 
pretensão punitiva. Ocorrência. Extinção da punibilidade. 
Reconhecimento. - Prolatada sentença absolutória, não se 
há de falar em interrupção da prescrição, sendo certo que 
o marco inicial é o recebimento da denúncia, e a prescrição 
será regulada pela pena máxima, em abstrato. Prescrição 
reconhecida (Apelação Criminal nº 1.0027.07.120906-
1/001, Rel. Des. Flávio Leite - TJMG -, p. em 14.01.2011).

O lapso temporal, dessa forma, entre a data do 
recebimento da queixa (28 de maio de 2008 - f. 406) e 
o presente julgamento é maior que 4 (quatro) anos, extin-
guindo-se a punibilidade. 

Luiz Flávio Gomes e Antônio García-Pablos de 
Molina lecionam sobre o tema:

[...] prescrição é a perda do direito de punir do Estado (do 
ius puniendi concreto ou da pretensão executória) em virtude 
de sua inércia e do transcurso do tempo. O direito do Estado 
(de aplicar a pena ou de executar a pena concretizada na 
sentença) não é eterno (em outras palavras: não pode ser 
exercido eternamente). Depois do transcurso de um certo 
lapso temporal, ele se extingue, por força da prescrição [...] 
(Direito Penal: parte geral, vol. 2, 2. ed., São Paulo: 2009, 
p. 647).

O exercício do jus puniendi estatal se encontra, 
portanto, fulminado pela ocorrência da prescrição, em 
consonância com as penas máximas abstratas cominadas 
aos delitos imputados à querelada.

O querelante requer, contudo, que os artigos que 
tratam da prescrição sejam julgados inconstitucionais.

Razão, contudo, não lhe socorre, pois o Estado não 
pode punir as condutas tidas como ilícitas ad eternum; 
assim, este perde o direito de punir ante o transcurso de 
determinado lapso temporal.

Transcorrido, portanto, determinado prazo sem que 
haja punição do Estado pela prática de uma conduta, 
extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição, 
sendo ela pela pena concreta ou abstrata, nos termos do 
art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Como bem salientou Guilherme se Souza Nucci, 
a saber:

[...] Prescrição: é a perda do direito de punir do Estado pelo 
não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais 
interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o 
decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readap-
tando-se à vida social. Há duas maneiras de se computar a 
prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. 
[...] (Código Penal comentado. 11. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: 2012, p. 588).

Os artigos que tratam da matéria são, dessa forma, 
constitucionais, não havendo falar em qualquer inconsti-
tucionalidade como requerido pela defesa do querelante.

A extinção da punibilidade da querelada pela pres-
crição da pretensão punitiva tornaria, assim, prejudicado 
o exame do mérito do recurso do querelante.
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tenção da sentença que deu ganho de causa ao 
seu representado.

A ora apelada, portanto, em momento algum 
afirmou que o querelante é responsável por alguma 
prática delitiva.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema:

[...] Atribuição de fato: costuma-se confundir um mero xinga-
mento com uma calúnia. Dizer que uma pessoa é ‘estelio-
natária’, ainda que falso, não significa estar havendo uma 
calunia, mas sim uma injúria.
O tipo penal do art. 138 exige a imputação de fato crimi-
noso, o que significa dizer que “no dia tal, às tantas horas, 
na loja Z, o indivíduo emitiu um cheque sem provisão de 
fundos”. Sendo falso esse fato, configura-se a calúnia. [...] 
(Código Penal Comentado. 11. ed. rev. atual. São Paulo: 
2012, p. 705-706).

Esta é a jurisprudência:

A calúnia consiste na imputação de fato que constitua crime, 
mas imputação precisa, com todas as circunstâncias consti-
tutivas da infração; sujeitos ativo, passivo, o tempo, o lugar, 
a quantidade e qualidade do objeto e o evento ou aconte-
cimento previsto em lei (TACrimSP, Rel. Edmeu Carmesini - 
JUTACrim 83/319). 

A querelada não agiu, ainda, com dolo.
O dolo, no crime de calúnia, requer ânimo calmo 

e sereno do agente, exigindo-se deste a consciência de 
que esteja ofendendo a honra do sujeito passivo ao atri-
buir-lhe falsamente a prática de um delito, o que não se 
verificou no presente caso.

Cezar Roberto Bittencourt assim se manifesta sobre 
o tema:

[...] O elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo 
de dano, que é constituído pela vontade consciente de calu-
niar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como 
crime, de que o sabe inocente.
[...]
Além do dolo é indispensável o animus caluniandi, elemento 
subjetivo especial do tipo, que parte da doutrina entende 
desnecessário. A calúnia exige, afinal, o especial fim de calu-
niar, a intenção de ofender, a vontade de denegrir, o desejo 
de atingir a honra do ofendido que, se não existir, não tipifi-
cará o crime. [...] (Tratado de Direito Penal 2 - parte especial - 
dos crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, p. 289-290).

A prova colacionada aos autos demonstrou, 
portanto, de forma unânime, que inexistiu, por parte da 
querelada, o animus caluniandi.

Não vislumbro, assim, a prática do delito de calúnia 
pela querelada, por ausência de descrição completa dos 
supostos delitos imputados, não estando presente, ainda, 
o elemento subjetivo do tipo - dolo específico -, configu-
rado na intenção de ofender a honra do sujeito passivo.

Inexistindo, portanto, nos autos, qualquer indício de 
que a querelada agiu com dolo específico, com a vontade 
de ofender a honra do querelante, torna-se inviável uma 
condenação nas sanções do art. 138 do Código Penal.

Este é o entendimento jurisprudencial:

As alegações e as expressões se deram, todavia, 
de forma induvidosa na discussão de causa cível, já que 
a querelada requeria o desprovimento do recurso de 
apelação e a manutenção da sentença que condenou 
o querelante ao pagamento de indenização em prol de 
seu representado.

A conduta da querelada em relação à possível 
prática do delito de difamação e injúria está, assim, 
abrangida pela imunidade judiciária, nos termos dos 
art. 142 do Código Penal e 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, 
a saber:

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela 
parte ou por seu procurador;

Art. 7º. São direitos do advogado:
[...]
§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não consti-
tuindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer 
manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, 
em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares 
perante a OAB, pelos excessos que cometer.

Afastada se encontra, assim, a possibilidade de 
condenação da querelada pela prática dos delitos de 
difamação e injúria tipificados nos arts. 139 e 140 do 
Codex Penal.

O crime de calúnia disposto no art. 138 do referido 
diploma legal também não resta configurado.

Exige-se, para a sua configuração, que o agente 
descreva um fato tipificado como crime com riqueza 
de informações, sabendo ser este falso, estando ainda 
presente o dolo específico - animus caluniandi -, que se 
traduz na vontade de atingir a honra do sujeito passivo.

Cezar Roberto Bittencourt, em sua obra Tratado de 
Direito Penal esclarece:

[...] Para que o fato imputado possa constituir calúnia, 
precisam estar presentes, simultaneamente, todos os requi-
sitos do crime: a) a imputação de fato determinado qualifi-
cado como crime; b) falsidade da imputação; c) elemento 
subjetivo - animus caluniandi. A ausência de qualquer desses 
elementos impede que se possa falar em fato definido como 
crime de calúnia. [...]” (Tratado de Direito Penal 2 - parte 
especial - dos crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 
p. 285-286).

Não se discute, nos presentes autos, o fato de 
a querelada ter proferido as expressões descritas na 
queixa-crime, pois estas restaram evidenciadas e incon-
troversas, mas necessário se faz o exame das elementares 
do delito em questão.

A petição das contrarrazões apresentadas pela 
querelada não descreve de forma detalhada e com 
riqueza de informações qualquer fato tido como crime 
pelo querelante.

Esta apenas rebate as alegações das razões recur-
sais, buscando o desprovimento do recurso e a manu-
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Apelação. Crime contra a honra. Calúnia e difamação. 
Ausência de dolo específico. Fato atípico. Absolvição mantida. 
Recurso desprovido. - Não restando configurado o dolo 
específico de imputar fato considerado crime ao apelante, 
tampouco de ofender a sua reputação, o fato deve ser consi-
derado atípico, devendo ser mantida a absolvição (Apelação 
Criminal nº 1.0024.06.122132-1/001, Rel. Des. Alexandre 
Victor de Carvalho - TJMG -, p. em 17.04.09).

As questões, ademais, mencionadas pela defesa em 
relação à ação em que se praticaram os supostos delitos 
em exame não devem ser analisadas ou rebatidas no 
presente momento.

A ação penal em questão se resume à análise da 
prática ou não dos delitos contra a honra do Código 
Penal, não cabendo a esta discutir questões relacionadas 
à Ação Cível nº 0035.00.004789-0. 

Mantenho, assim, a sentença fustigada pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos, estando, ainda, as 
condutas imputadas à querelada prescritas mediante a 
pena máxima cominada aos delitos.

IV - Do provimento. Ante o exposto, nego provi-
mento ao recurso.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO
MACHADO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Apropriação indébita majorada - Posse de valores 
em razão de relação de emprego

Ementa: Penal. Apropriação indébita majorada. Posse de 
valores em razão do emprego. Matéria fática. Suficiência 
probatória. Condenação mantida. 

- Comete o crime de apropriação indébita aquele que 
se apropria de um malote de dinheiro entregue aos seus 
cuidados e não o repassa a quem de direito.

- Não há como se afastar a incidência da causa de 
aumento de pena da prática do crime em razão de 
emprego se o agente confessou o vínculo empregatício 
com a vítima. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0342.12.000510-9/001 
- Comarca de Ituiutaba - Apelante: J.R.S.P. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
R.S.C. - Relator: DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ

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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 12 de março de 2014. - Júlio Cézar 
Guttierrez - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - J.R.S.P., quali-
ficado nos autos, foi denunciado, juntamente com 
D.R.S.G., como incurso nas sanções dos arts. 168, § 1º, 
III, e 340, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal, 
porque, em 04.05.10, em Ituiutaba, apropriou-se de 
R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais) pertencentes a 
R.S.C., valor de que tinha a posse em razão de emprego 
junto à empresa Nutripasto Comércio Agropecuário, de 
propriedade da vítima. 

Os denunciados foram beneficiados com a 
suspensão condicional do processo (f. 70/71), a qual 
foi posteriormente revogada em relação ao apelante 
pelo descumprimento das condições impostas (f. 95). 
Sobreveio, assim, a sentença de f. 110/115, na qual o 
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Ituiutaba julgou parcialmente procedente o pedido 
contido na denúncia e o condenou, nas iras do art. 168, 
§ 1º, III, do Código Penal, a cumprir a pena de 1 (um) 
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, 
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 

Inconformada, a defesa recorreu, requerendo 
a absolvição, em síntese, por insuficiência probatória 
(f. 119/122).

Em contrarrazões, o Ministério Público se bate pelo 
conhecimento e improvimento do apelo (f. 123/130), com 
o que acorda a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por 
meio do parecer da lavra do ilustrado Procurador Mário 
Drummond da Rocha (f. 143/147). 

É o relatório, em síntese.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que 

passo ao exame do mérito. 
Narra-se nos autos que J.R.S.P., ora apelante, 

aproveitando-se da circunstância de ser funcionário da 
empresa Nutripasto Comércio Agropecuário, se apossou 
de um malote contendo a quantia de R$7.700,00 (sete 
mil e setecentos reais) que lhe foi repassado para pagar 
uns títulos no Banco Sicoob, contando, para tanto, com 
a ajuda do comparsa D.R.S.G., corréu no presente 
processo. Consta que, para tentar mascarar a autoria do 
crime, o apelante disse à vítima R.S.C., proprietário da 
empresa, que havia sido assaltado, acionando a Polícia 
Militar e comunicando-lhe falsa ocorrência de crime. O 
apelante, contudo, acabou por confessar a apropriação 
dos valores, ensejando a apreensão de parte do dinheiro 
na posse de corréu D.R. 
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Furto - Erro de tipo - Exclusão do dolo - 
Absolvição decretada - Coisa abandonada - Crime 

de apropriação de coisa achada - Elementar 
não descrita na denúncia - Mutatio libelli - 

Inaplicabilidade em segunda instância

Ementa: Apelação criminal. Furto. Erro de tipo. Exclusão 
do dolo. Absolvição decretada. Coisa abandonada. 
Crime de apropriação de coisa achada. Elementar não 
descrita na denúncia. Mutatio libelli. Inaplicabilidade em 
segunda instância. 

- Não comete o delito de furto o agente que pressupõe 
estar diante de coisa abandonada, por estar em via 
pública ao alcance de qualquer transeunte, incidindo em 
erro de tipo quanto à elementar ‘coisa alheia móvel’, que 
não compreende em sua definição a coisa abandonada 
(res derelicta). 

- Comete o delito previsto no art. 169, II, do CP o agente 
que encontra celular em calçada de via pública, e, após 
dele se apoderar, deixa de restituí-lo ao saber quem é o 
seu dono. 

A materialidade do crime se consubstancia no 
Boletim de Ocorrência (f. 07/09), no Termo de Restituição 
(f. 19) e na Comunicação de Serviço (f. 25/27). 

A autoria também é estreme de dúvidas, uma vez 
que o apelante confessou o crime nas fases inquisi-
tiva (f. 10/12) e judicial (f. 77/78), nos termos narrados 
na denúncia.

A confissão do apelante foi corroborada pelas 
declarações do corréu D.R.S.G. (f. 16/18 e 75/76), bem 
como pelo depoimento da vítima R.S.C. (f. 13/14) e dos 
policiais militares envolvidos na diligência, José Divino 
Gomes (f. 72) e Marcilio Ulisses Vieira Melo Silva (f. 73).

Quanto à alegação da defesa de que não há provas 
da relação de emprego entre o apelante e a empresa 
Nutripasto Comércio Agropecuário, tenho que melhor 
sorte não lhe socorre, uma vez que esse vínculo também 
foi objeto de confissão por parte do apelante, corrobo-
rada pela palavra da vítima, in verbis:

[...] seu patrão R. resolveu levá-lo de carro, atrapalhando os 
planos; que, como o expediente bancário já havia se encer-
rado, o patrão do declarante ligou no banco a combinou 
a entrega do malote após o horário; que o Sr. R. deixou o 
declarante no Banco Sicoob e disse que, após ser atendido, 
ligaria para que fosse buscá-lo; que o declarante chegou no 
guarda do banco e disse ‘meu patrão ligou e disse que iria 
trazer o malote agora’, sendo que o segurança respondeu: 
‘vá até a boca do caixa e conversa com a moça’; [...] que o 
declarante virou as costas e foi embora; que como não foi de 
motocicleta, o declarante resolveu esconder o dinheiro em 
um terreno situado na Rua XXX (J.R.S.P.; f. 11/12). 

[...] que estava trabalhando na empresa Nutripasto. [...] 
Que o depoente arrumou emprego na empresa Nutripasto. 
(J.R.S.P.; f. 77)

[...] pediu para que seu funcionário J.R. fosse até à Bancoob 
efetuar os pagamentos de uns títulos, totalizando a quantia 
de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais) (R.S.C.; f. 13/14). 

Por fim, há que se afastar a alegação de atipici-
dade da conduta por ausência de prejuízo, pois dos autos 
desponta cristalino o fato de que a vítima não foi ressar-
cida de todo o valor subtraído (f. 13/14 e 19), o que 
foi também confessado pelo apelante (“[...] que ficou 
faltando R$400,00 para restituir à vítima Sr. R.”; f. 77). 

Com efeito, como se lê do interrogatório do corréu 
(f. 16/18 e 75/76), em cujo poder foi apreendido apenas 
o valor de R$6.515,00 (seis mil quinhentos e quinze reais), 
ele já havia utilizado o restante do valor apropriado para 
adquirir bens de seu interesse, não sendo essa quantia 
ressarcida à vítima. 

Assim, como já rebatido na r. sentença recorrida, 
não se cogita a aplicação da causa geral de diminuição 
da pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP), 
pois não houve a reparação integral do dano. Ademais, 
tal instituto não pode ser reconhecido em face do ressar-
cimento efetuado a partir da intervenção policial, como 
in casu, uma vez que a reparação não partiu de um ato 
pessoal e voluntário do agente.

Dessarte, a conduta se amolda ao crime de apro-
priação indébita na forma qualificada (art. 168, § 1º, III, 
do CP), uma vez que o crime foi praticado em razão de 
emprego, no qual incumbia ao réu a entrega ao banco de 
alta quantia de propriedade do empregador, o que certa-
mente envolvia uma relação de confiança.

De se manter, pois, intocada, a r. sentença recor-
rida. 

A defesa não formulou pedido relativo à aplicação 
da pena e tampouco vislumbro qualquer reparo que 
se deva proceder de ofício, sendo de se registrar que a 
pena-base foi estabelecida no mínimo legal cominado 
à espécie e elevada, à fração mínima, pela causa de 
aumento de pena prevista no inciso III do § 1º do art. 168 
do Código Penal. 

Por essas razões, nego provimento ao apelo.
Isento o apelante do pagamento das custas, nos 

moldes do art. 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03, 
considerando que sua defesa está sendo patrocinada 
pela Defensoria Pública. 

É o voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM -
BARGADORES DOORGAL ANDRADA e CORRÊA 
CAMARGO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Se, de um lado, é certo que o réu encontrou o celular 
da vítima, que fora, por esta, esquecido na calçada, por 
outro lado, não há prova de que soubesse ser a vítima 
dona do aparelho, crendo se tratar de coisa perdida.

Do cotejo das provas, verifica-se que foram ouvidos 
apenas o réu e a vítima.

O primeiro, no seu interrogatório, em Juízo, disse:

[...] que não furtou, porque achou o aparelho próximo a sua 
casa e que realmente a vítima lhe pediu o telefone de volta, 
mas não o devolveu porque não acreditou que o telefone 
pertencia à vítima; que a polícia o abordou próximo à sua 
casa, recuperando o celular [...] (B.M.S. - f. 55).

A segunda declarou:

[...] que deixou o seu celular no chão da calçada onde estava; 
que a bicicleta quebrou e então deixou o celular no chão e 
após consertar a bicicleta foi embora esquecendo o celular; 
que então retornou ao local e viu o réu sentado no local onde 
deixara o celular; que pediu para o réu devolver o celular e 
este negou-se [...] (G.C.S - f. 54).

Procurei e não encontrei, nos autos, prova de que 
o réu viu a vítima esquecer o celular e dele se apropriar 
assim que ela se afastou, conforme afirmado na sentença.

O delito de furto consiste na subtração de coisa 
alheia móvel. No caso, não restou devidamente compro-
vado que o réu foi autor do referido crime, uma vez que a 
coisa foi achada, abandonada em uma calçada, crendo 
ele que havia sido perdida pelo dono, incidindo em erro 
plenamente justificável quanto à elementar coisa alheia 
inserida no tipo penal, o que vem afastar a caracterização 
do furto. 

Nesse sentido, ensina a renomada doutrina:

Não podem ser objeto do crime de furto, por exemplo, 
aquelas coisas que não pertencem a ninguém, tais como res 
nullius (coisa que nunca teve dono), res derelicta (coisa que já 
pertenceu a alguém, mas foi abandonada pelo proprietário) 
e res commune omnium (coisa de uso comum, que, embora 
de uso de todos, como o ar, a luz ou o calor do sol, a água 
do mar e dos rios, não pode ser objeto de ocupação em sua 
totalidade ou in natura). E assim o é porque a coisa subtraída, 
para constituir objeto de furto, deve pertencer a alguém, e em 
qualquer das hipóteses antes mencionadas não pertence a 
ninguém (BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal comen-
tado. 7. ed., p. 639).

In casu, não restou provado de forma inequívoca o 
dolo do apelante na produção do resultado de subtrair 
coisa alheia móvel. Logo, deve ser reconhecido o erro de 
tipo, que exclui o dolo. O art. 20 do CP diz que o erro de 
tipo exclui o dolo, mas permite a punição da conduta a 
título de culpa. Enganou-se o acusado ao apropriar-se do 
telefone que estava em via pública ao alcance de qualquer 
pessoa que passasse, por supor tratar-se de coisa aban-
donada (res derelicta), não abrangida pela expressão 
“coisa alheia móvel”, afastando, assim, a caracterização 
do delito de furto.

- Porém, não estando todas as elementares do crime 
descritas na denúncia, inviável a condenação, por violar 
o princípio da correlação e não ter a mutatio libelli apli-
cabilidade em segunda instância.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0460.13.000677-4/001 
- Comarca de Ouro Fino - Apelante: B.M.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
G.C.L. - Relator: DES. PAULO CEZAR DIAS

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 
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Paulo 
Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CÉZAR DIAS - O Ministério Público 
de Minas Gerais ofereceu denúncia contra B.M.S., impu-
tando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, caput, 
do CP.

Ao final, a denúncia foi julgada procedente para 
condenar o acusado ao cumprimento de uma pena de 7 
(sete) meses de reclusão, em regime aberto, mais o paga-
mento de 20 (vinte) dias-multa, na razão unitária mínima 
legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 
uma restritiva de direito consubstanciada em prestação de 
serviços à comunidade.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de 
apelação. Em razões (f. 68/70), pleiteia a absolvição. 
Alega que incorreu em erro de tipo plenamente justifi-
cável, uma vez que somente não entregou o celular para 
a vítima por não acreditar que esta seria a proprietária 
do aparelho.

Requer também a não incidência do pedido de 
condenação no crime de apropriação de coisa achada, 
conforme requerido pelo Ministério Público em sede de 
alegações finais.

Contra-arrazoado o apelo, subiram os autos, e, 
nesta instância, manifestou-se a douta Procuradoria de 
Justiça pelo seu desprovimento.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que o acusado 
subtraiu para si um aparelho celular pertencente à vítima 
G.C.L. (12 anos).

Segundo se apurou, o indiciado pegou o celular 
que a vítima esquecera deixado no chão, não manifes-
tando a intenção de entregá-lo ao dono, pois pretendia 
trocá-lo por drogas.

Analisando a prova oral colhida na instrução do 
feito, conclui-se que há incerteza quanto à tipificação do 
crime de furto descrito na denúncia.
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Nesse sentido, é a jurisprudência anotada por Luiz 
Regis Prado:

Apropriação de coisa achada. Art. 169, II, do CP. Agente que 
encontra carteira no chão de estabelecimento comercial e, 
após apoderar-se de dinheiro nela contido, deixa de restituí-la 
ao saber quem é o proprietário. Configuração. Decurso do 
prazo de 15 (quinze) dias. Desnecessidade. Configura o 
crime previsto no art. 169, II, do CP, a conduta do agente 
que encontra carteira no chão de estabelecimento comercial 
e, após apoderar-se de dinheiro de dinheiro nela contido, 
deixa de restituí-la ao saber quem é o proprietário. Mostra-se 
desnecessário o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias 
mencionado naquele dispositivo legal se as atitudes do réu 
revelam, inequivocamente, que ele não tinha a intenção de 
devolver a coisa, passando a se comportar como se fosse 
dono (Comentários ao Código Penal, 7. ed., p. 579).

Embora vislumbre um novo enquadramento legal da 
conduta, vejo-me impedido de reconhecer nova moda-
lidade delituosa, sem ferimento ao princípio da corre-
lação, por faltar à denúncia todos os elementos descri-
tivos da qualificação típica, contidos no art. 169, II, do 
CP. A denúncia, embora faça alusão à coisa alheia, não 
descreve a elementar coisa alheia achada.

Dessa forma, como a elementar típica não foi 
descrita na denúncia, cabia a adoção da providência 
descrita no art. 384 do Código de Processo Penal. 
Todavia, de acordo como o enunciado da Súmula 453 
do STF: 

Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo 
único do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica 
ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não 
contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa.

Logo, já que as elementares do crime de apro-
priação de coisa achada não foram todas elas descritas 
na denúncia, o que me impede que confira aos fatos clas-
sificação jurídica diversa daquela apontada, imperiosa é 
a absolvição do apelante, aplicando-se, in casu, o prin-
cípio da correlação que determina que o juiz não pode 
condenar o réu por fato não descrito na denúncia. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
absolver o apelante do crime de furto, por atipicidade, 
com base no disposto no art. 386, III, do CPP. 

Custas, pelo Estado. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS e 
FORTUNA GRION.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

A respeito do erro sobre elementos do tipo (erro de 
tipo), leciona Luiz Regis Prado:

O erro sobre o fato típico diz respeito ao elemento cognitivo 
ou intelectual do dolo, sendo sua contraface. É aquele que 
recai sobre os elementos essenciais ou constitutivos - fáticos 
ou normativos - do tipo de injusto. Nele o agente não sabe 
o que está fazendo; falta-lhe a representação mental exigível 
para o dolo típico. Tanto pode decorrer de uma equívoca 
apreciação de ordem fática como de errônea compreensão 
do direito (ex.: funcionário público, no delito de corrupção 
ativa - art. 333, CP; coisa alheia, no delito de furto - art. 155, 
CP). Nela o agente não sabe que está praticando um delito; 
falta-lhe a representação mental exigível para o dolo típico 
(lado inverso do dolo do tipo) (Comentários ao Código Penal, 
7. ed., p. 177).

Em caso semelhante, decidiu este eg. Tribunal de 
Justiça em acórdão assim ementado:

Furto qualificado. Concurso de pessoas. Absolvição em 
primeira instância. Recurso ministerial. Res derelicta. Erro de 
tipo. Coisa alheia. Exclusão do dolo. Ausência de previsão do 
tipo culposo. Res desperdita. Delito possível de apropriação 
de coisa achada. Correlação. Sentença mantida. - Supondo 
os apelados tratar-se de coisa abandonada a res por eles 
apropriada, por estar em plena via pública, ao acesso de 
qualquer transeunte, tal circunstância afasta a caracte-
rização do delito de furto, tendo em vista que a expressão 
coisa alheia inserida no referido tipo penal não abrange a 
coisa abandonada, incidindo o erro de tipo, neste em que o 
agente engana-se quanto ao elemento constitutivo do tipo, 
no caso, coisa alheia, muito embora, em tese, fosse possível 
condenação por delito de apropriação de coisa achada, cujo 
reconhecimento não se mostra possível em virtude do prin-
cípio da correlação e da vedação contida na Súmula 453 do 
Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido (Ap. Crim. 
nº 1.0115.05.007455-4/001 - Rel. Des. Judimar Biber - j. 
em 04.09.2009).

De outro lado, quando, em momento posterior, o 
réu teve ciência de quem era o proprietário e se recusou 
a devolver a coisa, incidiu no tipo penal de apropriação 
indevida de coisa a qual supunha perdida.

Com efeito, tendo o acusado achado coisa alheia, 
que acreditava perdida, deixando de devolvê-la ao dono, 
dela se apropriado indevidamente, praticou o crime 
descrito no art. 169, parágrafo único, inciso II, do CP, 
que prevê:

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu 
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
[...]
II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total 
ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo 
possuidor ou de entre entregá-la à autoridade competente, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Apesar de o artigo fixar o prazo de 15 dias para 
a devolução da coisa, o crime se configura assim que o 
agente tem ciência de quem é o proprietário e se recusa 
a devolvê-la.
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É o relatório, em síntese.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conhece-se do recurso.
Exsurge do presente recurso que, investigando 

uma possível quadrilha especializada em recepção e 
desmanche de caminhões roubados, fora expedido o 
mandado de busca e apreensão, f. 79, endereçado à Rua 
XXX, cidade de Patos de Minas/MG. Policiais se deslo-
caram ao endereço mencionado e, lá chegando, encon-
traram uma caminhonete, objeto do pedido de resti-
tuição, deixada por um indivíduo conhecido pela alcunha 
de “F.”, sendo que, segundo os policiais informaram, 
estava com a carroceria impregnada de óleo automotivo, 
indicando ter sido utilizada em transporte de peças de 
motores veiculares. 

Em razão da apreensão da caminhonete refe-
rida, o apelante implora por sua restituição, alegando 
ser o verdadeiro proprietário do veículo apreendido, 
sendo que havia permitido que A. levasse o automóvel 
a uma oficina mecânica, porque ele tinha a intenção de 
comprá-lo. Aduz desconhecer as intenções criminosas do 
suposto comprador, e, por ser terceiro de boa-fé, requer 
a restituição do veículo que está deteriorando nos pátios 
do Detran.

Instado a se manifestar, o representante do Órgão 
Ministerial em 1º grau de jurisdição manifestou-se contra-
riamente à restituição do bem, aduzindo que o reque-
rente não logrou comprovar ser o proprietário do veículo 
à época do fato, nem tampouco fez prova de que o havia 
cedido a uma pessoa de nome A. Aduz, ainda, ser a 
apreensão do bem útil ao processo, devendo aguardar o 
trânsito em julgado da decisão final. 

No mesmo sentido foi a decisão recorrida, funda-
mentando o MM. Juiz a quo 

que o requerente não demonstrou ser proprietário na época 
dos fatos, pois os documentos jungidos aos autos à f. 11 são 
de novembro de 2012, enquanto os fatos trazidos na denúncia 
são de fevereiro de 2012, e, muito menos comprovou que o 
veículo foi entregue a uma pessoa de nome A., estando ele de 
boa-fé. Está é a situação dos autos, porquanto o veículo plei-
teado na restituição constitui instrumento e produto de delito 
e não se pode de plano, excluir a sua vinculação como objeto 
de investigação do processo, o que obsta a restituição, vez 
que o veículo foi, supostamente, utilizado para transporte de 
peças automotivas de natureza ilícita. 

O apelante juntou aos autos o certificado de 
registro do veículo automotor em nome de R.S.M.C., 
com autorização da sua transferência para o apelante 
datada em 30.11.2012 (f. 11), ou seja, em data poste-
rior à apreensão do veículo, que ocorreu em 05.03.2012 
(f. 16). Afirma o apelante que se trata da segunda via, 
haja vista que a primeira, datada em época anterior à 
apreensão, foi extraviada; contudo, não fez prova dessa 
alegação. 

Afirma o apelante que adquiriu o bem em data 
anterior à sua apreensão, consoante documentação 

Restituição de coisa apreendida - Veículo - Dúvida 
acerca do verdadeiro proprietário - Matéria que 

deve ser dirimida na esfera cível

Ementa: Apelação criminal. Restituição de veículo apreen-
dido. Dúvida acerca do verdadeiro proprietário do bem. 
Matéria que deve ser dirimida na esfera cível. 

- Havendo incerteza quanto ao verdadeiro proprietário do 
veículo apreendido, é de se indeferir o pedido de resti-
tuição do bem ao apelante, porquanto a dúvida quanto 
à real propriedade do automóvel deve ser dirimida na 
esfera cível, a teor da regra prevista no art. 120, caput e 
§ 4º, do CPP. 

Desprovimento do recurso que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0480.13.001688-8/001 - 
Comarca de Patos de Minas - Apelante: M.D.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por M.D.S., em face da 
decisão de f. 30 “C, D e E”, que indeferiu o seu pedido de 
restituição da caminhonete marca Ford, modelo Ranger 
11D, cor prata, ano/modelo 1998/1998, placa XXXX, 
apreendida na residência de A.G.L., possível integrante 
de um grupo investigado pela Polícia Civil pela prática de 
receptação e desmanche de veículos roubados. 

Nas razões recursais de f. 33/37, pleiteia o apelante 
a restituição do veículo Ford/Ranger apreendido na resi-
dência do investigado/denunciado A.G.L., ao argu-
mento de que o referido automóvel é de sua propriedade, 
consoante documentação anexada ao incidente de resti-
tuição de coisa apreendida, sendo que pretendia vender 
o automóvel e, por isso, permitiu a um senhor conhecido 
por A., interessado na compra, que o levasse a um mecâ-
nico; contudo, chegou ao seu conhecimento que a sua 
caminhonete tinha sido apreendida em uma operação 
policial, tendo o Sr. A. afirmado que a deixou com um 
terceiro que tinha interesse na compra do veículo. 

Contrarrazões, f. 45/47.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, 

f. 86/87, da lavra do ilustre Procurador Dr. Leonel 
Cavanellas, opinando pelo desprovimento do recurso. 
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colacionada às f. 12/15, no entanto, simples extratos de 
pagamento bancário não comprovam, neste momento, a 
propriedade do bem, uma vez que nem sequer foi cola-
cionada cópia do contrato de compra e venda, ou mesmo 
do contrato de alienação, em que há assinaturas das 
partes envolvidas na compra e venda e do banco finan-
ciador. 

Sendo assim, a propriedade do veículo não ficou 
claramente comprovada no incidente de restituição de 
coisa apreendida, o que impede a restituição do bem, 
neste momento, podendo o caso ser dirimido na seara 
cível, consoante o disposto pelo o art. 120, caput e § 4º, 
do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 120 - A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada 
pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, 
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 4º - Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro 
dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando 
o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio 
terceiro que se detinha, se for pessoa idônea.

Sobre o tema, leciona o insigne Guilherme de Souza 
Nucci, em sua obra Código de Processo Penal comen-
tado, 10. ed., p. 328:

Dúvida instransponível: havendo necessidade de dilação 
probatória, o que é nitidamente incompatível com o proce-
dimento incidental instaurado, até para não turbar, mais do 
que o necessário, o processo criminal principal, remete-se ao 
juízo cível.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO 
ARMANDO DOS ANJOS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Casa de prostituição - Art. 229 do CP - Alteração 
da Lei nº 12.015/2009 - Exploração sexual - 

Comprovação - Subsunção ao tipo penal mesmo 
na nova redação - Extinção da punibilidade -

 Inviabilidade

Ementa: Agravo em execução penal. Casa de prosti-
tuição. Atividade de exploração sexual. Alteração da 
redação do art. 229, CP, pela Lei nº 12.015/09. Conduta 
do réu que se amolda ao tipo penal, mesmo na redação 
atual. Extinção da punibilidade pela novatio legis in 
mellius. Inviabilidade.

- A reforma introduzida pela Lei nº 12.015/09, que 
alterou a redação do art. 229 do Código Penal, reafirma 
a opção do legislador e da sociedade que ele representa 

pela tipificação da conduta consistente em manter esta-
belecimento em que ocorra a exploração sexual, sendo 
esta evidenciada nos autos, em que o réu cobrava deter-
minado valor de mulheres para que elas utilizassem seu 
estabelecimento para a prostituição.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0090.09.022231-
7/001 - Comarca de Brumadinho - Agravante: L.M.M. - 
Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2014. - Silas Rodri-
gues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de 
agravo em execução penal interposto em face das deci-
sões de f. 104 e 117/118, proferidas pela MM. Juíza 
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bruma-
dinho. Pela decisão de f. 104, foi indeferida a revisão 
da pena e extinção da punibilidade de L.M.M. decor-
rente da alegada novatio legis in mellius, considerando 
que não houve descriminalização da conduta praticada 
pelo sentenciado, sob a ótica da redação do art. 229 
do CP com a redação dada pela Lei nº 12.015/09. Às 
f. 117/118, foi concedido indulto ao agravante, com a 
consequente extinção da sua pena.

Pelas razões de f. 127/139, ratificadas às 
f. 142/143, a defesa pede que seja declarada a extinção 
da punibilidade do agente pela superveniência de lei que 
deixou de considerar o fato como crime. 

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz singular 
manteve a decisão recorrida, por seus próprios funda-
mentos (f. 144).

Contrarrazões às f. 147/149.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

conhecimento e desprovimento do agravo (f. 161/162).
É o relato.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Consta dos autos que L.M.M. foi condenado pela 

prática do delito previsto no art. 229 do Código Penal, na 
redação anterior à conferida pela Lei nº 12.015/09, por 
manter, em 11 de janeiro de 2002, por conta própria e 
com o intuito de lucro, casa de prostituição destinada a 
encontros libidinosos.

No curso da execução da pena, a defesa postulou a 
aplicação retroativa da Lei nº 12.015/09, por ser poste-
rior e mais benéfica, com a consequente extinção da puni-
bilidade do agente. Alegou, para tanto, que a descrição 
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Crime de trânsito - Código de Trânsito Brasileiro -
 Suspensão condicional do processo - Proposta 
oferecida pelo Ministério Público - Exclusão de 
condição pelo magistrado - Admissibilidade - 

Lei dos Juizados Especiais - Tutela dos direitos 
fundamentais - Princípio da proporcionalidade - 

Adequação à situação pessoal e à gravidade dos 
fatos imputados ao réu

Ementa: Apelação criminal. Crimes de trânsito. Suspensão 
condicional do processo. Alteração das condições formu-
ladas pelo Ministério Público. Faculdade do magistrado. 
Inteligência do art. 89, § 2º, da Lei 9.099/95. Princípio 
da proporcionalidade. Nulidade. Inocorrência. Recurso 
improvido. 

- A prerrogativa do Ministério Público de propor a 
suspensão condicional do processo, caso preenchidos os 
requisitos, não impede que o juiz, após oferecido e aceito 
o benefício pelo agente, especifique outras condições 
que entenda adequadas ao fato e à situação pessoal do 
acusado, podendo, inclusive, estipular medidas diversas 
daquelas previstas no art. 89 da Lei 9.099/95. 

- A supressão de condição constante na proposta de 
suspensão condicional do processo formulada pelo Minis-
tério Público não configura afronta à titularidade da ação 
penal pública, na medida em que cabe ao juiz a tutela 
dos direitos fundamentais, ante a observância dos princí-
pios da proporcionalidade e da adequação, de forma a 

típica foi sensivelmente alterada pela nova legislação, que 
passou a exigir para a configuração do crime o elemento 
“exploração sexual”, que não teria sido evidenciado no 
caso dos autos.

Após parecer desfavorável do Ministério Público 
(f. 102/103), a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido, ao 
fundamento de que não houve descriminalização da 
conduta praticada pelo sentenciado, considerando-a sob 
a ótica da redação do art. 229 do CP com a redação 
dada pela Lei nº 12.015/09.

Posteriormente, pela decisão de f. 117/118, 
foi concedido ao réu o indulto previsto no Decreto 
nº 7.648/2011, tendo sido declarada extinta a pena 
do agravado.

A despeito de ter alcançado a extinção da pena 
pelo indulto, o agravante insiste no provimento do pedido 
de extinção da punibilidade por aplicação retroativa da 
Lei nº 12.015/09, o que implicaria no cancelamento dos 
registros criminais quanto à condenação pelo crime do 
art. 229, CP, e, inclusive, ser-lhe-ia mais benéfico que a 
extinção da pena pelo indulto.

A redação do art. 229, CP, vigente ao tempo dos 
fatos, incriminava a conduta de “manter, por conta própria 
ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado 
a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de 
lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente”.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.015/09, o 
art. 229, CP, passou a ter a seguinte redação: “manter, 
por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que 
ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro 
ou mediação direta do proprietário ou gerente”.

Ao contrário do que alega o agravante, a conduta a 
ele atribuída nos autos nº 0090.03.000018-7 não deixou 
de se subsumir ao tipo penal do art. 229, CP, mesmo na 
redação a ele conferida pela Lei nº 12.015/09. Ao que 
ficou provado nos autos da referida ação penal, L.M.M. 
mantinha um bar e, ao lado, uma casa com cinco quartos 
que eram locados para a prostituição, sendo que o réu 
cobrava antecipadamente R$5,00 (cinco reais) de cada 
uma das mulheres que utilizassem um de seus quartos 
para tal finalidade. 

Vêem-se do acórdão que confirmou a sentença 
condenatória as seguintes provas:

[...] que estava trabalhando como garota de programa na 
Boate conhecida popularmente como [...] aproximadamente 
oito meses antes da interdição judicial; que juntamente com 
a declarante trabalhava aproximadamente mais seis ou sete 
garotas; que a boate funcionava de terça a domingo, sendo 
que a segunda-feira era livre para as ‘garotas’ fazerem o que 
quiserem; que o preço do programa era vinte e cinco reais, 
sendo cinco reais ‘das chaves’ e vinte reais para a declarante 
[...] (E. - f. 26) - f. 20.

Importante destacar que as testemunhas C.A.S. 
e E.S. afirmaram que trabalhavam como garotas de 
programa no estabelecimento do réu de terça a domingo 

e somente tinham as segundas-feiras livres para fazer o 
que quisessem (f. 19/20).

O fato de uma das mulheres que trabalhava no esta-
belecimento mantido pelo réu ter afirmado que não se 
sentia explorada, mas, sim, ajudada, por ele, não afasta 
a tipificação do art. 229, CP. A obtenção de vantagem 
financeira com a prostituição alheia é uma forma de 
exploração sexual. O réu, ao manter estabelecimento 
destinado ao comércio habitual de atividade sexual, e 
ao cobrar das mulheres que utilizavam sua casa parte 
do valor por elas auferido com a prostituição, praticou a 
conduta descrita no art. 229, CP, mesmo na sua redação 
atual. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. 
Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO DEODATO NETO e WALTER LUIZ 
DE MELO.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Realizada audiência em 12.07.2013, o apelado 
D.A.S. aceitou a proposta de suspensão condicional do 
processo, o que fora homologado às f. 66/67, contudo, 
parcialmente alteradas, uma vez que o douto Magistrado 
a quo entendeu não ser “pertinente, no presente caso, a 
aplicação de medidas excepcionais, mormente quando 
se corre risco de que estas superem a própria pena que, 
eventualmente, poderia ser aplicada”.

Com a referida fundamentação, o d. Juiz primevo 
justificou não ser necessária a imposição ao agente da 
condição de prestação de serviços à comunidade, perma-
necendo, apenas, as outras medidas restritivas, isto é, “a) 
não frequentar bares e similares após 22h; b) não se 
ausentar da Comarca onde resida por mais de 30 dias 
sem prévia autorização do Juízo; c) comparecer pessoal-
mente e mensalmente à Ceapa - Central de Acompanha-
mento a Penas e Medidas Alternativas (Rua Afonso Rato, 
nº 272, bairro Mercês, Uberaba - MG) para dar conta 
de suas atividades”, o que ensejou a interposição do 
presente recurso pelo Órgão Ministerial de primeiro grau.

Contudo, após analisar atentamente as razões 
ministeriais, as contrarrazões defensivas, bem como o 
parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que 
o presente recurso não merece provimento pelos motivos 
que passo a expor:

Isso porque coaduno o entendimento de que o 
art. 89 da Lei 9.099/95 apenas confere ao Ministério 
Público a prerrogativa exclusiva de propor a suspensão 
condicional do processo, caso preenchidos os requi-
sitos, sendo defeso ao magistrado formular, de ofício, a 
proposta do sursis processual.

Entretanto, tal privilégio não impede que o juiz, após 
oferecida e aceita a suspensão condicional do processo 
pelo agente, especifique outras condições que entenda 
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado, 
podendo, inclusive, estipular medidas diversas daquelas 
previstas no art. 89 da Lei 9.099/95, que, dentre outras 
disposições, assim disciplina: 

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.

assegurar que as condições sejam adequadas à situação 
pessoal do réu e à gravidade dos fatos a ele imputados. 

Recurso improvido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.12.030341-0/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: D.A.S. - Vítima: L.A.A. 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. - Marcílio 
Eustáquio Santos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Cuida-se 
de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais contra decisão de f. 66/67 que, 
nos autos da ação penal movida em desfavor de D.A.S., 
pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro, homologou a proposta 
de suspensão condicional do processo oferecida, supri-
mindo, contudo, a condição de prestação de serviços 
à comunidade.

Sustenta o d. representante ministerial (f. 68/77), 
ora recorrente, basicamente, que a referida decisão é 
nula, uma vez que viola o disposto no art. 129, inciso 
I, da Constituição Federal, que confere ao Ministério 
Público a titularidade privativa da ação penal, bem como 
ao art. 25, III, da Lei Orgânica do Ministério Público, não 
podendo o Magistrado interferir na proposta formulada 
pelo Parquet, seja para suprimir, seja para acrescentar 
condições a serem cumpridas.

Em sede de contrarrazões (f. 175/182), a defesa 
pugnou pelo não provimento do apelo ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festou-se pelo conhecimento e provimento do recurso 
(f. 192/194).

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso.
Não há questões preliminares arguidas nem conhe-

cíveis de ofício.
Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério 

Público formulou proposta de suspensão condicional do 
processo em favor do apelado D. (f. 55/56), mediante 
condições, quais sejam: prestação de serviços à comu-
nidade, pelo período 12 (doze) meses, bem como impo-
sição das exigências ou condições constantes nos incisos 
II, III, e IV do art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95.
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processo. Condições fixadas pelo juiz. Possibilidade. Preli-
minar de não conhecimento rejeitada. Decisão mantida. 
- Em face da ausência de previsão legal específica para 
impugnação da decisão que homologa a suspensão condi-
cional do processo e da inexistência de má-fé por parte do 
apelante, imperiosa a aplicação do princípio da fungibili-
dade e, dessa forma, cabível o recurso de apelação, com 
fulcro no art. 593, inciso II, do CPP. - Conforme dispõe o 
art. 89 da Lei 9.099/95, ao Ministério Público cabe a veri-
ficação do preenchimento dos requisitos para a suspensão 
condicional do processo, mas compete ao juiz fixar as condi-
ções ao réu e homologar o benefício. (Apelação Criminal 
1.0701.12.047195-1/001, Rel. Des. Catta Preta, 2ª Câmara 
Criminal, j. em 22.08.2013, p. em 02.09.2013.) 

Ementa: Apelação criminal - Posse ilegal de arma de fogo 
- Inconformismo ministerial - Suspensão condicional do 
processo - Condições - Alteração pelo juiz - Possibilidade - 
Art. 89, § 2º, da Lei 9.099/95 - Recurso conhecido e despro-
vido. - Nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, incumbe 
ao Ministério Público efetivar a proposta de suspensão condi-
cional do processo, 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. Contudo, cabe ao magistrado receber 
a denúncia, homologar o acordo e submeter o denunciado às 
condições legais expressamente previstas no § 1º do art. 89 
da Lei nº 9.099/95, incumbindo-lhe, se for o caso, especificar 
outras condições adequadas ao fato e à situação pessoal do 
acusado (§ 2º do art. 89 da Lei 9.099/95). Se é lícito ao juiz 
impor condições diversas ao denunciado, nos termos do § 2º 
do art. 89 da Lei 9.099/95, incumbe-lhe também modificar 
ou adequar as medidas que julgar convenientes, sem que 
isso implique ofensa ao dispositivo constitucional que trata 
da titularidade da ação penal pública. (Apelação Criminal 
1.0701.13.009274-8/001, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, 6ª 
Câmara Criminal, j. em 12.11.2013, p. em 20.11.2013.) 

Ementa: Apelação criminal - Suspensão condicional do 
processo - Proposta feita pelo Ministério Público - Alte-
ração das condições pelo juiz - Possibilidade - Princípio da 
proporcionalidade - Controle judicial - Recurso não provido. 
- A fixação das condições para a suspensão condicional 
do processo é de competência do magistrado, nos termos 
do art. 89, § 2º, da Lei 9.099/95, podendo este alterá-las 
quando, propostas pelo Ministério Público, ferirem os prin-
cípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 
- Mostra-se desproporcional a imposição de condições tão 
ou mais gravosas do que uma suposta pena a ser aplicada 
no caso concreto. - Recurso não provido. (Apelação Criminal 
1.0701.12.031676-8/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de 
Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. em 24.10.2013, p. em 
04.11.2013.) 

Ementa: Apelação criminal - Suspensão condicional do 
processo - Supressão de condições pelo magistrado - Possi-
bilidade - Recurso desprovido. - 1- Considerando que a lei 
concede ao magistrado a possibilidade de fixar outras condi-
ções além daquelas elencadas no art. 89, § 1º, é razoável 
que ele também possa alterar as condições constantes na 
proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo 
Parquet, com observância dos princípios da proporcionalidade 
e da adequação. (Apelação Criminal 1.0701.12.047261-
1/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, j. 
em 03.12.2013, p. em 10.12.2013.) 

Dessarte, a supressão de condição constante na 
proposta de suspensão condicional do processo formu-
lada pelo Ministério Público não configura afronta à titu-

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica 
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situação pessoal do acusado.

Nesse contexto, o § 2º do supracitado artigo não 
deixa dúvidas acerca da capacidade do julgador em impor 
condições diversas ao denunciado. Se assim lhe é facul-
tado, com mais razão lhe é permitido, sempre de maneira 
fundamentada, modificar ou adequar as medidas que 
julgar apropriadas, podendo, inclusive, suprimir condi-
ções estabelecidas pelo Órgão Ministerial, sem que isso 
macule a decisão judicial homologatória da suspensão 
condicional do processo.

Sobre o assunto, reservo-me o direito de transcrever 
laborioso e esclarecedor trecho de voto proferido pela 
eminente Desembargadora Maria Luíza de Marilac, ao 
julgar caso assaz semelhante com o ora analisado:

[...] Ora, não é possível constatar qualquer ilegalidade na 
referida decisão, posto que, conquanto a formulação de 
proposta de suspensão condicional do processo seja de titu-
laridade do Ministério Público, uma vez oferecida, é prerroga-
tiva exclusiva do magistrado o acréscimo, às condições obri-
gatórias, previstas no § 1º do art. 89 da Lei n. 9.099/95, de 
condições facultativas, como forma de adequar a proposta 
ao fato e às condições pessoais do acusado.
O § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/95 vem atestar que o juiz 
não exerce função meramente contemplativa face à proposta 
do sursis processual, ou seja, não desempenha papel apenas 
homologatório, cabendo-lhe atuar ativamente na adequação 
das condições às circunstâncias 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 constitucionais da inafas-
tabilidade da jurisdição e do devido processo legal.
É certo que não há qualquer impedimento que o represen-
tante do Ministério Público sugira ao magistrado a adoção 
de medidas diversas às previstas no § 1º do art. 89 da Lei 
n. 9.099/95. Contudo, caberá exclusivamente ao arbítrio 
motivado do juiz o acatamento ou não da sugestão minis-
terial, não se podendo cogitar da nulidade da decisão pelo 
simples fato de o magistrado não ter aplicado, motivada-
mente, condição não obrigatória à suspensão condicional 
do processo, como ocorre no presente caso. [...] (Apelação 
Criminal 1.0701.13.003661-2/001, Relatora Des.ª Maria 
Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. em 12.11.2013, p. 
em 20.11.2013) (grifei).

Sendo assim, no presente caso, tenho que a impo-
sição de prestação de serviços à comunidade pelo período 
de 1 (um) ano, além das condições previstas no § 1º do 
art. 89 da Lei 9.099/95, configuraria medida exacer-
bada, podendo representar medida mais gravosa que a 
eventualmente aplicada ao final da instrução processual, 
sobretudo porque a pena mínima cominada a ambos os 
delitos pelos quais o recorrido fora denunciado (arts. 303 
e 306 do CTB) é de 6 (seis) meses de detenção.

Em casos semelhantes ao ora examinado, já decidiu 
no mesmo sentido este eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: Apelação criminal. Crimes dos arts. 306 e 309, 
ambos da Lei nº 9.503/97. Suspensão condicional do 
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laridade da ação penal pública, na medida em que cabe 
ao juiz a tutela dos direitos fundamentais, neste caso, 
mediante a observância dos princípios da proporciona-
lidade e da adequação, de forma a assegurar que as 
condições sejam apropriadas à situação pessoal do réu e 
à gravidade dos fatos a ele imputados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo inalterada a r. decisão recorrida, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas, pelo Estado. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO GOMES 
DE AZEVEDO.

Súmula - RECURSO IMPROVIDO.

. . .

Recurso em sentido estrito - Decisão agravada - 
Cópia da certidão de intimação - Peça obrigatória -
 Ausência - Aferição da tempestividade recursal - 

Impossibilidade - Recurso não conhecido

Ementa: Recurso em sentido estrito. Art. 581, inciso V, 
do Código de Processo Penal. Ausência de cópia da 
certidão de intimação. Peça obrigatória. Impossibilidade 
de aferição da tempestividade. Recurso não conhecido.

- A ausência de juntada da certidão de intimação obsta 
o conhecimento do recurso, diante da impossibilidade de 
se aferir, ainda que por outros meios, o requisito rela-
tivo à tempestividade do recurso, sendo do recorrente a 
responsabilidade pela correta formação do instrumento. 
Inteligência do art. 587, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0105.13.032050-
7/001 - Comarca de Governador Valadares - Recorrente: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Recorrido: 
M.L.S. - 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, em 
NÃO CONHECER DO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014. - Renato 
Martins Jacob - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RENATO MARTINS JACOB - Cuida-se de 
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais em face da respeitável 
decisão de f. 20/20-v., que relaxou a prisão do paciente 
M.L.S. no curso da ação penal em que se apura a prática 
do delito tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, 
ambos do Código Penal. 

Nas razões de f. 24/32, o Órgão Acusatório 
sustenta que a prisão preventiva do recorrido é neces-
sária para a garantia da ordem pública, tendo em vista 
que estava em prisão domiciliar quando supostamente 
cometeu o delito em questão, o que indica a possibili-
dade concreta de reiteração delitiva. 

Alega que a prisão em flagrante foi procedida de 
forma regular, não havendo qualquer ilegalidade que 
justifique o seu relaxamento.

Pede o provimento do recurso para decretar a prisão 
preventiva do recorrido. 

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos 
recursais e requereu a manutenção da decisão impug-
nada (f. 34/48).

A decisão foi mantida, consoante se vê à f. 61.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se 

às f. 67/70, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório. 
Não vejo como conhecer do presente recurso, 

data venia.
Consoante disposição expressa do art. 587, pará-

grafo único, do Código de Processo Penal, quando da 
interposição dos recursos em sentido estrito, “sempre 
constarão a decisão recorrida, a certidão de sua inti-
mação, se por outra forma não for possível verificar-se a 
oportunidade do recurso, o termo de interposição”.

É certo que a responsabilidade pela adequada 
formação do instrumento é do agravante, competindo-lhe 
fiscalizar se o recurso foi corretamente instruído.

Na hipótese em testilha, o agravante, apesar de 
referir-se à data de sua intimação nas razões recursais, 
não procedeu à juntada de peça fundamental (e sequer 
fez o requerimento para que fosse anexada), deixando 
de acostar cópia da certidão de intimação da decisão 
agravada, componente de cunho obrigatório, como visto 
ut supra.

O descumprimento da formalidade legal invia-
biliza o conhecimento do recurso, já que não se pode 
aferir a tempestividade da insurgência, ainda que por 
outros meios, pois a decisão objurgada foi proferida em 
07.06.2013 (f. 20), datando o termo de interposição de 
18.06.2013 (f. 23).

Com essas considerações, não conheço do agravo.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e MATHEUS 
CHAVES JARDIM.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

. . .
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sentença para condenar o acusado como incurso no 
art. 158, § 1º, do Código Penal (f. 173/178).

Despacho (f. 192).
As contrarrazões foram ofertadas às f. 216/221.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é 

pelo conhecimento e provimento do recurso (f. 234/239).
É, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.
Diante da ausência de preliminares, passo à análise 

do mérito recursal.
Quanto aos fatos, extrai-se da exordial que, em 6 

de novembro de 2009, por volta das 17h, na Rua [...],  em 
Palmópolis/MG, o acusado constrangeu a vítima J.F.S., 
seu pai, mediante grave ameaça e violência, exercida 
com emprego de arma, com o intuito de obter vantagem 
indevida, a saber, entregar-lhe dinheiro.

Narra a denúncia que o réu entrou na resi-
dência de seus pais, encostou seu genitor na parede e 
exigiu dinheiro, sob ameaça de agredi-lo. Ante a nega-
tiva, o denunciado o agrediu com uma barra de ferro, 
causando-lhe um ferimento na mão.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, e, no 
momento em que os milicianos deram voz de prisão ao 
réu, este resistiu à prisão, opondo-se à execução de ato 
legal, mediante ameaça contra funcionário competente 
para executá-lo (f. 02/03).

Resume-se o inconformismo do Ministério Público à 
absolvição do réu, sob o fundamento de que há provas 
suficientes da autoria delitiva, devendo a sentença ser 
reformada e o acusado condenado pelo delito de extorsão.

No tocante ao pleito condenatório, tenho que não 
merece prosperar. 

A vítima e as testemunhas ouvidas em juízo, sob o 
crivo do contraditório, não confirmaram o teor da exordial.

J.F.S., vítima, afirmou o seguinte (f. 121):

que seu filho é A.F.S.; que no dia dos fatos o denunciado 
estava bêbado e começou a quebrar as coisas na casa de 
uma mulher; que o declarante e sua esposa foram até o 
local para impedi-lo de quebrar as coisas; que o denunciado 
estava com uma barra de ferro; que o declarante derrubou 
o denunciado e tomou a barra de ferro de sua mão; que o 
declarante entregou a barra de ferro para sua esposa A.M.J.; 
que o denunciado nunca deu um tapa no declarante e na 
sua esposa; que o denunciado estava trabalhando em Vitória 
e retornou a Palmópolis para cuidar do declarante e de sua 
esposa; que o declarante não bateu nem ameaçou o decla-
rante para conseguir dinheiro; que o declarante teve que 
pagar pelos danos que a mulher teve; que o denunciado está 
trabalhando na prefeitura; que o denunciado nunca tinha 
bebido como bebeu aquele dia.

A testemunha A.M.J., esposa da vítima, não 
confirmou as declarações prestadas perante a autoridade 
policial e aduziu que, no dia dos fatos, o réu não pediu 
dinheiro nenhum a ela ou a seu marido (f. 121/122).

O policial militar inquirido não presenciou os fatos 
(f. 122), e a testemunha C.O.R. disse que não viu o 

Extorsão - Absolvição - Inconformismo ministerial - 
Descrição dos fatos na exordial - 

Não confirmação em juízo - Princípio do in dubio 
pro reo - Aplicação

Ementa: Apelação criminal. Tentativa de extorsão. 
Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Pedido 
de condenação nos estritos termos da denúncia. 
Impossibilidade. Insuficiência de provas - Recurso conhe-
cido e desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0017.09.044978-0/001 - 
Comarca de Almenara - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: A.F.S. - Vítima: J.F.S. 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014. - Márcia 
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - A.F.S., já devidamente 
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso 
nas sanções do art. 158, § 1º, c/c art. 61, inciso II, e, 
e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 
porquanto, em 6 de novembro de 2009, por volta das 
17h, na Rua [...], em Palmópolis/MG, o acusado cons-
trangeu a vítima J.F.S., seu pai, mediante grave ameaça e 
violência, exercida com emprego de arma, com o intuito de 
obter vantagem indevida, a saber, a entregar-lhe dinheiro.

Narra a denúncia que o réu entrou na resi-
dência de seus pais, encostou seu genitor na parede e 
exigiu dinheiro, sob ameaça de agredi-lo. Ante a nega-
tiva, o denunciado o agrediu com uma barra de ferro, 
causando-lhe um ferimento na mão.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, e, no 
momento em que os milicianos deram voz de prisão ao 
réu, este resistiu à prisão, opondo-se à execução de ato 
legal mediante ameaça contra funcionário competente 
para executá-lo (f. 02/03).

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz de 
Direito julgou parcialmente procedente a pretensão puni-
tiva estatal, absolveu o acusado da imputação do delito 
previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal e o condenou, 
como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal, 
à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial 
aberto, substituída por prestação pecuniária (f. 156/162). 

Inconformado, apelou o Ministério Público (f. 170). 
Em suas razões, a il. RMP requereu fosse reformada a 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014 |        361

não se tem a certeza necessária para um juízo de reprovação. 
[...] Sentença absolutória de 1º grau de jurisdição, pois, que 
se mantém. Recurso ministerial que se improve (TJRJ - Ap. 
Crim. 3951/1998 - (13042000) - 2ª Câm. Crim., Rel. Des. J. 
C. Murta Ribeiro, j. em 22.02.2000). 

Destaque-se, também, que a compreensão dos 
fatos pelo Juiz sentenciante - que decidiu pela absolvição 
do réu em relação ao delito de extorsão - deve ser devi-
damente valorada, tendo em vista que ele teve a proxi-
midade com as pessoas envolvidas no caso, o que, sem 
dúvida, é de suma importância na formação do conven-
cimento. Convém mencionar as considerações presentes 
em trecho de respeitável acórdão desta Corte: 

[...] valioso se torna relembrar das vicissitudes ingratas do 
ofício de decidir em segundo grau, o qual, embora cole-
giado, guarda particularidades complicadoras. Além das 
conhecidas, como a costumeira presença constrangedora 
da dúvida a assolar a mente do julgador ou a posição incô-
moda de estar, algumas vezes, sob o fogo cruzado da lei e da 
justiça, há a inevitável particularidade do distanciamento do 
julgador em relação às partes, às testemunhas, ao local, ao 
ambiente, enfim, longe dos fatos. Se tal distanciamento favo-
rece supostamente o julgamento isento de segundo grau, por 
outro lado retira-lhe a proveitosa proximidade, aquela que 
permite olhar nos olhos do agente ou da vítima ou da teste-
munha e dali arrancar a justa decisão e, assim, apaziguar a 
mente do sentenciante (Apelação Criminal nº 187.562-4 - 
Rel. Des. Edelberto Santiago). 

Portanto, instalada a dúvida, em obediência ao 
brocardo in dubio pro reo, a sentença hostilizada não está 
a merecer reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES RUBENS GABRIEL SOARES e 
FURTADO DE MENDONÇA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

acusado pedir dinheiro a J.F.S. ou agredir seus pais e que 
não sabe informar o que ocorreu dentro da residência da 
vítima (f. 123).

Portanto, os elementos coligidos aos autos não 
são suficientes para embasar um édito condenatório. 
Ao contrário do que alega o Parquet, as declarações 
colhidas durante a fase administrativa não possuem o 
condão de desconstituir as provas produzidas sob o crivo 
do contraditório.

Nesse sentido, ressalto a disposição do art. 155 do 
Código de Processo Penal, segundo o qual 

o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo funda-
mentar sua decisão exclusivamente nos elementos informa-
tivos colhidos na investigação, ressalvadas as provas caute-
lares, não repetíveis e antecipadas.

Destarte, não obstante haja indícios a incriminarem 
A., estes não são aptos a elidir as dúvidas que surgiram no 
decurso do processo, sob o crivo do contraditório, acerca 
de seu envolvimento na empreitada criminosa descrita. 

Cediço é que uma condenação, para ser firme e 
justa, deve lastrear-se em prova concreta e induvidosa, 
não podendo o agente ser penalmente responsabilizado 
com fundamento em provas frágeis, situação em que 
deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. 

Corroborando o presente entendimento, ensina o 
ilustre Des. Edelberto Santiago: 

Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por 
parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada 
um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério 
Publico e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabi-
lidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, 
para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o 
convencimento subjetivo há que restar, além das provas indi-
retas, minimamente provado (TJMG - trecho de voto proferido 
pelo Des. Rel. Edelberto Santiago nos Autos nº 288397-3, j. 
em 17.09.2002, p. em 20.09.2002). 

Outrossim, entendo que o Órgão Ministerial não 
se desincumbiu do ônus de provar, de forma estreme de 
dúvidas, a imputação contida na denúncia. Assim, na 
dúvida, não há como prosperar um decreto condenatório 
pelo crime de extorsão. 

Na esteira desse entendimento, colaciono julgados 
que desenvolvem a mesma linha de raciocínio: 

[...] A condenação em processo criminal só há de ser imposta 
mediante prova inconteste, certa como a evidência, posi-
tiva como a expressão algébrica. Não basta intensa proba-
bilidade, sob pena de se transformar em arbítrio o princípio 
do livre convencimento. A perda da liberdade não pode ser 
editada em sede do possível ou do provável, mas sim sobre 
base sólida da certeza. [...] Apelação a que se dá provimento 
a teor do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal (TJAC 
- Ap. Crim. 97.000138-0 - Rel. p/ o acódão Des. Francisco 
Praça - j. em 15.08.1997).

[...] Correta se apresenta a sentença absolutória alvejada se, 
diferentemente do alegado nas razões recursais ministeriais, 

Denúncia - Oferecimento - Não ocorrência - 
Conflito negativo de jurisdição - Interposição - 

Não conhecimento - Mero conflito de atribuições - 
Remessa à PGJ - Art. 28 do CPP - Aplicação 

analógica

Ementa: Conflito negativo de jurisdição. Denúncia não 
oferecida. Conflito de atribuições. Não conhecimento. 
Remessa ao Procurador-Geral de Justiça. 

- Quando a questão envolve simples divergência entre 
promotores de justiça sobre a qual deles deve caber o 
oferecimento da denúncia, não há falar em conflito de 
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Ministério Público - Poder investigativo - 
Legitimidade - Art. 129, I, VI e VIII, da CF/88 -

 Procedimento de investigação criminal - 
Legalidade - Ação penal - Propositura - Indícios 

insuficientes - Pedido de arquivamento - 
Art. 28 do CPP - Negativa judicial - Mandado de 

segurança - Concessão

Ementa: Mandado de segurança. Processo penal. 
Procedimento criminal instaurado pelo Ministério Público. 

competência uma vez que não há envolvimento de duas 
ou mais autoridades judiciárias se declarando compe-
tentes ou incompetentes para conhecer do fato delituoso, 
devendo a matéria ser resolvida no âmbito do Minis-
tério Público, com a aplicação analógica do art. 28 do 
Código de Processo Penal, resolvendo-se o fato em sede 
de conflito de atribuições.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1.0000.13.057101-
1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Suscitante: Juiz de 
Direito do II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Hori-
zonte - Suscitado: Juiz de Direito da Vara Criminal Inqué-
ritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte - Interessa-
dos: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, K.M.J. 
- 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 
NÃO CONHECER DO CONFLITO E DETERMINAR A 
REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014. - Alexandre 
Victor de Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - I - Relatório. 
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição estabe-

lecido entre o II Tribunal do Júri e a Vara Criminal de 
Inquéritos policiais, ambos desta Capital. 

A MM. Juíza de Direito do II Tribunal do Júri suscitou 
o presente conflito de jurisdição, adotando as razões de 
decidir de f. 103/105.

Instada a se pronunciar no feito, a ilustrada Procura-
doria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do 
presente conflito, reconhecendo que se trata de conflito 
de atribuições (f. 138/142). 

É o relatório. 
II - Conhecimento.
Preliminarmente, não conheço do conflito, 

acolhendo preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça. 
A questão envolve simples divergência entre promo-

tores de justiça sobre a qual deles deve caber o ofere-
cimento da denúncia, portanto não foi iniciada a ação 
penal, uma vez que os membros do Ministério Público, 
examinando tais peças, não chegaram a um consenso. 

Data venia, não há falar em conflito de competência 
uma vez que não há envolvimento de duas ou mais auto-
ridades judiciárias se declarando competentes ou incom-
petentes para conhecer do fato delituoso. 

A matéria deve ser resolvida no âmbito do Minis-
tério Público, com a aplicação analógica do art. 28 do 
Código de Processo Penal, resolvendo-se o fato em sede 
de conflito de atribuições. 

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal:

Ementa: Conflito negativo de jurisdição - Divergência entre os 
promotores - Denúncia não oferecida - Ausência de conflito 
de jurisdição - Não conhecimento. I - Quando membros do 
Ministério Público oficiantes perante juízos distintos se consi-
deram carecedores de atribuição para oferecer denúncia, 
há conflito de atribuições, que deverá ser dirimido pelo 
Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso 
X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Comple-
mentar nº 34/94. II - Conflito não conhecido, com remessa 
dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Conflito de Juris-
dição n° 1.0000.10.017527-2/000 - Rel. Des. Eduardo 
Brum - Publicação: 23.06.2010).

Ementa: Conflito de competência - Denúncia não oferecida 
- Conflito de atribuições - Não conhecimento - Remessa ao 
Procurador-Geral de Justiça. - Quando membros do Ministério 
Público oficiantes perante juízos distintos se consideram care-
cedores de atribuição para oferecerem denúncia, há conflito 
de atribuições, que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral 
de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Complementar nº 34/94 
(Conflito de Jurisdição n° 1.0000.11.013696-7/000 - Rel. 
Des. Eduardo Machado - Publicação: 06.06.2011).

Ementa: Conflito negativo de jurisdição - Justiça especializada 
ou Justiça comum - Violência doméstica - Lei Maria da Penha 
- Denúncia não oferecida - Conflito de atribuições - Conflito 
não conhecido e remessa dos autos à Procuradoria-Geral de 
Justiça. - Infere-se dos autos que os fatos narrados não se 
referem a um conflito de jurisdição, mas sim a um conflito 
de atribuições de membros do Ministério Público, atuantes 
em juízos distintos, quanto à competência para processa-
mento e julgamento do feito, conflito esse a ser dirimido 
pelo Procurador-Geral de Justiça (Conflito de Jurisdição n° 
1.0000.10.067298-9/000 - Relator: Des. Júlio César Lorens 
- Publicação: 12.05.2011). 

III - Conclusão. 
Ante o exposto, não conheço do conflito e deter-

mino a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral 
de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP. 

É o meu voto. 
Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO MACHADO.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO CONFLITO E 
DETERMINARAM A REMESSA À PGJ.

. . .
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mação ao Procurador-Geral de Justiça sob o fundamento 
de que o Ministério Público não pode realizar investiga-
ções criminais.

Informa que 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou 
procedimento para apurar notícia registrada no Disque 
Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos da Presidência da República, em que é relatado 
que os reeducandos do Centro de Apoio Médico Pericial de 
Ribeirão das Neves (CAMP) estariam sendo vítimas de agres-
sões por agentes penitenciários. O procedimento tramitou 
perante a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão 
das Neves sob o n° MPMG-0231.12.000190-5 (f. 03).

Afirma que: 

Findas as diligências preliminares, concluiu o Promotor de 
Justiça que o procedimento deveria ser arquivado, uma vez 
que não havia indícios suficientes para a propositura de ação 
penal ou para requisição de inquérito policial (f. 11/14). O 
arquivamento das peças de informação foi, então, submetido 
à homologação pela autoridade judicial, conforme consta da 
Resolução CNMP n° 13/2006 e da Resolução Conjunta PGJ/
CGMP n° 02/2009 (f. 03).

O impetrante alega que: 

A autoridade coatora, contudo, recusou-se a homologar 
o arquivamento ou a remeter as peças de informação ao 
Procurador-Geral de Justiça sob o fundamento de que o 
Ministério Público não pode realizar investigações criminais. 
Determinou, outrossim, o cancelamento da distribuição e a 
devolução dos autos do procedimento ao Ministério Público 
(f. 17/21) (f. 03).

Assevera que:

Por conseguinte, constatando-se que a decisão de f. 17/21 é 
ilegal e abusiva, ofendendo direito líquido e certo não ampa-
rado por habeas corpus ou habeas data, mostrou-se impe-
riosa a impetração deste mandamus, nos termos do art. 5º, 
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil (f. 05).

Defende que:

[...] exsurge do texto da Lei n° 12.016/2009 que é cabível a 
impetração de mandado de segurança contra decisão judicial 
quando se tratar de decisão da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo ou não transitada em julgado (art. 5º, incisos 
II e III); por construção pretoriana, passou-se a admitir o 
mandamus, também, como forma de impugnação de decisão 
judicial teratológica, ainda que da decisão caiba recurso 
(f. 04).

O impetrante afirma que: 

Por tratar de matérias de ordem pública de grande relevância, 
o arquivamento do procedimento investigatório criminal deve 
ser necessariamente submetido à apreciação por outra auto-
ridade, conforme determinado pela Resolução CNMP n° 
13/2006, que regulamenta o art. 8º da Lei Complementar 
75/93 e o art. 26 da Lei n° 8.625/93 [...] (f. 07).

Argui que:

Pedido de arquivamento. Negativa pelo Juízo a quo. 
Poder investigativo do Parquet. Possibilidade. Art. 129, I, 
VI e VIII, da CR/88. Segurança concedida. 

- O Ministério Público pode efetivar procedimento inves-
tigatório próprio, o que também faz parte de suas atri-
buições, por ser o titular da ação penal, nos termos do 
art. 129, I, VI e VIII, da Carta Magna. 

- Inexistindo indícios suficientes para a propositura da 
ação penal, ou para a requisição de instauração de 
inquérito policial, a requerimento do Parquet, deverá o 
magistrado a quo, nos termos do art. 28 do Código de 
Processo Penal, determinar o arquivamento do procedi-
mento criminal, ou, caso assim não entenda, remetê-lo à 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

- V.v.: - Para que haja vinculação da competência do juízo 
criminal para processamento e julgamento do mandado 
de segurança, é preciso que o direito líquido e certo vindi-
cado diga respeito a eventual violação decorrente do 
descumprimento ou ilegalidade na execução de maté-
rias penais ou processuais penais. - O objeto do presente 
mandamus - o questionamento da competência do 
Ministério Público para promover procedimentos investi-
gativos e a consequente negativa de arquivamento dos 
autos, bem como de remessa dos mesmos à Procuradoria-
Geral de Justiça - envolve matéria nitidamente constitu-
cional e administrativa, não havendo quaisquer indícios 
de descumprimento de regras materiais ou processuais 
penais por parte da autoridade impetrada que pudesse 
ensejar a distribuição para esta Câmara.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 
1.0000.13.061083-5/000 - Comarca de Ribeirão das 
Neves - Impetrante: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Autoridade coatora: Juiz de Direito da 1ª 
Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão 
das Neves - 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, em CONCEDER 
A SEGURANÇA, VENCIDO O 2º VOGAL.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. - Rubens 
Gabriel Soares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio do il. 
Procurador P.Q.A., impetra o presente mandado de segu-
rança contra atos do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, que se recusou 
a homologar o arquivamento do procedimento investiga-
tório criminal instaurado ou a remeter as peças de infor-
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procedimento investigatório (f. 35/36), o qual foi indefe-
rido pela autoridade coatora, nos seguintes termos, verbis:

Não tratam os presentes autos de procedimento judicial, mas 
sim de expediente administrativo do Ministério Público onde 
o mesmo requer que o Judiciário determine ou homologue 
pedido de arquivamento de procedimentos investigatórios do 
próprio Ministério Público.
É de se ressaltar que no sistema constitucional brasileiro 
existe o princípio da legalidade, inserto no art. 5º, II, da 
Constituição Federal, que obriga aos particulares e, em espe-
cial, os agentes públicos, a respeitarem a legalidade estrita.
Daí também o princípio do ato administrativo vinculado, de 
modo que, não existindo autorização expressa na Constituição 
Federal de investigação policial pelo órgão do Ministério 
Público e sendo atribuição deste, nos termos do art. 129, VIII, 
apenas requisitar diligências investigatórias e a instauração 
do inquérito policial, não podendo, assim, fazer qualquer tipo 
de investigação para fins criminais.
A investigação criminal pelo órgão do Ministério Público fere 
o princípio da paridade das partes, posto que a imparciali-
dade do MP resta comprometida diante de atos e prejulga-
mentos que realizou no curso da investigação preliminar.
Desse modo, todo o caderno investigatório deve ser tido 
como prova ilícita na forma do art. 5º, LVI, porquanto obtido 
por meios ilícitos, quais sejam por investigação criminal do 
Ministério Público sem autorização legal.
Daí tem-se que, na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 c/c 
caput do art. 157 e seu § 1º, do CPP, são inadmissíveis no 
processo as provas ilícitas e as derivadas das ilícitas, o que 
torna ilícito todo o presente expediente administrativo do 
Ministério Público.
[...]
Diante de todo o exposto, este magistrado não pode homo-
logar o pedido de arquivamento, sob pena de compactuar 
com a ilicitude acima manifestada.
Posto isso, considerando que até mesmo a distribuição do 
presente expediente administrativo do Ministério Público é 
indevida, cancele-se a distribuição, e devolva-se o presente 
caderno ao Ministério Público para cumprimento da determi-
nação de arquivamento de f. 11/14, exarada pelo Promotor 
de Justiça P.Q.A. (f. 37/41).

Ao exame dos autos percebe-se que o impe-
trante pretende a cassação da decisão impugnada, com 
consequente determinação ao Juízo primevo para que 
homologue o arquivamento do procedimento instau-
rado pelo Parquet, ou que se remetam os autos à 
Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do 
Código de Processo Penal.

Analisando a questão, tenho que razão assiste 
ao impetrante.

Cediço que o inquérito policial deve ser presidido 
pela autoridade policial competente. Contudo, no caso 
em comento, não há qualquer afronta a tal premissa, até 
mesmo porque não se trata de inquérito policial, e sim de 
procedimento investigatório do Ministério Público.

Ora, o Ministério Público efetivou procedimento 
investigatório próprio, o que também faz parte de suas 
atribuições, por ser o titular da ação penal, nos termos do 
art. 129, I, VI e VIII, da Carta Magna, verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...] a recusa da autoridade judicial em homologar o arquiva-
mento de procedimento investigatório criminal do Ministério 
Público ou de remetê-lo ao Procurador-Geral de Justiça, 
determinando o cancelamento da distribuição, configura 
ofensa direta ao disposto no art. 28 do CPP e, igualmente, ao 
disposto no art. 5º, XXV, da Constituição da República (f. 08).

Nesse sentido, diz que:

[...] caso vingue a decisão impugnada, deverá o Ministério 
Público requisitar a instauração de inquérito policial, embora 
já convencido da inexistência de fundamento para a propo-
situra da ação penal, tão somente para que o caderno inves-
tigatório seja autuado pela Polícia Civil, encaminhado ao 
Poder Judiciário, novamente autuado e distribuído, encami-
nhado ao Ministério Público para requerer o arquivamento 
do inquérito policial e, enfim, homologado pela autoridade 
judicial (f. 08/09).

Por fim, sustenta que: 

[...] a decisão judicial impugnada é ilegal e abusiva, sendo 
de rigor a concessão da ordem para anulá-la e determinar o 
retorno do procedimento investigatório à autoridade coatora 
para apreciação do arquivamento, nos termos do art. 28 do 
CPP e da Resolução PGJ/CGMP n° 02/2009 (f. 19).

Requer o deferimento do mandamus, com: 

A concessão da segurança para anular a decisão prola-
tada às f. 17/21, restaurando-se a distribuição do feito (n° 
0203905-27.2013.8.13.0231) ou determinando-se nova 
distribuição, bem como determinando que a autoridade 
coatora homologue o arquivamento do procedimento minis-
terial de n° MPMG-0231.12.000190-5 ou remeta os autos 
ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do 
CPP (f. 02/20).

O pedido liminar foi indeferido (f. 48/53).
A autoridade coatora prestou informações, desa-

companhadas de documentos (f. 57/58, 60/61, 63/64 
e 66/67).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 
concessão da segurança (f. 69/86).

É o relatório.
Ao exame dos autos, percebe-se que, em 03 de 

fevereiro de 2013, o Ministério Público instaurou proce-
dimento investigatório criminal, para apurar notícia regis-
trada no Disque Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos da Presidência da República, na 
qual é relatado que os reeducandos do Centro de Apoio 
Médico Pericial de Ribeirão das Neves (CAMP) estariam 
sendo vítimas de agressões por agentes penitenciários 
(f. 23).

Infere-se que, após realizadas as diligências preli-
minares, o il. Promotor de Justiça concluiu que o procedi-
mento deveria ser arquivado, por entender que não havia 
indícios suficientes para a propositura de ação penal 
ou para requisição de instauração de inquérito policial 
(f. 31/34).

Depreende-se, por fim, que o Ministério Público 
requereu a homologação do arquivamento do referido 
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(art. 574 do CPP). Criação de nova comarca. Incompetência 
do juízo. Inexistência. 1. O inquérito policial é procedimento de 
investigação que se destina a apetrechar o Ministério Público 
(que é o titular da ação penal) de elementos que lhe permitam 
exercer de modo eficiente o poder de formalizar denúncia. 
Sendo que ele, MP, pode até mesmo prescindir da prévia aber-
tura de inquérito policial para a propositura da ação penal, 
se já dispuser de informações suficientes para esse mister de 
deflagrar o processo-crime. 2. É por esse motivo que incumbe 
exclusivamente ao Parquet avaliar se os elementos de infor-
mação de que dispõe são ou não suficientes para a apre-
sentação da denúncia, entendida esta como ato-condição de 
uma bem caracterizada ação penal. Pelo que nenhum inqué-
rito é de ser arquivado sem o expresso requerimento ministe-
rial público. 3. A intempestividade do recurso interposto pela 
acusação não impede o Tribunal de segunda instância de 
rever o ato sentencial se, contra este, foi manejado recurso 
de ofício pelo próprio Juízo (CPP, art. 574). 4. Se a criação 
de comarca é anterior ao oferecimento e ao recebimento 
da denúncia, imperiosa a remessa do feito ao Juízo que já 
era competente para o seu processamento. 5. Ordem dene-
gada (HC 88589/GO - Relator Ministro Carlos Britto - j. em 
28.11.2006 - p. em DJ de 23.03.2007) (grifo nosso).

O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir ativi-
dades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo 
bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurí-
dica confere explicitamente poderes amplos de investi-
gação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da 
Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV e § 2º, da Lei 
Complementar nº 75/1993 (MS 21729/DF - Relator: Min. 
Marco Aurélio - j. em 05.10.1995 - DJ de 19.10.2001).

Por fim, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: A ordem jurídica confere poderes amplos de investi-
gação ao Ministério Público, tanto que o inciso VIII do aludido 
art. 129 dispõe que é sua função institucional requisitar dili-
gências investigatórias ‘e’ a instauração de inquérito poli-
cial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifesta-
ções processuais. ‘O Ministério Público tem legitimidade para 
proceder a investigações [...] para colher elementos de prova 
que possam servir de base à denúncia ou ação penal. A CF, 
no § 4º do art. 144, não estabeleceu com relação às Polícias 
Civis a exclusividade que confere no § 1º, IV, à Polícia Federal 
para exercer as funções de Polícia Judiciária’ (RT 651/313). 
Voto: Constato que razão não assiste ao impetrante em 
suas razões, pois, ao contrário do aduzido, entendo que o 
Parquet tem competência para proceder às investigações que 
culminaram no oferecimento da denúncia, pois é facultada 
ao Ministério Público a produção de provas necessárias à 
denúncia, como decorrência lógica das funções institucionais 
consagradas constitucionalmente no art. 129 do Código de 
Processo Penal. A ordem jurídica confere poderes amplos de 
investigação ao Ministério Público, tanto que o inciso VIII do 
aludido art. 129 dispõe que é sua função institucional requi-
sitar diligências investigatórias ‘e’ a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifes-
tações processuais. Ora, o texto constitucional é clarividente 
ao assinalar que a requisição de diligências investigatórias 
não é função exclusiva da Polícia Civil, competindo, também, 
ao Ministério Público. Nesse diapasão, consignou-se que ‘o 
Ministério Público tem legitimidade para proceder a investiga-
ções [...] para colher elementos de prova que possam servir 
de base à denúncia ou ação penal. A CF, no § 4º do art. 144, 
não estabeleceu com relação às Polícias Civis a exclusivi-

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei;
[...]
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
[...]
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça: 

Habeas corpus. Crimes de ameaça e atentado violento ao 
pudor cometidos contra vítimas menores. Ministério Público. 
Poderes de investigação. Legitimidade. 1. Não tendo havido 
por parte do Ministério Público a presidência de inquérito 
policial propriamente dito, esse, sim, exclusivo das autori-
dades policiais, mas, tão somente a realização de diligên-
cias investigatórias, necessárias ao exercício de suas atribui-
ções de dominus litis, não se verifica qualquer ilegalidade 
a ser reparada na espécie. É que tal atribuição decorre de 
expressa previsão constitucional (art. 129, incisos VI, VIII, 
da Constituição Federal), oportunamente regulamentado no 
art. 8º, incisos II e IV e § 2º, da Lei Complementar n.º 75/93. 
2. Ademais, além da competência da polícia judiciária não 
excluir a de outras autoridades administrativas (art. 4º, pará-
grafo único, do Código de Processo Penal), a atuação do 
Parquet também não encontra adstrição à existência do 
inquérito policial, podendo até ser dispensado, quando já 
existirem elementos suficientes para embasar a ação penal. 
3. Precedentes desta Corte. 4. Ordem denegada (HC 94810/
MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. em 23.09.2008, p. no 
DJe de 13.10.2008 - RT vol. 879, p. 576).

As provas colhidas pelo Ministério Público foram em comple-
mento às obtidas pela Polícia Judiciária, agindo o Parquet 
estadual nos limites do mandamento constitucional e da sua 
Lei Orgânica (CF, art. 129, I, e Lei nº 8.625/93, art. 26, inciso 
I, a e b). Legitimidade de atuação (HC 3415/SP - Relator 
Ministro José Arnaldo da Fonseca - j. em 27.04.2004 - DJ de 
24.05.2004, p. 00321).

Têm-se como válidos os atos investigatórios realizados pelo 
Ministério Público, que pode requisitar esclarecimentos ou 
diligenciar diretamente, visando à instrução de seus proce-
dimentos administrativos, para fins de oferecimento da peça 
acusatória. A simples participação na fase investigatória, 
coletando elementos para o oferecimento da denúncia, não 
incompatibiliza o Representante do Parquet para a propo-
sição da ação penal. A atuação do Órgão Ministerial não é 
vinculada à existência do procedimento investigatório policial 
- o qual pode ser eventualmente dispensado para a propo-
sição da acusação (RHC 8106/DF - Relator Ministro Gilson 
Dipp - j. em 03.04.2001 - DJ de 04.06.2001, p.00186, RT 
v. 00793, p. 00538). 

O Supremo Tribunal Federal não destoa: 

Ementa: Habeas corpus. Procedimento investigativo da 
suposta participação de sargento de polícia na prática de 
ilícitos. Arquivamento, pelo juízo, sem expresso requeri-
mento ministerial público. Reabertura do feito. Possibilidade. 
Intempesitividade do apelatório manejado pelo Ministério 
Público. Irrelevância, dada a existência de recurso de ofício 
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Veja-se que o ordenamento jurídico em vigor - e jamais reco-
nhecido como inconstitucional - prevê e determina que o 
próprio Poder Judiciário promova procedimento investigatório 
criminal, nos seguintes termos:
[...]
Ora, pergunta-se: são ilegais e inconstitucionais as 
dezenas ou centenas de apurações feitas anualmente pelas 
Corregedorias Judiciárias, em razão do surgimento de indí-
cios da prática de infrações penais por Magistrados?
Seriam igualmente inconstitucionais as investigações contra 
Desembargadores instauradas e presididas pela Corregedoria 
Nacional de Justiça?
Evidentemente que não, pois não há exclusividade investiga-
tória conferida às polícias na Constituição Federal.
Felizmente.
Igual realidade existe na área falimentar, para apuração dos 
chamados crimes falimentares, a cargo da presidência de juiz 
de direito.
Não existe no ordenamento constitucional brasileiro - assim 
como nos países sérios ou que venham a almejar essa repu-
tação - a exclusividade ou privaticidade da apuração de infra-
ções penais.
Pensar-se nesse sentido significa adotar-se notório e peri-
goso modelo de ineficiência, em especial na realidade brasi-
leira em que as instituições policiais sabem-se compostas por 
percentual elevadíssimo de servidores corruptos e a serviço do 
crime, quando não criminosos efetivamente infiltrados no seio 
destas instituições.
Sem embargo de nossas homenagens aos bons e corretos 
policiais felizmente existentes.
O Brasil vive grave e curiosa crise em seu sistema nacional de 
combate ao crime, aí incluído o sistema judiciário.
Em um comportamento que se aproxima de censurável como-
dismo, quando um de seus Tribunais Superiores adota, em 
julgamento isolado e individual, nova teoria liberalizante, 
inúmeros magistrados são ágeis em invocar o precedente 
para a decisão de casos assemelhados.
Contudo, quando o contrário ocorre, e algum dos Tribunais 
adota tese criminal mais rigorosa, o mesmo não ocorre.
[...]
Impõe-se destacar que o recrudescimento da criminali-
dade na sociedade brasileira se deve, sim e também, a uma 
expansão injustificada de uma legislação cada vez mais tole-
rante, aliada a um comportamento dormente dos intérpretes, 
os quais cada vez mais se destacam pela criação e propa-
gação de doutrinas excessivamente liberais, contribuindo-se, 
mesmo involuntariamente, para um círculo vicioso de impuni-
dade aos violadores da lei.
De certo que tal fenômeno não é a causa exclusiva 
do problema.
Contudo, respeitosamente, a Procuradoria de Justiça o tem 
como um de seus principais fatores.
É um dos principais fatores pelo atual estado de coisas que 
enfrenta a sociedade brasileira, com dezenas de vítimas de 
crimes violentos sendo mortas diariamente, com números infi-
nitamente superiores às guerras formalmente reconhecidas 
atualmente existentes.
Os números da criminalidade violenta brasileira superam, em 
muito, os números de baixas e mortes das guerras tradicionais 
reconhecidas pela Organização das Nações Unidas.
É fruto, sim, da expansão desenfreada das teorias liberali-
zantes criminais.
Acompanhada de teatrais divulgações de instalações de 
comissões de revisões legislativas no Congresso Nacional, 
cujos integrantes majoritários não raras vezes são notórios 
membros da advocacia nacional cujas bancas são especia-

dade que confere no § 1º, IV, à Polícia Federal para exercer 
as funções de Polícia Judiciária’ (RT 651/313). Com efeito, 
não há como aceder à pretensão de atribuir-se constrangi-
mento ilegal às investigações levadas a efeito pelo Ministério 
Público (Processo nº 325826-6 - Relator: Tibagy Salles - Data 
do acórdão: 11.03.2003 - p. em 14.03.2003).

Não bastasse isso, a legitimidade do poder inves-
tigativo do Ministério Público restou amparada ante a 
rejeição do Projeto de Emenda Constitucional nº 37, o 
qual buscava restringir o poder de investigação criminal 
às polícias federais e civis.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade 
do procedimento de investigação criminal instaurado 
pelo Parquet.

Logo, inexistindo indícios suficientes para a propo-
situra da ação penal, ou, para requisição de instau-
ração de inquérito policial, o arquivamento do proce-
dimento, nos termos do art. 28 do Código de Processo 
Penal, é medida que se impõe, caso o Magistrado não 
entenda pela remessa do mesmo à Procuradoria-Geral 
de Justiça. Vejamos:

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apre-
sentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito poli-
cial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa 
do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, 
e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do 
Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido 
de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado 
a atender.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 
exarado pelo ilustre Procurador Arnaldo Gomes Ribeiro, 
manifestou-se pela concessão da segurança, ad litteram:

Como se vê, a legislação processual penal de há muito 
consagra que não somente o inquérito policial, ou seja, 
instaurado pela autoridade policial civil ou militar, deve ser 
submetido, quanto a seu arquivamento, ao crivo soberano do 
Poder Judiciário.
Quaisquer outras peças de informação deverão, também, de 
ser apresentadas ao controle de legalidade do Magistrado, 
quando o titular da ação penal concluir por seu arquivamento.
Inclui-se nesse conceito o procedimento apuratório - ou inves-
tigatório - de natureza penal, eventualmente instaurado pelo 
Ministério Público, de ofício ou mediante recebimento de 
notícia de prática de infração penal, seja qual for sua origem.
Não concordando, o Magistrado tem o dever legal de enviar 
os respectivos autos ao Procurador- Geral de Justiça, para os 
fins de direito elencados na legislação de regência.
Não pode simplesmente determinar o cancelamento da 
distribuição e sua devolução à origem, revelando-se nesse 
ponto teratológica a decisão, a ensejar correção pela via de 
mandado de segurança.
Certo é que as decisões judiciais não podem contrariar, 
primeiramente, o ordenamento constitucional e, secundaria-
mente, o sistema infraconstitucional estabelecido, observada 
a hierarquia de normas.
No caso, a decisão recorrida viola texto expresso de lei, que 
se encontra plenamente em vigor.
E que não pode ser reputado inconstitucional.
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Pois bem. Malgrado os percucientes fundamentos 
exarados pelo e. Des. Rubens Gabriel Soares, creio 
que existe uma questão de ordem a ser levantada nos 
presentes autos, já que a matéria trazida à baila deveria 
ser conhecida e processada pela Câmara Cível. Vejamos.

É cediço que o mandado de segurança é uma 
ação constitucional de natureza civil, cujo objeto é a 
proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado 
de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público.

Em que pese cuidar-se de instituto de natureza 
eminentemente civil, possuindo regulamentação nessa 
área, pode perfeitamente ser utilizado em qualquer ramo 
do direito, pois as razões que ensejam a demanda podem 
ocorrer em qualquer matéria. Em suma, trata-se de um 
instituto regulamentado e disciplinado no âmbito civil, 
mas com perfeita aplicação nos feitos que versam sobre 
matérias de natureza criminal.

Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo 
Tribunal Federal:

Mandado de segurança é ação civil, ainda quando impetrado 
contra ato de juiz criminal, praticado em processo penal. 
Aplica-se, em consequência, ao recurso extraordinário inter-
posto da decisão que o julga o prazo estabelecido no Código 
de Processo Civil (RTJ 83/255).

Da mesma forma, são os ensinamentos do respei-
tável jurista Hely Lopes de Meirelles:

O mandado de segurança, como a lei regulamentar o consi-
dera, é ação civil de rito sumário especial, destinada a afastar 
ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, privado ou 
público, através de ordem corretiva ou impeditiva da ilegali-
dade, ordem, esta, a ser cumprida especificamente pela auto-
ridade coatora, em atendimento a notificação judicial.
[...]
Qualquer que seja a origem ou natureza do ato impugnado 
(administrativo, judicial, civil, penal, policial, militar, elei-
toral, trabalhista, etc.), o mandado de segurança será sempre 
processado e julgado como ação civil, no juízo competente 
(Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, 
mandado de injunção, habeas data, ação direta de incons-
titucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. 24. 
ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., p. 30-31).

Com efeito, para que haja vinculação da compe-
tência do juízo criminal para processamento e julgamento 
do mandado de segurança, é preciso que o direito líquido 
e certo vindicado diga respeito a eventual violação decor-
rente do descumprimento ou ilegalidade na execução de 
matérias penais ou processuais penais, o que não é o 
caso dos autos, data maxima venia.

Ocorre que o objeto do presente mandamus - o 
questionamento da competência do Ministério Público 
para promover procedimentos investigativos e a conse-
quente negativa de arquivamento dos autos, bem como 
de remessa daqueles à Procuradoria-Geral de Justiça - 

lizadas na defesa de criminosos organizados e autores de 
crimes de colarinho branco.
Tais comissões jamais incluem como seus membros 
Magistrados e membros do Ministério Público sabida e noto-
riamente comprometidos com o combate real ao crime orga-
nizado e às demais formas de organizações criminosas que 
assolam os quatro cantos do país.
São, em verdade, comissões criadas com o aparente obje-
tivo de desviar o foco da atenção da sociedade, no jargão 
popular ditas ‘para inglês ver...’.
E de injustificadas propagações de teorias corporativistas, 
que, em verdade, somente servem à disputa entre campos 
de atuação institucional, em nada contribuindo para a neces-
sária eficiência que deve possuir o sistema judiciário criminal 
brasileiro, que se situa em resultados práticos entre um dos 
piores do mundo.
A decisão combatida viola expressamente, data venia, texto 
literal de lei que se encontra em vigor.
[...]
Finalmente deve ser destacada a rejeição havida ao Projeto 
de Emenda Constitucional número 33, perante o Congresso 
Nacional, que justamente buscava sedimentar a exclusividade 
das investigações criminais às polícias, o que revela, por si, 
além da soberana opção política do Poder Legislativo, que o 
direito constitucional vigente não repudia as apurações crimi-
nais promovidas pelo Ministério Público.
Desde que feitas de forma pública e mediante o devido proce-
dimento legal.
Com a submissão do controle do Poder Judiciário a qualquer 
tempo (f. 69/86).

Assim, superado o entendimento do MM. Magistrado 
a quo, acerca da suposta ilicitude do procedimento inves-
tigativo do Ministério Público, deverá o Juízo primevo, nos 
termos do art. 28 do Código de Processo Penal, analisar 
as razões invocadas pelo Parquet, e, dessa forma, decidir 
pelo arquivamento do procedimento ou sua remessa à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

Diante do exposto, concedo a segurança. 
Sem custas.

DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com 
o Relator.

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Trata-se de 
mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e do Tribunal 
do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, que se 
recusou a homologar o arquivamento do procedimento 
investigatório criminal instaurado, e também a remeter as 
peças de informação ao Procurador-Geral de Justiça, sob 
o fundamento de que o Parquet não pode realizar inves-
tigações criminais. O Magistrado determinou, então, o 
cancelamento da distribuição e a devolução dos autos ao 
Órgão Ministerial para arquivamento.

Sustenta o Ministério Público, em suma, que a 
decisão guerreada configura violação ao disposto no 
art. 28 do Código de Processo Penal, bem como ao 
art. 5º, inciso XXV, da Constituição, além de afrontar o 
princípio da economia processual.
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envolve matéria nitidamente constitucional e administra-
tiva, não havendo quaisquer indícios de descumprimento 
de regras materiais ou processuais penais por parte da 
autoridade indigitada coatora que pudessem ensejar a 
distribuição para esta Câmara, o que nos leva à conclusão 
de que a competência para processar e julgar o presente 
mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis 
deste Eg. Tribunal.

Conforme salientado, a impetração envolve a 
recusa de arquivamento do procedimento e de envio dos 
autos à Procuradoria-Geral de Justiça, dando mostras, 
à primeira vista, de se tratar de matéria afeta ao juízo 
criminal, observa-se que, na verdade, tais questões são 
primordialmente administrativas.

Não caso dos autos, não houve sequer a instau-
ração da ação penal, tratando a controvérsia do arqui-
vamento de procedimento preparatório investigativo do 
Ministério Público.

Ademais, a justificativa do MM. Juiz a quo para 
indeferir o pedido ministerial é essencialmente constitu-
cional, uma vez que afirma que a Carta Magna não atri-
buiu ao Parquet o poder de realizar a investigação preli-
minar, mas tão somente de propor a ação penal.

Assim, não se extrai do ato vergastado qualquer 
ilegalidade, ao menos abstratamente, que ensejasse 
violação a regras de direito penal a subsumir a atração da 
competência desta Câmara para o julgamento do feito.

Dessarte, entendo, salvo melhor juízo, que a compe-
tência para o conhecimento e julgamento do presente 
mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis 
deste Eg. Tribunal de Justiça.

Dito isso, seja o feito redistribuído a uma das 
Câmaras Cíveis.

É como voto.

Súmula - CONCEDIDA A SEGURANÇA, VENCIDO 
O 2º VOGAL.

. . .

Lesão corporal grave - Âmbito das relações 
domésticas - Instauração de incidente de 

sanidade - Diligência determinada na segunda 
instância - Preliminar - Nulidade da sentença -
 Não cabimento - Ausência de manifestação 

ministerial - Não ocorrência - Atuação como fiscal 
da lei -  Materialidade - Prova - Emendatio libelli - 
Desclassificação do crime - Contravenção penal - 
Vias de fato  - Admissibilidade -  Inimputabilidade -

 Absolvição imprópria - Medida de segurança - 
Tratamento ambulatorial

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal grave no âmbito 
das relações domésticas. Materialidade não compro-

vada. Exame de corpo de delito inconclusivo. Emendatio 
libelli. Vias de fato evidenciadas. Palavra da vítima, prova 
testemunhal e confissão judicial. Apelante inimputável. 
Absolvição imprópria. Tratamento ambulatorial.

- Quando os documentos juntados aos autos não eviden-
ciam, com a absoluta certeza, que se exige que a conduta 
praticada pelo agente deu causa às lesões corporais apre-
sentadas pela vítima que a incapacitaram para as ocupa-
ções habituais por mais de 30 dias, não se pode consi-
derar demonstrada a materialidade do delito do art. 129, 
§ 1º, I, do CP.

- As agressões que, pela sua natureza, não chegam a 
ofender a integridade física da vítima, caracterizam vias 
de fato, sendo, inclusive, dispensável a prova pericial, 
constituindo a palavra da ofendida, a prova testemunhal 
e a própria confissão judicial importantes elementos para 
sua elucidação.

- Se resta comprovado que o agente era, à época dos 
fatos, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo 
com seu entendimento, é incabível a realização de juízo 
de reprovação social.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0625.09.091176-3/001 
- Comarca de São João Del-Rei - Apelante: C.V.S.J. - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Vítimas: A.B.L., M.I.C.L. - 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, em 
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ E DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014. - Cássio 
Salomé - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Recurso de apelação inter-
posto por C.V.S.J. contra a sentença de f. 151/162, que o 
condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, I, 
do CP, à pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime 
aberto, concedido o sursis. O mesmo decisum o absolveu 
em relação à imputação contida no art. 21 da Lei das 
Contravenções Penais.

A denúncia narra que, no dia 25.03.2009, por 
volta das 20h, na Rua [...], em São Tiago, o apelante 
agrediu sua irmã M.I. com socos fortes no ombro, resul-
tando na incapacidade da mesma para a realização das 
ocupações habituais por mais de 30 dias. 

Consta ainda, na exordial, que o recorrente também 
praticou vias de fato contra a vítima A.B.L. após um desen-
tendimento, agredindo-o com empurrões.
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Encerrada a instrução e prolatada a sentença, as 
intimações foram regulares, f. 166 e f. 171

Pleiteia o apelante, f. 177/183, a absolvição, em 
face da alegada insuficiência de provas (da materiali-
dade e da autoria), a isenção do pagamento das custas 
processuais e a dispensa da remessa dos autos à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça.

Contrarrazões às f. 185/188, em que o Parquet 
pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos aportaram neste e. Tribunal e me vieram 
conclusos em 28.02.2013, oportunidade em que vislum-
brei a existência de dúvida razoável acerca da integridade 
mental do recorrente e determinei a instauração de inci-
dente de insanidade, f. 194.

Realizada a diligência e juntada aos autos a 
conclusão do exame, f. 199, o processo retornou 
para julgamento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 209/216, 
opinou, preliminarmente, pela prolação de nova sentença 
(em virtude da conclusão do exame de sanidade mental) 
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento.
Inicialmente, analiso a questão preliminar suscitada 

pela d. Procuradoria-Geral de Justiça para rejeitá-la, 
data venia.

É que a sentença de f. 151/162 foi prolatada sem 
qualquer vício, sendo que, naquela ocasião, nem as partes 
nem mesmo o Juízo entenderam necessária a elaboração 
de exame de sanidade mental para a conclusão do feito.

A diligência apenas foi determinada por mim, 
f. 194, quando os autos aportaram neste e. Tribunal para 
julgamento da apelação criminal interposta, e me deparei 
com diversos documentos que indicavam a existência de 
doença mental do recorrente.

Portanto, as conclusões do exame realizado, por 
óbvio, não maculam a sentença já prolatada (em pleno 
acordo com os elementos colhidos até aquele momento); 
todavia, serão levadas em conta nesta oportunidade 
processual, se necessário, quando da análise da imputa-
bilidade penal do recorrente.

No mais, não há que se cogitar qualquer nulidade 
procedimental por “ausência de manifestação minis-
terial”, até mesmo porque quem a suscita é o próprio 
Ministério Público (f. 210), uno e indivisível, na oportuni-
dade em que pôde se manifestar acerca da conclusão do 
exame e, inclusive, opinou pela aplicação da regra dos 
art. 26, § único, e 98, ambos do CP.

E, nesse ponto, ressalto à defesa (que pugnou pela 
dispensa da vista ao Parquet nessa instância) que a função 
do órgão do Ministério Público, que atua em segundo 
grau de jurisdição, quando não estamos diante da hipó-
tese de competência originária ou não há nenhuma 
previsão legal em sentido contrário, é de custus legis, 
fiscal da lei. Nessa qualidade, cabe ao Órgão Ministerial 

zelar pela persecução penal, tendo como escopo asse-
gurar a correta aplicação do direito objetivo, não como 
acusação. 

Assim, o parecer ofertado em segundo grau pela 
d. Procuradoria-Geral de Justiça é imparcial e opinativo, 
não estando vinculado às contrarrazões oferecidas pelo 
Promotor de Justiça oficiante na Comarca, este, sim, parte 
na ação penal, figurando como órgão de acusação.

Na condição de custus legis, é assegurada a liber-
dade da Procuradoria-Geral de Justiça na elaboração do 
seu parecer, sendo-lhe permitido, inclusive, opinar em 
benefício do acusado, com soe acontecer em inúmeros 
casos. 

Não distinto é o posicionamento do Pretório Excelso:

ADIN. Regimento interno do TRF/2a região (art.144, § 2º, e 
art. 145 e seu § 1º). Ministério Público. Atuação como custos 
legis. Tempo ilimitado para sustentação oral. Alegada ofensa 
aos postulados constitucionais da igualdade das partes, 
do contraditorio e da ampla defesa. Ausência de plausibi-
lidade jurídica. Medida liminar indeferida. - A qualificação 
do Ministério Público como órgão interveniente defere-lhe 
posição de grande eminência no contexto da relação proces-
sual, na medida em que lhe incumbe o desempenho impar-
cial da atividade fiscalizadora pertinente à correta aplicação 
do direito objetivo. Possibilidade de o Regimento Interno dos 
Tribunais conferir ao Ministério Público, enquanto custos legis, 
a prerrogativa do prazo ilimitado nas sustentações orais. - 
Posição vencida do Relator, para quem o Ministério Público, 
mesmo intervindo como fiscal da lei, qualifica-se como um dos 
sujeitos da relação processual, não se revelando compatível 
com o princípio constitucional da igualdade a previsão regi-
mental que, privilegiando o Parquet, concede tempo indeter-
minado para a sua manifestação oral (ADI 758 MC, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 08.04.1994).

Nessa esteira, o art. 610 do Código de Processo 
Penal, o qual prevê expressamente que o recurso de 
apelação deve ser remetido imediatamente com vista ao 
Procurador-Geral pelo prazo de 5 (cinco) dias, vem de 
encontro à disposição constitucional que se justifica em 
razão da incumbência desta instituição de atuar como 
fiscal da lei (custos legis). 

Dessa forma, não há falar em violação dos princí-
pios constitucionais da ampla defesa e do contraditório - 
compete à PGJ apenas a fiscalização do andamento do 
processo e pronunciamento sobre a pretensão recursal, 
que jamais se vincula ao parecer de primeiro grau. 

Tal procedimento encontra amparo, ainda, no 
art. 405 do RITJMG e no art. 72 da Lei Complementar 
Estadual nº 34/94. 

Assim, rejeito a preliminar suscitada, passando a 
analisar o mérito recursal.

Ao contrário do decidido pelo i. Sentenciante, tenho 
que a materialidade do delito de lesão corporal grave 
não restou comprovada nos autos. Vejamos:

Na hipótese, tratando-se de delito de lesão corporal 
(que necessariamente deixa vestígios), é imprescindível a 
realização de exame de corpo de delito na vítima, salvo 
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se comprovada a impossibilidade de fazê-lo, ressal-
tando-se que, tratando-se de crime praticado no âmbito 
das relações domésticas, ainda prevê o art. 12, § 3º, da 
Lei nº 11.340/06, que “Serão admitidos como meios de 
prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por 
hospitais e postos de saúde”.

Pois bem. In casu, observo que, apesar de os fatos 
terem, em tese, ocorrido em 25.03.2009, apenas em 
06.04.2009, a vítima se dirigiu ao Instituto Médico-Legal, 
oportunidade em que os Srs. Peritos deixaram claro que 
não havia elementos para afirmarem a existência de 
ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente, 
que relatou que “estava com ruptura de tendão do braço 
esquerdo” e que “foi submetida a tratamento cirúrgico há 
três anos”, f. 19.

O Relatório do SUS de São Tiago lavrado na 
ocasião dos fatos, juntado às f. 18, apenas afirma que a 
ofendida apresentava “intensa dor do cotovelo esquerdo 
(luxação?) após ter sido agredida” - não menciona qual-
quer lesão aparente.

Já o exame complementar de f. 45 observa que 
“os indícios apontam para um provável agravo de uma 
lesão pré-existente”, antes de proceder às respostas aos 
quesitos relativos à “ofensa” anterior - que nem sequer 
pôde ser constatada no exame de f. 19, em virtude da 
ausência de elementos para se afirmar ou negar.

Dessa forma, tenho que os documentos juntados 
aos autos não evidenciam, com a absoluta certeza que 
se exige, que a conduta praticada por C.V. deu causa às 
lesões corporais apresentadas pela vítima que a incapaci-
taram para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

No entanto, apesar de improvada a materialidade 
em relação ao delito previsto no art. 129, § 1º, I, do 
CP, tenho que restou demonstrada a contravenção penal 
prevista no art. 21 da Lei 3.688/41, salientando que as 
agressões que, pela sua natureza, não chegam a ofender 
a integridade física da vítima, consistem em vias de fato, 
sendo, inclusive, dispensável a prova pericial, consti-
tuindo, a palavra da ofendida e a prova testemunhal 
importantes elementos para sua elucidação.

Nesse sentido, já se posicionou esta e. 7ª 
Câmara Criminal:

Lei Maria da Penha. Lesões corporais. Materialidade 
não demonstrada. Desclassificação para vias de fato. 
Possibilidade. Sursis. Presença dos requisitos. Possibilidade. - 
Consistem as vias de fato em agressões que, pela sua natu-
reza, não chegam a ofender a integridade física da vítima, 
sendo dispensável a prova pericial, em face da ausência de 
lesões corporais, constituindo a palavra da ofendida impor-
tante elemento para escudar a condenação do agente. 
- Atendidos os requisitos do art. 77, do CP, possível é a 
concessão do sursis (TJMG, Rel. Des. Duarte de Paula, Ap. 
Crim. nº 1.0123.09.031999-7/001, p. em 09.08.2012).

E, a confirmar a existência das agressões por parte 
de C.V., foram as declarações da vítima M.I.: “[...] que 
mais tarde, quando a depoente retornou da casa de seu 

pai, foi agredida fisicamente por C., com dois socos; que 
a depoente tinha feito uma cirurgia nos ombros e arre-
bentou os pontos [...]” (f. 118).

No mesmo sentido, é o relato da testemunha 
presencial A.B.L., marido da ofendida: “[...] que sua 
esposa, M.I., voltou para casa e acabou sendo agredida 
por C. [...]” (f. 120).

O próprio recorrente, em juízo, confirmou que “foi 
agredido por A. e acabou perdendo o controle agredindo 
M.I. e A.”, f. 36/37.

Assim, tenho que a desclassificação da imputação 
contida na denúncia - lesões corporais - para a contra-
venção penal de vias de fato é medida que se impõe, 
razão pela qual, considerando que a denúncia descreveu 
as agressões praticadas por parte do recorrente, bem 
ainda que este se defende dos fatos descritos na exordial, 
opero a emendatio libelli, com fundamento no disposto 
no art. 383 c/c 617 do CPP, para o fim de desclassificar a 
imputação contida na denúncia para aquela prevista no 
art. 21 da Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais). 

Por outro lado, a conclusão do exame de sanidade 
mental de f. 199 demonstrou que o apelante não possui 
a capacidade de determinação (apesar de ter reduzida 
capacidade de entendimento), sendo incabível a reali-
zação de juízo de reprovação social, nos termos do 
art. 26 do CP - inteiramente incapaz de determinar-se de 
acordo com o entendimento. A absolvição imprópria do 
mesmo é, portanto, imperativa, bem como a aplicação de 
medida de segurança.

Pois bem. Para se definir a medida cabível, deve-se, 
inicialmente, considerar um aspecto objetivo, qual seja a 
natureza da sanção privativa de liberdade prevista para o 
tipo penal: se for de reclusão, impõe-se a internação em 
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico; se for de 
detenção, o magistrado pode, considerando a periculosi-
dade do mesmo, internar o agente ou submetê-lo a trata-
mento ambulatorial.

É o que se infere do art. 97 do Código Penal, 
in verbis: “Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz 
determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato 
previsto como crime for punível com detenção, poderá o 
juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

E, nos termos do art. 13 do Decreto-Lei 3.688/41, 
“Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de 
segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do 
exílio local”. 

In casu, o apelante praticou o fato descrito no art. 21 
da LCP, contravenção penal punível com prisão simples. 
Portanto, levando-se em conta a natureza da pena priva-
tiva de liberdade cominada, ainda menos grave que a 
detenção, o tratamento ambulatorial é medida de rigor.

Estabeleço o prazo mínimo de um ano para seu 
cumprimento, sem prejuízo de reavaliação da situação, 
obviamente, pelo Juízo da Execução da Comarca.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada 
pela PGJ e dou parcial provimento ao recurso, para, 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 273-378, jan./mar. 2014 |        371

gada, em favor de A.C.B., alegando que o paciente sofre 
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada 
como coatora.

A impetrante busca o reconhecimento da extinção 
da punibilidade do paciente em razão do pagamento 
integral do débito tributário, como foi reconhecido em 
favor dos corréus em decisão que deveria ter sido apro-
veitado para o paciente, nos termos do art. 580 do CPP. 
Visa, ainda, ao consequente trancamento da ação penal 
de nº 223.323, com relação ao paciente, na qual lhe 
é imputada a prática do crime do art. 1º, II, IV, V, da 
Lei 8.137/90. Pugna pelo trancamento da ação penal 
com base no aproveitamento em relação ao paciente da 
decisão de reconhecimento da extinção da punibilidade 
dos corréus.

A liminar foi indeferida às f. 1.447/1.447-verso.
Às informações da autoridade coatora, seguiu-se 

parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.
Esse é, em síntese, o relatório.
Decido.
Não vejo como prosperar o alegado constrangi-

mento ilegal.
Conforme a denúncia, consta no Auto da 

Notícia-Crime 01.000139981-43/2008, lavrado contra 
a contribuinte B.S.A.E., representada pelo paciente e por 
outros treze denunciados, que, no período entre janeiro 
de 1998 a maio de 2001, a B. reduziu e suprimiu o valor 
do tributo devido ao Estado de Minas Gerais, no caso o 
ICMS - Imposto Relativo às Operações de Circulação de 
Mercadorias e à Prestação de Serviços de Transporte e 
Comunicação (denúncia de f. 27/32-TJ).

Segundo a inicial acusatória, o ora paciente 
era diretor da B.S.A.E., no período que compreende 
17.10.2000 e 02.01.2002 (denúncia de f. 27/32-TJ). 

Assim, o paciente e outras treze pessoas foram 
denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais como incursos nas iras do art. 1º, II, IV e V, da Lei 
8.137/90.

De fato, consta nos autos que os também denun-
ciados A.B., F.A.S. e G.S.C. efetuaram o pagamento da 
quota-parte de cada um do débito tributário relativo ao 
período de 17.10.2000 e 08.11.2001 (documento de 
f. 1.406/1.407-TJ).

Contudo, sabe-se que somente a quitação integral 
do débito tributário implica a extinção de punibilidade 
do agente e que somente é suspensa a pretensão puni-
tiva estatal quando estiver em curso o parcelamento da 
dívida, consoante dispõe a Lei 10.684/03.

No presente caso, foram quitados R$17.390,48, 
pelos denunciados, acima de uma dívida cujo total estava 
originariamente em R$199.305,36.

Verifica-se, portanto, que não foi quitada toda a 
dívida referente ao período ao qual foi atribuída a respon-
sabilidade criminal do paciente, conforme a denúncia.

Posto isso, entendo que agiu com acerto o 
Magistrado a quo quando indeferiu o requerimento de 

Habeas corpus - Crime contra a ordem tributária -
 Sonegação de imposto - Redução de ICMS - 

Pagamento parcial do débito tributário -
 Constrangimento ilegal - Não configuração - 

Trancamento da ação penal - Impossibilidade -
 Negativa de autoria - Writ - Via imprópria - 

Denegação da ordem

Ementa: Habeas corpus. Suposta prática do delito previsto 
no art. 1º, I, IV e V, da Lei 8.137/90. Crime contra a 
ordem tributária. Trancamento da ação penal. Ausência 
de justa causa. Não configuração. Reconhecimento da 
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. 
Impossibilidade. Quitação integral do débito fiscal não 
demonstrada. Constrangimento ilegal não evidenciado. 
Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.093289-0/000 - 
Comarca de Divinópolis - Paciente: A.C.B. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Divinópolis - Interessados: J.F. e outros - 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, em DENEGAR 
A ORDEM.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2014. - Flávio 
Batista Leite - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - Trata-se de habeas 
corpus impetrado pela Dr.ª Cláudia Yu Watanabe, advo-

após operada a emendatio libelli, com fundamento no 
disposto no art. 383 c/c art. 617, ambos do CPP, para 
o fim de desclassificar a imputação contida na denúncia 
para aquela prevista no art. 21 da Lei 3.688/41 da 
LCP, absolver impropriamente C.V.S.J., aplicando-lhe a 
medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo 
prazo mínimo de 1 (um) ano, sem prejuízo de reava-
liação da situação, obviamente, pelo Juízo da Execução 
da Comarca.

Custas pelo Estado

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e 
SÁLVIO CHAVES.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR SUSCITADA 
PELA PGJ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Habeas corpus - Juntada de documentos em 
audiência - Correspondência - Alegação de 

violação de sigilo - Cerceamento de defesa -
 Matéria não apreciada em primeiro grau - 

Impossibilidade de exame em segundo grau -
 Pena de supressão de instância - Decisão -
 Fundamentação - Acolhimento de parecer 

ministerial - Ausência de constrangimento ilegal 
por falta de motivação

Ementa: Habeas corpus. Violação de correspondência. 
Juntada de documento em audiência. Cerceamento de 
defesa. Matéria ainda não apreciada em primeiro grau. 
Supressão de instância. Feito devidamente motivado. 

- Não tendo sido pleiteado o desentranhamento dos 
documentos perante o Juízo de primeiro grau, não cabe 
a este eg. Tribunal antecipar-se à decisão do Magistrado 
singular, examinando-o, sob pena de supressão de 
instância. 

- Inexiste constrangimento ilegal na decisão que acolhe 
requisição ministerial, devidamente fundamentada, 
tomando-a como razão de decidir. 

- A própria administração penitenciária pode proceder à 
interceptação da correspondência remetida pelos presos, 
desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, pará-
grafo único, da Lei nº 7.210/84.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.095372-2/000 - 
Comarca de Mateus Leme - Paciente: C.A.O. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de 
Mateus Leme - Interessado: D.F.C., M.F.C. - 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, em CONHECER 
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, 
DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. - Maria 
Luíza de Marilac - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Trata-se de 
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado através 
de defensor constituído, em favor de C.A.O., apontando 
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Comarca de Mateus Leme, no qual pretende a 
concessão da ordem, para que sejam declaradas ilícitas 
provas consistentes em correspondência interceptada 

extinção da punibilidade do paciente por entender que 
a defesa não trouxe documentos que a justificassem 
(f. 848/850-TJ).

Não há falar, ainda, que a imputação criminal se 
sustenta na responsabilização objetiva do paciente.

Isso porque, ao que consta nos autos e conforme 
consignado na denúncia, o paciente não era simples 
sócio, mas figurava como diretor da empresa.

Segundo a Lei 8.137/90, art. 11: “Quem, de qual-
quer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre 
para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Não bastasse isso, conforme bem explica Luiz Regis Prado: 

No tocante ao concurso de pessoas, na seara da sonegação 
fiscal, quem sonega tributos, em regra, faz uso de expe-
dientes sofisticados, com interposição de terceiras pessoas 
(‘fantasmas’, ‘testas de ferro’, ‘laranjas’, ‘pseudoproprietá-
rios’); isso porque a realização do injusto típico utiliza-se de 
falsidade substancial ou ideológica. Assim, agente do delito é 
aquele que realiza a ação ou omissão descrita no tipo objetivo 
(contribuinte ou responsável) ou determina, ordena ou pres-
creve a terceiro que atue em seu nome. As regras da autoria 
e da participação são plenamente aplicáveis. Ainda que o 
agente não venha a determinar a prática da referida conduta, 
mas tenha dela conhecimento e a utilize para a supressão 
ou redução de tributo, é sujeito ativo do delito (PRADO, Luiz 
Regis. Direito penal econômico. 4. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 274/275).

Posto isso, ao menos nesta via sumária, na qual é 
impossível o revolvimento de todo o material probatório, 
há justa causa para que o paciente figure como acusado 
na ação penal em curso, que apura a suposta prática por 
ele e outros de crime contra a ordem tributária.

Ademais, conforme entendimento doutrinário e 
jurisprudencial, o trancamento de ação penal mediante 
habeas corpus somente pode ser legitimamente reco-
nhecido quando resultarem indubitáveis a atipicidade do 
fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, 
ou, ainda, a extinção da punibilidade, requisitos inexis-
tentes no caso em tela.

A negativa do cometimento de crime pelo paciente 
refere-se ao mérito da ação penal e, por isso, não pode 
ser analisada na via estreita do writ, por depender de 
dilação probatória.

Logo, não há como acolher o pedido do impetrante 
de trancamento da ação penal e tampouco o pleito de 
reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.

Posto isso, denego a ordem.
Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES WALTER LUIZ DE MELO e KÁRIN 
EMMERICH.  

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .
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acolhida, por meio da qual é possível identificar motivos 
de fato e de direito concretos que justificaram a intercep-
tação da correspondência (f. 49):

Na presente data chegou ao conhecimento do Ministério 
Público de Minas Gerais que o denunciado D.F.C. está 
instruindo as testemunhas a mentirem em juízo.
Com o fim de apurar a veracidade de tal informação, requeiro 
que o Diretor da Penitenciária de Juatuba-MG seja oficiado 
para informar e, se for o caso, apresentar alguma escrita de 
autoria do citado réu.

Dessarte, considerando que o ato judicial impug-
nado acolheu requerimento feito pelo Ministério Público, 
no qual são expressas as razões que justificam o feito, 
não há falar em constrangimento ilegal em virtude de ser 
imotivada a decisão, nem de ausência de amparo fático 
ou legal.

Ademais, é certo que, com a prisão, mesmo que 
cautelar, o indivíduo lhe tem cerceada uma série de 
direitos, devendo submeter-se ao conjunto de normas e 
regras que regem a administração penitenciária.

Nesse sentido, o preso, ainda que provisório, está 
sujeito aos ditames da Lei de Execuções Penais, também 
no que concerne à restrição de seu contato com o 
mundo exterior.

Assim, quanto às correspondências, dispõe a Lei 
7.210/1984, em seu art. 41, in verbis:

Constituem direitos do preso:
[...]
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspon-
dência escrita, da leitura e de outros meios de informação 
que não comprometam a moral e os bons costumes.
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 
poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado 
do diretor do estabelecimento. (grifei)

Como se vê, ao preso é garantido o direito de 
manter-se em contato com o mundo exterior por meio 
de correspondência escrita. Não obstante, tal direito 
poderá ser circunscrito pela própria administração peni-
tenciária, mediante ato motivado do diretor do estabe-
lecimento, sendo tal restrição, inclusive, prescindível de 
decisão judicial.

Ante todo o exposto, conheço parcialmente da 
impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL  e PAULO 
CÉZAR DIAS.  

Súmula - CONHECERAM PARCIALMENTE DA 
IMPETRAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGARAM 
A ORDEM.

. . .

da paciente, determinando-se o seu desentranhamento 
dos autos.

Sustenta a impetração, em síntese, que foram 
juntadas aos autos correspondências escritas trocadas 
entre a paciente e corréu sem a devida autorização judi-
cial para a sua interceptação, bem como sem ter sido 
oportunizada a ampla defesa, tendo em vista que as 
cartas foram juntadas em audiência.

Afirma que a interceptação se deu sem que 
houvesse indícios razoáveis de autoria ou participação 
da paciente em infração penal, bem como a decisão 
que deferiu a realização de diligências restou carente de 
fundamentação, fato que contraria o disposto no art. 5º 
da Lei 9.296/1996 bem como no art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal.

Aduz que, não tendo sido produzida nos autos qual-
quer prova no sentido de que as cartas trocadas entre os 
acusados continham a esquematização de novos crimes, 
ou o induzimento de pessoas a mentirem, contendo 
apenas o que cada um falaria em juízo, não há razão de 
serem as mesmas juntadas aos autos.

Pugna pela concessão da ordem, para que sejam 
declaradas ilícitas as provas juntadas, consistentes nas 
correspondências interceptadas, com o consequente 
desentranhamento dos autos.

Pedido liminar por mim indeferido (f. 72-72-v.).
Informações prestadas pela autoridade indigitada 

coatora à f. 76.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela dene-

gação da ordem (f. 79-82). 
É o relatório. 
No tocante ao pleito de desentranhamento das 

cartas interceptadas dos autos, “por não conterem qual-
quer esquematização de novos crimes”, verifico que tal 
questão não foi apreciada pelo Juízo primevo. Nesse 
sentido, não tendo o impetrante formulado tal pedido 
perante o Juízo a quo, não pode este eg. Tribunal 
conhecê-lo, originariamente, sob pena de supressão 
de instância.

Pelo exposto, conheço parcialmente da impetração, 
somente em relação à alegação de ausência de funda-
mentação da decisão que determinou o cumprimento das 
diligências requeridas pelo Ministério Público.

Li atentamente as razões da impetração, as infor-
mações prestadas, a documentação acostada, o parecer 
da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que, nesse 
quesito, a ordem deve ser denegada, pelos motivos que 
passo a expor.

É certo que a decisão que determinou a intercep-
tação da correspondência da paciente, à f. 50, dispôs 
apenas: “Defiro as diligências requeridas pelo Ministério 
Público pelo que determino se oficie ao Diretor do Presídio 
como requerido”.

Não obstante, apesar do referido decisum não 
conter os motivos que ensejaram o deferimento da dili-
gência, estes estão alinhavados na requisição ministerial 
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agravante sob o fundamento de que ele não obteve bom 
aproveitamento escolar.

Nas razões recursais, f. 43/51, a defesa do agra-
vante sustenta que a remição é direito público subje-
tivo do apenado, que deve ter a sua pena remida com 
base na frequência escolar cursada, prescindindo de 
avaliação acerca do aproveitamento obtido no respec-
tivo período letivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que 
seja reformada a decisão proferida em primeira instância 
e remidos pelo estudo 7 (sete) dias de pena.

Contrarrazões às f. 08/12.
O MM. Juiz a quo, no exercício do juízo de retra-

tação, manteve a decisão, f. 28.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do recurso, f. 33/37.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Da análise dos autos, vejo que o reeducando foi 

condenado à pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática de vários 
crimes (levantamento de penas, f. 17/18).

Durante o cumprimento da pena, o apenado passou 
a participar das atividades escolares dentro da unidade 
prisional, acumulando, nos meses de julho e agosto de 
2010, 85 (oitenta e cinco) horas de estudo (f. 14).

Foi pleiteada a remição pelo estudo, que foi indefe-
rida pelo Juízo a quo (f. 24). Assim, o reeducando interpôs 
o presente agravo em execução.

A matéria debatida neste recurso restringe-se à 
necessidade ou não de comprovação de bom aproveita-
mento escolar do reeducando para que lhe seja deferido 
o benefício da remição pelo estudo. Pedindo vênia ao 
Magistrado de origem, entendo que tal verificação não 
é exigida para a concessão da benesse e, assim, razão 
assiste ao agravante. Senão vejamos.

O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, que 
estipula os requisitos para a remição pelo estudo, em 
momento algum impõe que o apenado comprove bom 
aproveitamento nos estudos para fazer jus ao benefício. 
Confira-se:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por 
estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão 
de: 
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência 
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste 
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por 
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas 
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos 
frequentados. 

Execução da pena - Remição pelo estudo -
 Bom rendimento escolar - Comprovação - 

Desnecessidade - Requisito não previsto no 
art. 126 da LEP - Reeducando - Frequência a 

curso no interior do presídio - Art. 129, § 1º, da 
Lei de Execução Penal - Aplicação analógica - 

Violação ao princípio da legalidade - Concessão 
do benefício - Súmula 341 do STJ -  Aplicabilidade

Ementa: Agravo em execução. Remição pelo estudo. 
Comprovação de bom aproveitamento escolar. Desne-
cessidade. Requisito não inscrito no art. 126 da Lei de 
Execução Penal. Aplicação analógica do art. 129, § 1º, 
da LEP. Impossibilidade. Reeducando que frequentou o 
curso no estabelecimento prisional. Ofensa ao princípio 
da legalidade. Inteligência da Súmula 341 do STJ. Bene-
fício concedido. Recurso provido.

- Inexiste na Lei de Execução Penal qualquer menção 
à necessidade de comprovação do bom rendimento 
escolar para que seja concedido o benefício da remição 
pelo estudo.

- O art. 129, § 1º, da LEP é aplicável aos condenados que 
estudam fora do estabelecimento prisional, e sua apli-
cação analógica aos apenados que estudam em unidade 
educacional no interior do presídio configura imposição 
de ônus, por parte do Judiciário, em que o próprio Poder 
Legislativo não o fez, o que importa em violação ao prin-
cípio da legalidade.

- “A frequência a curso de ensino formal é causa de 
remição de parte do tempo de execução de pena sob 
regime fechado ou semiaberto” (Súmula 341 do STJ).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0035.07.101359-
9/001 - Comarca de Araguari - Agravante: S.S.S. - Agra-
vado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Re-
lator: 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, em DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO. COMUNICAR.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014. - Nelson 
Missias de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se de 
agravo em execução penal interposto por S.S.S., incon-
formado com a decisão (f. 24) proferida pela MM. Juíza 
de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca 
de Araguari, que não concedeu a remição por estudos ao 
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extensiva do art. 126 da Lei de Execuções Penais, de forma 
a permitir a concessão da remição da pena pelo estudo visa 
dar maior eficácia ao instituto em face dos escopos contidos 
na LEP, visto que, em razão do objetivo a que se destina a 
execução penal, o vocábulo trabalho deve ser entendido tanto 
como o trabalho físico, como o intelectual, já que em ambas 
as hipóteses, maiores são as possibilidades de reintegração 
social do reeducando. 2. Tendo o reeducando comprovado 
a frequência às aulas, ainda que não tenha logrado apro-
vação, seria um contrassenso e um desestímulo desconsi-
derar as horas que o mesmo dedicou ao estudo, que, com 
esforço e autodisciplina vem buscando preparar-se para rein-
gressar na sociedade, aumentando as suas chances de vir 
a desempenhar atividade laboral lícita, finalidade essencial 
da execução penal. 3. Agravo provido. (Agravo em Execução 
Penal 1.0000.10.000839-0/001, Relator: Des. Antônio 
Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal, j. em 30.03.2010, 
p. em 17.05.2010.)

Ementa: Agravo de execução penal. Remição por estudo. 
Prescindibilidade de comprovação de bom aproveitamento. - 
Diante da ausência de disposição legal acerca da concessão 
da remição pelo estudo, aplicam-se, por analogia, os crité-
rios estabelecidos para aquela referente ao trabalho, sob 
pena de se desprestigiar o esforço e o envolvimento do 
encarcerado nas atividades que favorecem sua reintegração 
ao meio social. - O fraco aproveitamento do sentenciado 
em seus estudos não deve consistir óbice à concessão da 
remição da pena, pois seria flagrante desmotivação ao seu 
empenho em se ressocializar. (Agravo em Execução Penal 
1.0035.12.011321-8/001, Relator: Des. Catta Preta, 2ª 
Câmara Criminal, j. em 12.09.2013, p. em 23.09.2013.)

A propósito, também, o texto da Súmula 341 do 
STJ, que cita apenas a frequência a curso como causa de 
remição: “A frequência a curso de ensino formal é causa 
de remição de parte do tempo de execução de pena sob 
regime fechado ou semiaberto”.

Logo, comprovada a satisfação do requisito para o 
benefício, qual seja o desempenho de 85 (oitenta e cinco) 
horas de estudo (f. 14), o agravante faz jus à remição de 
7 (sete) dias de sua pena.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 
reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de 
Execuções Criminais da Comarca de Araguari, conce-
dendo ao reeducando a remição de 7 (sete) dias do tempo 
de execução da pena, em razão do tempo de estudo no 
interior do estabelecimento prisional referente ao período 
de julho e agosto de 2010.

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.

. . .

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas 
diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se 
compatibilizarem. 
§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir 
no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com 
a remição. 
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será 
acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino 
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento 
da pena, desde que certificada pelo órgão competente do 
sistema de educação.
§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou 
semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão 
remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de 
educação profissional, parte do tempo de execução da pena 
ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do 
§ 1º deste artigo. 
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão 
cautelar. 
§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos 
o Ministério Público e a defesa. 

Não há, na redação do caput ou dos parágrafos 
do dispositivo legal, qualquer menção à necessidade de 
comprovação do bom rendimento escolar para que seja 
concedido o benefício em questão. Pelo contrário, fala-se 
tão somente na frequência a curso educacional e deter-
mina-se a utilização das horas de estudo como parâmetro 
para o cálculo de dias a serem remidos.

Ademais, o bom aproveitamento nos estudos poderá 
ensejar apenas o aumento da quantidade de pena a ser 
remida, no caso de conclusão de ensino fundamental, 
superior ou médio, como disciplinado no art. 126, § 5º, 
da LEP.

Não bastasse, o art. 129, § 1º, da Lei de Execução 
Penal determinou expressamente a necessidade de se 
comprovar o aproveitamento escolar no caso de conde-
nado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal:

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensal-
mente ao juízo da execução cópia do registro de todos os 
condenados que estejam trabalhando ou estudando, com 
informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência 
escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. 
§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabeleci-
mento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de 
declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o 
aproveitamento escolar.

Nas situações em que achou ser necessária a 
comprovação de bom rendimento, o legislador impôs 
o ônus expressamente. Assim, não há razão para que 
o Judiciário imponha a restrição onde o próprio Poder 
Legislativo não quis, utilizando-se de analogia em malam 
partem, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, 
ao se estabelecer situação mais grave ao apenado sem 
amparo na legislação vigente.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

Execução penal. Remição por estudo. Interpretação extensiva 
do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Possibilidade. Apro-
veitamento insuficiente. Inexigibilidade. - 1. A interpretação 
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Apropriação indébita - Denúncia - Não assinatura -
 Mera irregularidade - Proposta de suspensão 

condicional do processo - Retorno do processo à 
fase ultrapassada - Impossibilidade - Esfera civil 
e criminal - Independência - Art. 168 do Código 

Penal - Autoria e materialidade - Prova -
 Condenação - Fixação da pena - Art. 59 do 

Código Penal - Aplicabilidade - Pena de multa -
 Proporcionalidade com a pena corporal - 

Necessidade - Penas substitutivas - Não sujeição 
aos interesses do réu

Ementa: Apelação. Crime de apropriação indébita. Falta 
de assinatura do promotor de justiça na denúncia. Mera 
irregularidade. Nulidade não acolhida. Pedido de reno-
vação da proposta de suspensão condicional do processo. 
Retorno do processo à fase ultrapassada. Impossibilidade. 
Existência de demanda na esfera cível. Irrelevância para 
a apuração de fato tido como criminoso na esfera penal. 
Rejeição das preliminares. Autoria e materialidade. Prova 
suficiente. Conduta típica. Condenação mantida. Dosi-
metria. Redução da pena de multa. Fixação nos termos do 
art. 59 do CPB e de forma proporcional à pena corporal. 
Penas substitutivas. Natureza penal que não se sujeita aos 
interesses do réu. Recurso parcial provido.

- A falta de assinatura da denúncia, cujo promotor de 
justiça competente está devidamente identificado, é mera 
irregularidade que pode ser sanada a qualquer tempo.

- O processo é marcha para frente e não comporta o 
retorno às etapas regularmente vencidas e ultrapassadas.

- Demonstrado que o acusado se apropriou de bem da 
vítima, de que tinha a posse ou detenção, fica caracteri-
zada a prática do crime do art. 168 do CPB.

- Por serem independentes as esferas cível e criminal, a 
existência de uma demanda na primeira não impede a 
apuração de fatos tidos como delituosos na segunda.

- Fixadas as penas de acordo com as regras dos arts. 59 
e 68 do CPB, incabível a sua alteração.

- A pena de multa deve ser reduzida sempre que neces-
sário para guardar estrita proporcionalidade com a priva-
tiva de liberdade.

- As medidas restritivas de direitos do art. 44 do CPB, 
embora não privem a liberdade do agente, possuem 
natureza criminal e coercitiva, como imposição estatal 
frente a uma conduta ilícita, as quais não se sujeitam aos 
interesses do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.172207-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: I.M. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
C.S.R.W. - 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 REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014. - Catta 
Preta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CATTA PRETA - De início, registro que recebi 
o memorial protocolado pelo il. advogado do réu, em 
10.02.2014, e o li atentamente antes da conclusão 
deste voto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por I.M. 
contra a sentença (f. 466/469), em que foi condenado 
nos termos do art. 168 do CPB, às penas de 1 ano e 6 
meses de reclusão, no regime aberto, mais 50 dias-multa, 
substituída a corporal por restritivas de direitos.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, 
pedindo, em preliminar, a anulação do processo por não 
ter a denúncia sido assinada pelo promotor de justiça; 
porque há outra demanda transitada em julgado na 
esfera cível tratando do mesmo fato; porque seria no caso 
cabível a oportunização de nova proposta de suspensão 
condicional do processo. No mérito, pede a absolvição 
pela atipicidade da conduta. Alternativamente, requer a 
redução das penas (f. 513/543).

Em contrarrazões, a acusação pede o desprovi-
mento do recurso (f. 569/579).

A d. Procuradoria opinou pelo conhecimento do 
recurso, sendo pelo seu desprovimento (f. 589/593).

O advogado do réu protocolou petição com 
documentos anexos, referentes a cópias de peças proces-
suais de ações cíveis que tramitam na 21ª Vara Cível 
desta Capital (f. 595/605 e 616/636).

A vítima requereu a sua habilitação como assistente 
da acusação (f. 609), a qual foi deferida nos termos da 
manifestação do Parquet.

É o relatório.
Conhece-se do recurso.
Consta da denúncia que o acusado I.M., no dia 

1º de setembro de 2008, se apropriou de coisa alheia 
móvel, em especial de 50% do veículo Honda Civic, ano 
2007, placa XX, de que tinha a posse, vitimando C.S.R.W.

Apurou-se que o réu e a vítima se associaram para 
adquirir o veículo e recuperá-lo, para juntos usufruírem.

Constatou-se, por fim, que o réu retirou o veículo 
da oficina que o recuperou e dele se apropriou na inte-
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gralidade, mesmo sabendo que metade do bem pertencia 
à vítima.

As preliminares, a nosso aviso, não merecem 
acolhida.

Primeiro, a falta de assinatura da denúncia pelo 
promotor de justiça não tem o condão de inquinar todo o 
processo de nulidade.

Veja-se que o membro do Parquet, que é o compe-
tente para atuar no juízo da Comarca de origem, está 
claramente identificado na peça - Dr. Turíbio Barra de 
Andrade -, pelo que não se pode inferir que a suposta 
irregularidade tenha causado algum prejuízo à defesa.

Outrossim, o suposto vício, se é que ocorreu, foi 
oportunamente regularizado em tempo, razão pela qual 
não há como acolher essa preliminar.

Segundo, não há como anular o processo tão 
somente porque o réu pretende nova oportunidade de 
proposta da suspensão condicional do processo, dessa 
vez sem a necessidade de indenizar a vítima.

Como se sabe, o processo é uma marcha para 
frente, e os atos só devem repetir-se se constatado algum 
vício insanável por prejuízo à defesa.

No caso, o Parquet ofertou a suspensão nos termos 
do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, mas o réu optou 
por recusar o benefício sem apresentar qualquer justifica-
tiva para tanto (f. 311).

Sobre a impossibilidade de renovação de atos prati-
cados regularmente, tem-se a jurisprudência:

O processo marcha para frente e, decorrido o prazo para 
a prática de determinado ato, extingue-se para a parte o 
direito de praticá-lo (Apel. nº 1.0451.04.001056-8/003. 2ª 
Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires. DJ de 
04.09.2008).

Nesse sentido, o STJ:

Recurso especial. Recebimento da denúncia em relação 
ao crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98. Superve-
niência de elementos ensejadores da ausência de justa 
causa para a persecução penal. Juízo de mérito. Reconside-
ração do despacho que recebeu de denúncia. Inadmissibili-
dade. Ausência de previsão legal e necessidade de resguardo 
da segurança jurídica. Aplicação da teoria da asserção ao 
direito processual penal. Recurso especial improvido. - 1. 
O processo penal encerra uma série de atos coordenados, 
constituindo verdadeira ‘marcha para frente’, tendo em vista 
a finalidade a que ele se destina. 2. Não pode, portanto, 
o juiz, após ter recebido a denúncia e manifestado-se sobre 
a admissibilidade da acusação, simplesmente voltar atrás e 
reformar o seu despacho, em prejuízo à segurança jurídica, 
pois operada contra ele a preclusão pro judicato. 3. Caso 
surja, durante a instrução criminal, circunstâncias de fato ou 
de direito que levem à improcedência, total ou parcial, da 
pretensão punitiva estatal, deverá o juiz, ao sentenciar, levar 
em consideração tais circunstâncias, utilizando-se, entre-
tanto, de fundamentação diversa daquela relativa à inadmis-
sibilidade da exordial acusatória. 4. Isso porque, ao proferir 
decisão positiva de admissibilidade da denúncia e atestar a 
existência das condições da ação e dos pressupostos proces-
suais positivos, o magistrado ultrapassa uma fase proces-

sual, surgindo, a partir daí, não mais um juízo sobre a viabili-
dade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, ensejando a 
prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme 
o caso, sendo aplicável a teoria da asserção. 5. Recurso espe-
cial improvido (REsp 1354838/MT. 5ª T. DJ de 02.04.2013).

De mais a mais, a defesa aduz como meio de defesa 
a regra do art. 89, § 3º, da Lei dos Juizados Especiais, 
mas não fez prova da impossibilidade material de inde-
nizar a vítima, pelo que também não merece acolhida. 

Terceiro, por fim, não há como decretar a nulidade 
do processo tão somente por existir decisão transitada em 
julgado na esfera cível cujo objeto é o vínculo empresa-
rial do réu com a vítima.

Como se sabe, as esferas cível e criminal são 
distintas e o julgamento de uma causa naquela não tem 
o condão de impedir a apuração de fato definido como 
crime nesta.

Digno de nota, no caso, como bem asseverou o 
promotor de justiça, “a existência de uma sociedade de 
fato entre a vítima e o réu não impossibilita a ocorrência de 
crimes” (f. 572), sendo certo que a maneira de se apurar 
a sua prática é pela via do processo criminal, resguar-
dados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, o fato de existirem demandas em outras 
esferas não veda a atuação do direito penal para apurar 
condutas ilícitas e punir quem as pratique.

Passa-se ao exame do mérito.
O réu tenta eximir-se de sua responsabilidade 

penal, afirmando que os fatos não passam de uma desa-
vença comercial.

Porém, em que pesem os argumentos postos no 
recurso de apelação defensivo, entende-se que a conduta 
praticada pelo réu é típica, ilícita e culpável.

As provas apontam que o veículo foi comprado em 
comum acordo entre o réu e a vítima e de forma onerosa 
para ambos. Quando o automóvel estava em fase final 
de recuperação em uma oficina, o réu o retirou do local e 
o vendeu a terceiros, sem a anuência da vítima, que nada 
recebeu da transação.

A par disso, o argumento do réu de que ele poderia 
ser facilmente encontrado pela vítima para juntos resol-
verem a desavença não merece guarida. Diversas certi-
dões juntadas aos autos aferem que se tentou encontrar o 
réu nos endereços por ele fornecidos, mas todas as tenta-
tivas restaram frustradas (f. 378, 379, 380, 381/386).

Diante de tais elementos, infere-se que o réu se 
apropriou do bem alheio, vendeu-o a terceiros e se 
ocultou para dificultar que a vítima o encontrasse e se 
visse indenizada.

Não se pode deixar de considerar que o bem foi 
objeto de inúmeras transações em curto espaço de tempo, 
tudo, ao que se vê, para praticamente inviabilizar o seu 
rastreamento por parte da vítima ou da Justiça (f. 18/19).

De mais a mais, o próprio réu confessa que alienou 
o veículo sem a anuência da vítima e não repassou a sua 
quota-parte de direito (f. 348/349). 
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Melhor sorte não socorre a defesa ao pleitear 
a redução da pena corporal ou a modificação das 
penas substitutivas por outras que o réu efetivamente 
consiga adimplir.

Em relação à pena corporal, nota-se que o Juízo 
a quo respeitou as regras dos arts. 59 e 68 do CPB, 
fixando-a em patamar próximo do mínimo legal, o que 
demonstra, outrossim, respeito à regra da Súmula nº 43 
do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça. 

Quanto ao benefício do art. 44 do CPB, escla-
reça-se que, mesmo que possua característica de pena 
alternativa à privativa de liberdade, a pena restritiva de 
direitos se constitui como sanção penal e, portanto, não 
está condicionada aos interesses daquele a quem foi 
imposta, exigindo esforço do condenado. 

Para sua aplicação, o magistrado competente 
se utiliza da análise do caso concreto, de forma que a 
sanção seja imposta de acordo com a necessidade de 
reparação do delito praticado e, também, com a finali-
dade de prevenção da prática de novos delitos. 

Com efeito, não cabe ao condenado buscar 
adequar aos seus interesses a pena que deseja cumprir, 
mormente ausentes provas concretas de sua impossi-
bilidade de cumprimento, motivo pelo qual se entende 
inviável, no caso em tela, nova substituição da pena.

A propósito, outro não é o teor do art. 148 da 
Lei nº 7.210/94, segundo o qual, após transitada em 
julgado a sentença condenatória, não é legítimo ao juízo 
da execução alterar a pena a ser cumprida, limitando-se 
à, motivadamente, alterar apenas 

a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços 
à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as 
às condições pessoais do condenado e às características do 
estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário 
ou estatal.

No mesmo sentido já se manifestou o colendo 
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, nos 
seguintes termos:

Execução penal. Recurso especial. Art. 148 da LEP e art. 45, 
§ 2º, do CP. Substituição da pena de prestação de serviços 

à comunidade por pagamento de cesta básica. Impossibili-
dade. - Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na 
prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em 
julgado da condenação, só é permitido ao juiz da execução, 
a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de 
cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do conde-
nado e às características do estabelecimento, vedada a subs-
tituição da pena aplicada (precedente desta Corte). Recurso 
provido (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 
Turma, j. em 19.04.2007, DJ de 13.08.2007, p. 406).

De mais a mais, possui expressa previsão legal 
a condenação do réu à prestação pecuniária à vítima, 
visando a indenizá-la dos prejuízos advindos da prática 
do crime.

Na oportunidade, registre-se que, em caso de even-
tual condenação do réu na esfera cível, sobre os fatos 
aqui tratados, ter-se-á descontado o quantum já estipu-
lado de indenização neste processo criminal, a fim de se 
evitar locupletamento ilícito da vítima.

Por fim, melhor sorte socorre à defesa ao pleitear a 
redução da pena de multa.

Quando da fixação da pena corporal, a d. Magis-
trada a definiu em patamar pouco acima do mínimo 
legal, tudo nos termos do art. 59 do CPB.

Dessa forma, a fim de manter proporcionalidade 
entre a sanção corporal e a pena de multa, deve esta ser 
reduzida para patamar próximo do mínimo.

Assim, reduz-se a pena de multa para 15 dias-multa, 
para guardar proporcionalidade com a privativa de liber-
dade, que foi fixada em 1 ano e 6 meses.

Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares e 
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir 
a pena de multa.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e RENATO 
MARTINS JACOB.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Processual penal - Recurso ordinário em habeas 
corpus - Atentado violento ao pudor - Nulidades 

de provas, desclassificação - Supressão de 
instância - Impossibilidade - Prisão preventiva -
 Falta de indicação de elementos concretos a 

justificar a medida - Risco para aplicação da lei 
penal - Réu em lugar incerto e não sabido -
Motivação inidônea - Ocorrência - Recurso 
conhecido em parte e, nessa parte, provido

1. À exceção do direito de recorrer em liberdade, as 
demais questões suscitadas no recurso não foram apre-
ciadas no acórdão impugnado. Destarte, inviável a análise 
das matérias por este Sodalício, sob pena de indevida 
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência.

2. A prisão processual deve ser configurada no caso de 
situações extremas, em meio a dados sopesados da expe-
riência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo 
da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liber-
dade. In casu, prisão provisória que não se justifica ante a 
fundamentação inidônea.

3. O perigo para aplicação para lei penal não deflui 
do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto 
e não sabido, pois não há confundir evasão com 
não localização.

4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido a fim 
de que o Recorrente possa aguardar o trânsito em julgado 
da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem 
prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, 
examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares 
implementadas pela Lei nº 12.403/11, ressalvada, inclu-
sive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso 
demonstrada sua necessidade.

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 40.123-MG 
(2013/0271156-2) - Relatora: MINISTRA MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA 

Recorrente: R.S.M. (preso). Advogado: Flávio Alexander 
Delaqua Lucas.  Recorrido: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, 
por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, 
nesta parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis 

Júnior (Presidente) e Marilza Maynard (Desembargadora 
Convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.  

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz. 

Brasília, 11 de março de 2014 (data do julgamento) 
- Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Relatora.

Relatório

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
(Relatora) - Cuida-se de recurso em habeas corpus, com 
pedido liminar, interposto por R.S.M. contra acórdão 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC 
nº 1.0000.13.027791-6/000).

Consta dos autos que o Recorrente foi condenado 
como incurso no art. 214 c/c art. 224, “a”, ambos do 
Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em 
regime inicial semiaberto (f. 349 a 356). O decisum 
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (f. 354 e 
355).

Insatisfeita, a defesa impetrou o writ originário, 
cuja ordem foi denegada, em acórdão assim sintetizado 
(f. 376):

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória 
recorrível. Decretação da custódia cautelar. Fundamentação 
suficiente. Apelação interposta. Princípio da unirrecorribili-
dade. Via inadequada. 1 - Diante do princípio da unirrecor-
ribilidade, não há como conhecer do writ impetrado quando 
a decisão condenatória também é objeto de apelação 
criminal, pois, a via exígua do habeas corpus não é própria 
para o revolvimento dos fatos e provas colhidas ao longo 
da Instrução. 2 - Inexiste constrangimento ilegal na sentença 
condenatória recorrível que, fundamentadamente, nega ao 
paciente o direito de apelar em liberdade visando, sobretudo, 
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 3 
- Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

   Sustenta a defesa, inicialmente, que as provas constan-
tes dos autos não nos permite concluir que o ora recor-
rente tenha pratica o crime descrito na denúncia.

Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do 
delito de atentado violento ao pudor para a contravenção 
penal tipificada no art. 65 ou para aquela descrita no 
art. 61, ambos do Decreto-lei 3.688/41. Argumenta, 
ainda, que o delito ocorreu em sua forma tentada. Alega, 
ao final, a insanidade mental do recorrente.

Requer, liminarmente, que seja assegurado ao ora 
recorrente o direito de responder ao processo em liber-
dade. No mérito, pretende a absolvição do ora recor-
rente ou o acolhimento de uma das teses defendidas 
no recurso.

O pedido de medida liminar foi deferido, às 
f. 411/413, para que o Recorrente aguardasse o julga-
mento definitivo deste recurso em liberdade, mediante 
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termo de comparecimento aos atos processuais, facul-
tado ao Juízo de primeiro grau a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão que entendesse necessárias 
e adequadas ao caso.

Com vista dos autos, manifestou-se o 
Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 
Subprocurador-Geral da República Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, pelo desprovimento do recurso ordi-
nário (f. 419/422).

É o relatório. 

Voto

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
(Relatora) - Cumpre esclarecer, de saída, que, à exceção 
do direito de recorrer em liberdade, as demais questões 
suscitadas no recurso não foram apreciadas no acórdão 
impugnado, conforme se depreende do seguinte trecho 
do acórdão (f. 378):

Em que pese a irresignação do paciente, tenho que a via 
eleita não se mostra adequada para exame da autoria, insu-
ficiência das provas, desclassificação do delito, reconheci-
mento da figura tentada do tipo penal e do pedido de instau-
ração de incidente de insanidade mental, por demandarem 
análise do acervo probatório.
Ademais, de acordo com as informações prestadas pela 
autoridade tida coatora (f. 276), verifica-se que foi interposto 
recurso de apelação pela defesa do paciente, no qual foram 
arguidas as mesmas teses apresentadas nesse remédio cons-
titucional (f. 305-313).
Ora, sabidamente o ordenamento jurídico disponibilizou 
mecanismos próprios para a desconstituição de decisões 
condenatórias, sendo cediço que a apelação interposta, 
de caráter mais amplo que o habeas corpus, acarreta no 
reexame da matéria que tem como objetivo um novo julga-
mento em substituição ao anterior.
Portanto, existindo recurso próprio pendente de julgamento, 
torna-se descabido o concomitante exame, até porque a 
via estreita do habeas corpus não permite a cassação da r. 
sentença a quo, ao menos que houvesse flagrante nulidade, o 
que não é o caso, devendo o paciente aguardar o julgamento 
do recurso de apelação interposto. 

Destarte, inviável a análise das matérias por este 
Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,

havendo interposição simultânea de recurso de apelação e 
de habeas corpus, versando sobre os mesmos temas, inexiste 
ilegalidade qualquer em se reservar a sua decisão para a 
sede da apelação, mormente quando se mostra, evidente-
mente, mais adequada ao seu deslinde (RHC nº 18.124/RJ, 
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 05.02.2007). 

No mais, a questão trazida a deslinde abarca o 
exame acerca da fundamentação empregada no encar-
ceramento cautelar do Recorrente. Nesse âmbito, eis o 
dito pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido de decre-
tação da prisão preventiva do paciente, pedido formu-
lado pela Acusação, e decretar sua revelia, verbis (f. 86):

Indefiro o pedido, tendo em vista que não há notícia nos 
autos de que o acusado seja contumaz no delito praticado, 
não havendo que se falar em acautelamento em razão da 
garantia da ordem pública. Em relação à aplicação da lei 
penal também não há indício nos autos de que o acusado 
tenha a intenção de se furtar à pena que lhe seja imposta de 
vez que, decorridos quase três anos dos fatos continua resi-
dindo no mesmo local. 

Contudo, no momento da prolação da sentença, 
constata-se que os mesmos fatos acima mencionados 
foram invocados para decretar a prisão preventiva do 
Recorrente, conforme se depreende do seguinte excerto 
(f. 354 e 355): 

Não permito ao réu recorrer em liberdade. Apesar de ter 
permanecido solto, durante a instrução criminal, verifica-se 
que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, 
razão pela qual foi lhe decretada a revelia. Desta feita, ficou 
demonstrado motivo para a decretação da prisão preventiva, 
para a conveniência da instrução criminal e a fim de se asse-
gurar a aplicação da lei penal, já que foi condenado, e ante 
a possibilidade de fuga.

Impetrado prévio writ, o Colegiado Estadual assim 
se pronunciou ao denegar a ordem, no que interessa 
(f. 376):

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória 
recorrível. Decretação da custódia cautelar. Fundamentação 
suficiente. Apelação interposta. Princípio da unirrecorribili-
dade. Via inadequada. 1 - Diante do princípio da unirrecor-
ribilidade, não há como conhecer do writ impetrado quando 
a decisão condenatória também é objeto de apelação 
criminal, pois, a via exígua do habeas corpus não é própria 
para o revolvimento dos fatos e provas colhidas ao longo 
da Instrução. 2 - Inexiste constrangimento ilegal na sentença 
condenatória recorrível que, fundamentadamente, nega ao 
paciente o direito de apelar em liberdade visando, sobretudo, 
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 3 
- Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Verifica-se que foi imposta a custódia provisória, 
essencialmente, em razão da necessidade em apresentar 
uma resposta adequada à sociedade acerca dos trans-
gressores da lei penal, da imprescindibilidade dos escla-
recimentos dos fatos, e para se assegurar a incidência da 
norma penal, destacando-se, ainda, a garantia da ordem 
pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação 
da lei penal.

Ora, há de ver que ao declinar, unicamente, tais 
dados, sem respaldo em circunstâncias colhidas da 
situação concreta, não se constituem elementos aptos a 
ensejar a prisão provisória. 

Em especial, não me parece viável suscitar como 
arrimo para a segregação cautelar o fato de não ter o 
Recorrente comparecido à audiência de instrução e julga-
mento, sobrevindo, então, prisão preventiva. 

Além da menção ao não comparecimento do réu 
à audiência de instrução e julgamento, da sentença que 
negou o direito de recorrer em liberdade, exsurgem refe-
rências outras, meramente genéricas. 
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Ao que se me afigura, debruçando-me sobre o 
caso em concreto, a prisão provisória não se sustenta, 
porque nitidamente desvinculada de qualquer elemento 
de cautelaridade.

Nunca é demais lembrar que a prisão processual 
deve ser configurada no caso de situações extremas, 
em meio a dados sopesados da experiência concreta, 
porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição 
reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 

Dúvida não há, portanto, de que a liberdade, antes 
do trânsito em julgado, é a regra, não compactuando 
com a automática determinação/manutenção de encar-
ceramento. Pensar-se diferentemente seria como estabe-
lecer uma gradação no estado de inocência presumida. 
Ora, é-se inocente, numa primeira abordagem, indepen-
demente da imputação. Tal decorre da raiz da idéia-força 
da presunção de inocência e deflui dos limites da condição 
humana, a qual se ressente de imanente falibilidade.

A necessidade de motivação das decisões judi-
ciais - dentre as quais se insere aquela relativa ao status 
libertatis do imputado antes do trânsito em julgado - não 
pode significar, a meu ver e com todo o respeito dos 
votos contrários, a adoção da tese de que, nos casos 
de crimes graves, há uma presunção relativa da necessi-
dade da custódia cautelar. E isso porque a Constituição 
da República não distinguiu, ao estabelecer que ninguém 
poderá ser considerado culpado antes do trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória, entre crimes 
graves ou não, tampouco estabeleceu graus em tal 
presunção. A necessidade de fundamentação decorre do 
fato de que, em se tratando de restringir uma garantia 
constitucional, é preciso que se conheça dos motivos que 
a justificam. É nesse contexto que se afirma que a prisão 
cautelar não pode existir ex legis, mas deve resultar de ato 
motivado do juiz.

Vê-se, portanto, que se limitou o magistrado a repro-
duzir termos legais e a traçar suposições acerca da possi-
bilidade de se furtar à lei penal, sem indicar, contudo, 
qualquer elemento concreto a justificar a imposição de 
prisão antes do trânsito em julgado. 

Trata-se de verdadeira afronta à garantia da moti-
vação das decisões judiciais a decisão que justifica a 
prisão de tal forma. Como medida extrema, dotada de 
absoluta excepcionalidade, deve ser a prisão provisória 
justificada em motivos concretos, e, ainda, que indiquem 
a necessidade cautelar da prisão, sob pena de violação à 
garantia da presunção de inocência.

Assim, não havendo a indicação de elementos espe-
cíficos do caso que, concretamente, apontem a necessi-
dade da medida cautelar, não pode subsistir a decisão, 
por falta de motivação idônea. 

Esta tem sido a orientação deste Superior Tribunal 
de Justiça, abominando-se a fundamentação da prisão 
calcada apenas em proposições genéricas: 

Habeas corpus. Processo penal. Citação por edital. 
Não-comparecimento do réu. Suspensão do processo 
e do prazo prescricional. Prisão preventiva decretada. 
Fundamentação inidônea. 1. A disposição contida no art. 366 
do CPP acerca da prisão preventiva não enseja hipótese de 
custódia cautelar obrigatória, tendo em vista a remissão aos 
requisitos contidos no art. 312 do mesmo estatuto. Assim, a 
decisão que a decreta, quando o réu se mostra revel, também 
deve fazer menção à situação concreta em que a liberdade 
do paciente evidenciaria risco à garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal 
ou à aplicação da lei penal. 2. Ordem concedida para 
revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo 
não estiver preso, sem prejuízo de que nova custódia cautelar 
seja decretada, desde que com fundamentação idônea (HC 
114.499/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 
em 27.11.2008, DJe 19.12.2008).

Habeas corpus. Processo penal. Homicídio qualificado. 
Citação por edital. Não-comparecimento do réu. Suspensão 
do processo e do prazo prescricional. Prisão preventiva 
decretada. Fundamentação inidônea. Ordem concedida. 1. 
A disposição contida no art. 366 do CPP acerca da prisão 
preventiva não enseja hipótese de custódia cautelar obriga-
tória, tendo em vista a remissão aos requisitos contidos no 
art. 312 do mesmo estatuto. Assim, a decisão que a decreta, 
quando o réu se mostra revel, também deve fazer menção à 
situação concreta em que a liberdade do paciente eviden-
ciaria risco à garantia da ordem pública, da ordem econô-
mica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação 
da lei penal. 2. Na hipótese, a superveniência da decisão 
de pronúncia não torna insubsistente a ilegalidade veri-
ficada, porquanto o novo título judicial não acrescentou 
nenhum fundamento válido e concreto que justificasse, à luz 
do art. 312 do Código de Processo Penal, a necessidade da 
segregação antecipada. 3. Ordem concedida (HC 103.584/
SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 
em 16.09.2008, DJe 28.10.2008).

Habeas corpus liberatório. Homicídio qualificado. Réu que 
respondeu solto ao processo. Prisão decretada em 23.04.97, 
após a sentença de pronúncia, calcada na pretensa fuga 
do paciente. Momentânea dificuldade na localização do 
acusado, em razão de viagem a trabalho. Fuga não carac-
terizada. Parecer do MPF pela denegação da ordem. Ordem 
concedida, porém, para revogar o decreto prisional exarado 
em desfavor do paciente, mediante o compromisso de compa-
recimento aos demais atos do processo, sem prejuízo de 
decretação de nova constrição cautelar, caso situação de fato 
posterior, calcada em dados objetivos, assim o recomende. 
1. Na hipótese, a pretensa fuga do acusado revela-se insu-
ficiente para embasar a manutenção da prisão preventiva. 
2. O fato é que o acusado possui a profissão de vendedor 
ambulante, necessitando empreender algumas viagens 
para comprar mercadorias, o que pode ter dificultado, em 
alguns momentos, a sua localização; todavia, possuía advo-
gado constituído, comparecera espontaneamente anterior-
mente, e, tendo em vista que se passaram apenas dois dias 
da data da expedição do mandado de intimação da sentença 
de pronúncia até a certidão atestando que estaria em lugar 
incerto e não sabido, é possível concluir que não foram reali-
zados esforços para a sua localização. 3. Assim, não se cons-
tata, em princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado 
do distrito da culpa para se furtar ao processo; por isso, não se 
verifica, apenas e tão-somente por este motivo, a necessidade 
da medida extrema. 4.   É irrelevante para a manutenção da 
prisão preventiva a fuga e consequente revelia do paciente, 
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após o decreto da prisão cautelar, cuja validade contesta em 
juízo: agride a garantia da tutela jurisdicional exigir-se que, 
para poder questionar a validade da ordem de sua prisão, 
houvesse o cidadão de submeter-se previamente à efetivação 
dela (HC 85.900/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 
25.11.05 e HC 78.781/MG, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de 
Assis Moura, DJU de 25.02.08). 5.   Parecer do MPF pela 
denegação da ordem. 6.   Ordem concedida, para revogar 
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, 
mediante o compromisso de comparecimento a todos os 
atos do processo, sem prejuízo de decretação de nova cons-
trição cautelar, caso situação de fato posterior, calcada em 
dados objetivos, assim o recomende (HC 124.932/CE, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado 
em 13.08.2009, DJe de 08.09.2009).

Sentença condenatória (expedição de mandado). Prisão 
(caráter provisório). Réu solto (caso). Apelação em liberdade 
(possibilidade). Recursos (esgotamento). Condenação (trân-
sito em julgado). 1. Antes de a sentença penal condenatória 
transitar em julgado, a prisão dela decorrente tem a natu-
reza de medida cautelar, a saber, de prisão provisória - classe 
de que são espécies a prisão em flagrante, a temporária, a 
preventiva, etc. 2. Presume-se que toda pessoa é inocente, 
isto é, não será considerada culpada até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória, princípio que, de tão eterno 
e de tão inevitável, prescindiria de norma escrita para tê-lo 
inscrito no ordenamento jurídico 3. É da jurisprudência da 
6ª Turma do Superior Tribunal que o réu, já em liberdade, 
em liberdade permanecerá até que se esgotem os recursos 
de índole ordinária e extraordinária. 4. Ordem de habeas 
corpus concedida em parte, para que o paciente permaneça 
em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória (HC 54.602/MG, Rel. Ministro Nilson Naves, 
Sexta Turma, julgado em 18.10.2007, DJe de 31.03.2008).

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo 
na formação da culpa. Matéria não debatida na origem. 
Supressão de instância. Superveniência da pronúncia. 
Súmula 21. Negativa de autoria. Pretensão de absolvição. 
Inviabilidade da via eleita. Preventiva decretada com base 
na gravidade abstrata do delito, comoção social e para 
resguardar integridade física do acusado. Ausência de funda-
mentação idônea. Ordem parcialmente concedida. 1. A 
questão referente ao excesso de prazo na formação da culpa 
não foi submetida ao Tribunal de origem, o que inviabiliza a 
apreciação do pedido, sob pena de indevida supressão de 
instância. De mais a mais, já foi proferida pronúncia, o que 
atrai a incidência da Súmula 21/STJ. 2. A alegação de nega-
tiva de autoria esbarra na necessidade de revolvimento do 
conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita 
do writ. 3. As prisões de natureza cautelar são medidas de 
índole excepcional, que só podem ser impostas quando 
comprovados fundamentos concretos de sua necessidade. 
4. No caso, a prisão do paciente foi decretada com base 
na gravidade abstrata do delito, na comoção social causada 
e para resguardar a integridade física do acusado, justifica-
tivas que não se mostram idôneas à restrição da liberdade. 
5. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão 
preventiva, mediante assinatura de termo de comparecimento 
a todos os atos do processo, ressalvando-se, ainda, a possi-
bilidade de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada 
a necessidade (HC 96.861/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Sexta Turma, julgado em 10.03.2009, DJe de 30.03.2009). 

Processo penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão 
preventiva. Fundamentos. Ausência. Constrangimento ilegal. 

Reconhecimento. 1. Na decretação da prisão preventiva, 
a ausência de enunciação de fatos concretos, indicadores 
dos fundamentos de cautelaridade previstos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, revelam constrangimento ilegal. 
2. A fuga do distrito da culpa, diante de decreto prisional 
marcado pela carência de fundamentação, não corporifica, 
por si só, o risco para aplicação da lei penal, mas, antes, exer-
cício regular de direito: legítima oposição ao arbítrio estatal. 
3. Ordem concedida (HC 91.083/BA, de minha relatoria, 
Sexta Turma, julgado em 21.02.2008, DJe 10.03.2008).

 Habeas corpus. Direito processual penal. Homicídio qualifi-
cado. Prisão preventiva. Preservação. Sentença de pronúncia. 
Fundamentação. Inocorrência. Ordem concedida. 1. A 
fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como 
resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da 
República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, 
pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição 
suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a 
certificar a realização da hipótese de incidência da norma e 
os efeitos dela resultantes. 2. A falta de demonstração, efetiva 
e concreta, das causas legais da prisão preventiva, caracteriza 
constrangimento ilegal manifesto, tal como ocorre quando o 
Juiz se limita a invocar a necessidade de garantir a ordem 
pública, sem base, contudo, em qualquer fato concreto. 
3. O decreto de prisão preventiva há de substanciar-se no 
fato-crime e no homem-autor concretos, não bastando, como 
não basta, a invocação da gravidade abstrata do crime. 4. 
Ordem concedida (HC 80.870/PR, Rel. Ministro Hamilton 
Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 29.11.2007, DJe de 
11.02.2008, p. 1). 

 Processual penal. Habeas corpus. Roubo em concurso de 
pessoas. Revelia. Artigo 366 do Código de Processo Penal. 
Prisão preventiva. Ausência de demonstração concreta 
dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, 
mandado de prisão a ser recolhido, podendo a prisão ser 
novamente determinada com base em outros elementos 
concretos de convicção. 1. A revelia do réu, nos termos do 
artigo 366 do Código de Processo Penal, não autoriza, por 
si só, a determinação de sua prisão preventiva. 2. A prisão 
preventiva poderá ser determinada apenas quando forem 
preenchidos os pressupostos e requisitos do artigo 312 do 
Código de Processo Penal, não como decorrência automática 
do artigo 366 do Código de Processo Penal. 3. Ordem conce-
dida, mandado de prisão a ser recolhido, podendo a prisão 
ser novamente determinada com base em outros elementos 
concretos de convicção (HC 92.857/MG, Rel.ª Ministra Jane 
Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, 
julgado em 07.02.2008, DJe de 25.02.2008, p. 367).

 Processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso 
ordinário. Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Prisão 
preventiva. Aplicação da lei penal. Revelia. - ‘A revelia do 
acusado citado por edital não basta, por si só, para legi-
timar a decretação de sua prisão preventiva, conforme inte-
ligência da nova redação do art. 366 do CPP, dada pela Lei 
9.271/96.’ (Informativo nº 461/STF). Ordem concedida (HC 
84.208/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 
em 14.08.2007, DJe de 01.10.2007, p. 348).

Não é outro o entendimento do Pretório Excelso:

Processo penal. Crimes de falsificação de documento público 
e uso de documento falso (arts. 297 e 304 do Código Penal). 
Paciente não localizado no endereço constante dos autos. 
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Agravo regimental no recurso ordinário em 
habeas corpus - Crime de tráfico de drogas - 

Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - Alegada nulidade 
processual - Inobservância do rito previsto no 

art. 400 do Código de Processo Penal - Oitiva do 
acusado antes das testemunhas - Rito especial 
previsto na Lei nº 11.343/2006 - Prevalência da 
lei especial sobre o regramento geral - Ausência 

de flagrante ilegalidade - Agravo regimental 
improvido

I - A ordem dos atos processuais, para a apuração de 
crimes relacionados ao tráfico de drogas, observa o 
regramento específico estabelecido no art. 57 da Lei 
nº 11.343/2006, e não o estatuto geral do Código de 
Processo Penal. É legítimo o interrogatório do réu antes 
da ouvida das testemunhas de acusação. Precedentes das 
Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte.

II - Agravo regimental improvido.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS 
CORPUS Nº 40.647-MG (2013/0305161-4) - Relatora: 
MINISTRA REGINA HELENA COSTA  

Citação por edital. Réu que não compareceu ao respectivo 
interrogatório e deixou de nomear defensor para a causa. 
Suspensão do processo e do curso do lapso prescricional. Art. 
366 do CPP. Prisão preventiva decretada. Art. 312 do CPP. 
Fundamentação inidônea. Ordem concedida. 1. O art. 366 
do Código de Processo Penal estabelece que, ‘se o acusado, 
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescri-
cional, podendo o juiz determinar a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 
a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312’.  2. 
Na concreta situação dos autos, o paciente não foi locali-
zado no endereço constante dos autos. Citado por edital, não 
compareceu a Juízo nem constituiu advogado para o patro-
cínio da causa. Pelo que o magistrado processante decretou a 
suspensão tanto do processo quanto do respectivo lapso pres-
cricional. Magistrado que entendeu desnecessária a prisão 
cautelar. 3. Isso não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais decretou a prisão preventiva do paciente, ao 
acolher recurso em sentido estrito, manejado pelo Ministério 
Público. Prisão preventiva que se acha embasada exclusiva-
mente na citação editalícia do acusado, como fator de risco 
para a própria aplicação da lei penal e por conveniência 
da instrução criminal. O que, segundo reiterada jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal, não é o suficiente para 
atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Precedentes: HC 79.392, da relatoria do Ministro Sepúlveda 
Pertence; HC 86.140, da relatoria do Ministro Cezar Peluso; 
e HC 86.599, da relatoria do ministro Marco Aurélio. É 
dizer: a prisão decretada pelo Tribunal mineiro não atende 
ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 
Decisão que se embasou exclusivamente na suspensão do 
processo-crime e respectivo lapso prescricional. Necessidade 
de uma concreta demonstração da imperiosidade da segre-
gação processual, a partir de dados empíricos convincentes. 
Quadro que não se extrai dos autos. 4. Em matéria de prisão 
preventiva, a garantia da fundamentação das decisões judi-
ciais implica a assunção do dever da demonstração de que 
o aprisionamento satisfaz pelo menos um dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a 
inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual 
a presunção de não-culpabilidade prevalece até o momento 
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 5. 
Ordem concedida (HC 100184/MG, Relator  Min. Ayres 
Britto, Julgamento:  10.08.2010, Órgão Julgador:  Primeira 
Turma, DJe 185; divulg 30.09.2010; publ. em 01.10.2010).

 Prisão preventiva. Exceção. - Consubstanciando a prisão 
preventiva exceção ao princípio da não culpabilidade, 
deve-se reservá-la a casos extremos, presente o disposto 
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Prisão preven-
tiva. Processo em curso. - A existência de processo em curso, 
sem culpa formada, não respalda a prisão preventiva. Prisão 
preventiva. Distrito da culpa. Abandono. - Segundo prevê o 
artigo 366 do Código de Processo Penal, o abandono do 
distrito da culpa, sem que o acusado tenha advogado cons-
tituído, mostrando-se revel, não é conducente, por si só, à 
custódia preventiva (HC 99252/PE; Relator Min. Marco 
Aurélio; Julgamento: 13.04.2010; Órgão Julgador: Primeira 
Turma; DJe-086; divulg. 13.05.2010; publ. em 14.05.2010).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordi-
nário e, nessa parte, dou provimento a fim de que o 
Recorrente possa aguardar em liberdade o trânsito em 
julgado da Ação Penal nº 0024.10.000.440-7, em 
trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Belo 

Horizonte/MG, se por outro motivo não estiver preso, sem 
prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, 
examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares 
implementadas pela Lei nº 12.403/11, ressalvada, inclu-
sive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso 
demonstrada sua necessidade.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Sexta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

 A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em 
parte do recurso e, nesta parte, deu-lhe provimento, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente) 
e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/
SE) votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz.

Brasília (DF), 11 de março de 2014. - Bel. Eliseu 
Augusto Nunes de Santana - Secretário.

(Publicado no DJe de 24.03.2014.)

. . .
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nº 11.343/06 (e-STJ, f. 41/46) e, com a designação da 
audiência de interrogatório pelo MM. Juízo da 3ª Vara de 
Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal 
nº 2082179-96.2010.8.13.0024), a Defesa impetrou o 
Habeas Corpus nº 1.0000.13.048691-3/000, objetivando, 
em suma, ver assegurado o direito à observância do disposto 
no art. 400, do Código de Processo Penal, tendo a 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
denegado a ordem pretendida, em acórdão assim ementado 
(e-STJ, f. 88/93):
‘Habeas corpus. Tráfico de drogas. Audiência de instrução 
e julgamento. Interrogatório. Aplicação do art. 400 do CPP. 
Impossibilidade. Ordem denegada.
- A Lei de Drogas estabeleceu procedimento diferenciado para 
a sequência dos atos da instrução criminal, devendo prepon-
derar sobre as reformas trazidas pela Lei nº 11.719/08, 
por tratar especificamente do crime em tese praticado 
pelo acusado.
No presente recurso, sustenta, em síntese, a existência de 
constrangimento ilegal, em decorrência da possibilidade 
de interrogatório do acusado anteriormente à ouvida das 
testemunhas, violando, assim, as disposições do Código de 
Processo Penal e o princípio do devido processo legal.
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso 
para seja determinado que o interrogatório do réu seja o 
último ato praticado na audiência (e-STJ, f. 97/103).
A liminar foi indeferida pela Excelentíssima Ministra Marilza 
Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), então 
Relatora (e-STJ, f. 110/111), e o Ministério Público Federal 
opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ, f. 121/126)’. 
É o relatório. Decido.
Nos termos do caput e § 1º-A, do art. 557, do Código de 
Processo Civil, combinado com o art. 3º, do Código de 
Processo Penal, e art. 34, XVIII, do Regimento Interno desta 
Corte, o Relator está autorizado, em matéria criminal, por 
meio de decisão monocrática, a negar seguimento ou dar 
provimento a recurso ou a pedido manifestamente inad-
missível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 
súmula ou jurisprudência dominante da respectiva Corte ou 
Tribunal Superior.
Não há como acolher o pedido, porquanto esta Corte 
já assentou que o procedimento previsto no art. 400 do 
Código de Processo Penal não se aplica ao contexto da Lei 
nº 11.343/2006.
Isso porque a Lei de Drogas prescreve procedimento espe-
cífico para a apuração dos crimes nela previstos, permane-
cendo inalterado não obstante a superveniente alteração 
ocorrida no regramento geral do Código de Processo Penal 
após a edição da Lei n. 11.719/2008.
A propósito, confiram-se os julgados das Turmas que 
compõem a 3ª Seção desta Corte:
‘Agravo regimental em habeas corpus. 1. Mandamus utili-
zado como substitutivo de recurso. Não cabimento. Hodierno 
entendimento do STJ, que conta com o louvável reforço da 
Suprema Corte. 2. Tráfico de drogas. Inobservância do rito 
previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Nulidade. 
Não ocorrência. Regra excepcionada pelo § 2º do art. 394 do 
mesmo diploma legal. 3. Agravo improvido. 1. Recentemente, 
este Tribunal Superior passou a negar seguimento e/ou não 
conhecer de habeas corpus voltado à correção de decisão 
sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual 
penal, por não ser ele substituto de recursos ordinários, 
especial ou extraordinário, mas sim remédio constitucional 
voltado ao combate de constrangimento ilegal específico de 
ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito 
líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liber-

Agravante: R.A.B.R. Advogado: Leonardo Marques Vilela.  
Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os 
Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
acordam, na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas a seguir por unanimidade, negar provimento ao 
agravo regimental. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge 
Mussi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram 
com a Sr.ª Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 11 de março de 2014 (data do julga-
mento) - Ministra Regina Helena Costa - Relatora.

Relatório

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 
HELENA COSTA (Relatora) - Trata-se de agravo regi-
mental no recurso em habeas corpus interposto por Rafael 
Augusto Borges Ramos, contra decisão de f. 132/135 
(e-STJ), mediante a qual, com fulcro nos arts. 557 e 3º 
dos Códigos de Processo Civil e Penal, respectivamente, 
neguei seguimento ao recurso, porquanto o acórdão 
recorrido encontra-se em consonância com o entendi-
mento adotado pelas Turmas que compõem a 3ª Seção 
desta Corte, no sentido de que os atos processuais para a 
apuração de crimes relacionados à Lei de Drogas, devem 
ser praticados em observância ao regramento espe-
cífico estabelecido no art. 57, da Lei nº 11.343/2006 
em prevalência ao procedimento ordinário previsto no 
Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta 
que o interrogatório do réu não pode ser conduzido no 
início da audiência por tratar-se de ato de auto-defesa, 
princípio protegido pela Constituição Federal, e, 
portanto, com prevalência sobre a norma contida na Lei 
nº 11.343/2006.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, 
quando não, o provimento do agravo regimental, para 
ver assegurado ao o direito de somente ser interrogado 
ao final da audiência (e-STJ, f. 141/145).

Mantenho a decisão impugnada, trazendo o recurso 
à apreciação desta 5ª Turma.

É o relatório.  

Voto

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 
HELENA COSTA (Relatora) - A decisão agravada foi 
proferida nos seguintes termos (e-STJ, f. 132/135):

Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido 
de liminar, interposto por R.A.B.R., contra acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julga-
mento do Habeas Corpus nº 1.0000.13.048691-3/000.
Consta dos autos que o Recorrente foi preso em flagrante 
delito e denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 
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tivo. Análise de eventual ilegalidade flagrante. Possibilidade. 
Prisão preventiva. Fundada na gravidade concreta do delito 
e no modus operandi da conduta. 34 (trinta e quatro) quilos 
de cocaína, apetrechos para o refino da droga e conside-
rável organização para o tráfico interestadual. Alegada nuli-
dade processual. Recurso ordinário intempestivo, nos termos 
do art. 30 da Lei n. 8.038/90. Inobservância do rito previsto 
no art. 400 do Código de Processo Penal. Oitiva do acusado 
antes das testemunhas e prova pericial. Rito especial previsto 
na Lei nº 11.343/2006. Lei especial prevalece em face do 
regramento geral. Precedentes. Ausência de flagrante ilegali-
dade. Recurso ordinário não conhecido. [...] IV - A ordem dos 
atos processuais, para a apuração de crimes relacionados ao 
tráfico de drogas, observa o regramento específico estabele-
cido no art. 57 da Lei nº 11.343/2006 e não o estatuto geral 
do Código de Processo Penal. É legítimo o interrogatório do 
Réu antes da ouvida das testemunhas de acusação e da prova 
pericial. V - Recurso Ordinário em habeas corpus não conhe-
cido (RHC 40.837/MG, Rel.ª Ministra Regina Helena Costa, 
Quinta Turma, julgado em 05.12.2013, DJe de 11.12.2013).

 Agravo regimental em habeas corpus. 1. Mandamus utili-
zado como substitutivo de recurso. Não cabimento. Hodierno 
entendimento do STJ, que conta com o louvável reforço da 
Suprema Corte. 2. Tráfico de drogas. Inobservância do rito 
previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Nulidade. 
Não ocorrência. Regra excepcionada pelo § 2º do art. 394 
do mesmo diploma legal. 3. Agravo improvido. (...) 2. A 
regra prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, a 
qual determina que o interrogatório seja realizado após a 
produção das provas testemunhais e periciais, é excepcionada 
no art. 394, § 2º, do referido diploma legal, que estabelece a 
todos os processos o procedimento comum, salvo disposições 
em contrário do próprio Código de ritos ou de lei especial. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 
267.702/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 
Turma, julgado em 24.09.2013, DJe de 02.10.2013).

 Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao 
recurso ordinário. Impossibilidade. Respeito ao sistema 
recursal previsto na Carta Magna. Não conhecimento. [...] 
Associação para o tráfico (artigo 35, combinado com o artigo 
40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006).  Inépcia da denúncia. 
Peça inaugural que atende aos requisitos legais exigidos e 
descreve crime em tese. Ampla defesa garantida. Inépcia não 
evidenciada. [...] Apontada nulidade do processo em face da 
inobservância da ordem de inquirição das testemunhas e do 
acusado prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. 
Adoção de rito previsto em legislação especial. Ausência de 
constrangimento ilegal. 1. A Lei nº 11.343/2006 regulamenta 
o procedimento a ser seguido nas ações penais deflagradas 
para a apuração da prática dos delitos ali descritos, dentre os 
quais o de tráfico de entorpecentes, estabelecendo, assim, rito 
especial em relação ao comum ordinário, previsto no Código 
de Processo Penal. 2. Por conseguinte, e em estrita obser-
vância ao princípio da especialidade, existindo rito próprio 
para a apuração do delito atribuído ao paciente, afastam-se 
as regras do procedimento comum ordinário previstas no 
Código de Processo Penal, cuja aplicação pressupõe, por 
certo, a ausência de regramento específico para a hipótese. 
3. Se a Lei nº 11.343/2006 determina que o interrogatório 
do acusado será o primeiro ato da audiência de instrução e 
julgamento, ao passo que o art. 400 do Código de Processo 
Penal prevê a realização de tal ato somente ao final, não há 
dúvidas de que deve ser aplicada a legislação específica, 
pois, como visto, as regras do procedimento comum ordinário 
só têm lugar no procedimento especial quando nele houver 

dade, entendimento esse que conta com o louvável reforço 
da Suprema Corte. 2. A regra prevista no art. 400 do Código 
de Processo Penal, a qual determina que o interrogatório seja 
realizado após a produção das provas testemunhais e peri-
ciais, é excepcionada no art. 394, § 2º, do referido diploma 
legal, que estabelece a todos os processos o procedimento 
comum, salvo disposições em contrário do próprio Código de 
ritos ou de lei especial. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento’ (AgRg no HC 267.702/MG, Rel. Ministro Marco 
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.09.2013, DJe 
de 02.10.2013, destaque meu).
‘Habeas corpus substitutivo de recurso/revisão criminal. Não 
cabimento. Inexistência de ilegalidade manifesta. Tráfico 
de drogas. Rito processual previsto no art. 11.343/2006. 
Presunção de atendimento aos pressupostos da ampla defesa. 
Ausência de prejuízo. Eventual nulidade não arguida no 
momento adequado. Majoração da pena-base em razão da 
quantidade de drogas. Possibilidade. 1. Não é cabível a utili-
zação do habeas corpus como sucedâneo do meio proces-
sual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo 
em situações excepcionais, quando evidenciada a existência 
de flagrante ilegalidade (precedentes do STF e do STJ). 2. Se 
a Lei 11.343/06 determina que o interrogatório do acusado 
será o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, 
ao passo que o artigo 400 do Código de Processo Penal prevê 
a realização de tal ato somente ao final, não há dúvidas de 
que deve ser aplicada a legislação específica, pois, como 
visto, as regras do procedimento comum ordinário só têm 
lugar no procedimento especial quando nele houver omis-
sões ou lacunas (HC nº 195.796/DF, Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, DJe de 28.06.2012). 3. Além de não ter sido 
demonstrado o prejuízo concreto para a defesa, a questão 
restou preclusa, não tendo sido objeto de questionamento 
no momento oportuno, sendo que o próprio juiz do feito 
deixou clara a possibilidade de a ré vir a ser reinterrogada, 
ao final da instrução, caso necessário ou caso requerido pela 
defesa, o que não ocorreu. 4. Nos termos do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, é possível a majoração da pena-base com 
fundamento na quantidade e natureza das drogas apreen-
didas. Precedentes. 5. Ordem não conhecida (HC 180.209/
SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 
em 19.11.2012, DJe de 28.11.2012, destaque meu).
Assim, os atos processuais para a apuração de crimes rela-
cionados à Lei de Drogas, dentre eles o tráfico de entorpe-
centes, devem ser praticados em observância ao regramento 
específico estabelecido no art. 57 da Lei nº 11.343/2006 e 
não da forma estabelecida pelo estatuto geral do Código de 
Processo Penal.
Por essas razões, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz 
de propiciar o provimento do recurso.
Isto posto, com fulcro nos arts. 557 e 3º, dos Códigos de 
Processo Civil e Penal, nego seguimento ao Recurso Ordinário 
em habeas corpus.

Em que pesem os argumentos apresentados 
pela parte, a decisão agravada não merece reparos, 
porquanto proferida em consonância com a jurispru-
dência desta Corte Superior, merecendo ser mantida 
pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes 
desta Corte:

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico interes-
tadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 34, 35, 
40, III e V, todos da Lei nº 11.343/2006. Recurso intempes-
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Brasília, 11 de março de 2014. - Bel. Lauro Rocha 
Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 18.03.2014.)

. . .

omissões ou lacunas. (...) 2. Habeas corpus não conhecido 
(HC 204.079/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 
julgado em 10.09.2013, DJe de 18.09.2013).

 Habeas corpus. Processual penal. Tráfico e associação para 
o tráfico internacional de drogas. Prisão cautelar. Excesso de 
prazo. Encerramento da instrução criminal. Questão preju-
dicada. Súmula 52/STJ. Prisão preventiva. Fundamentação. 
Aferição. Inviabilidade. Falta de cópia da decisão que a 
decretou. Interceptações telefônicas. Ausência de fundamen-
tação. Análise. Inviabilidade. Instrução deficiente. Alegações 
não conhecidas. Cópia da denúncia. Recebimento integral 
pelo paciente. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemu-
nhas. Ausência de defensor. Nulidades que diriam respeito 
apenas a corréus. Acesso ao áudio das gravações telefô-
nicas possibilitado. Defesa rejeitou a realização de audiência 
para a oitiva das mídias. Posterior alegação de cerceamento 
pela falta de acesso ao seu conteúdo. Aplicação da regra 
do art. 565 do CPP. Ausência do paciente à audiência de 
inquirição de testemunhas e ao interrogatório dos corréus. 
Nulidade. Ausência. Rito ordinário do CPP. Aplicação apenas 
se inexistente previsão de rito especial. Procedimento. Lei 
nº 11.343/2006. Presunção de que atende ao direito à ampla 
defesa. Realização de novo interrogatório após a instrução. 
Direito. Inexistência. Policiais paraguaios. Acesso ao conteúdo 
das gravações. Ilegalidade. Inexistência. Atuação em conjunto 
com a polícia federal brasileira por força de convênio oficial. 
Degravação e tradução. Perito oficial. Desnecessidade. 
Validade das transcrições e traduções feitas pelos policiais 
paraguaios que atuavam por força do convênio. [...] 15. Nos 
termos do art. 400 do Código de Processo Penal, o rito ordi-
nário é aplicável tão somente quando não há procedimento 
específico previsto em lei especial (art. 394, § 2º, CPP), não 
havendo direito à realização de novo interrogatório, ao final 
da instrução, quando se trata de crime processado nos termos 
da Lei nº 11.343/2006. 16. Toda lei nasce com presunção 
de constitucionalidade ou, em outras palavras, presume-se 
que atende aos ditames da Constituição Federal. 17. O legis-
lador, ao elaborar a Lei nº 11.343/2006, entendeu que a 
cadeia de atos processuais nela elencados era suficiente para 
atender aos postulados constitucionais, entre eles, o princípio 
da ampla defesa. 18. Hipótese em que, segundo a narra-
tiva constante da exordial, o paciente optou por permanecer 
calado durante seu interrogatório, não havendo, salvo enten-
dimento diverso do magistrado de primeiro grau, razão para 
que se repita o ato. [...] 21. Habeas corpus parcialmente 
conhecido e, nessa parte, ordem denegada. (HC 218.200/
PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 
em 21.06.2012, DJe de 29.08.2012).

Isto posto, nego provimento ao agravo regimental.
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 
agravo regimental.”

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge Mussi, Marco 
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sr.ª 
Ministra Relatora.

Administrativo e processual civil - Embargos à 
execução de sentença - Vinculação do salário 

mínimo a vantagem salarial - Definição da base 
de cálculo do adicional de insalubridade - Ofensa 

ao comando da Súmula Vinculante nº 04/08 - 
Extinção do feito por iliquidez do título judicial - 

Possibilidade

1. Em se tratando de sentença contrária à orientação 
firmada em súmula vinculante, é possível a sua modi-
ficação na via dos embargos, desde que o trânsito em 
julgado seja posterior à nova redação do parágrafo único 
do art. 741 do CPC (AgRg no AgRg no Ag 1316102/
PR, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
19.06.2013), tal como ocorreu na espécie.

2. Na hipótese em que ação de cobrança origina título 
judicial, no qual foi determinado a substituição do salário 
mínimo pelo vencimento de servidores, como base de 
cálculo do adicional de insalubridade, em contrariedade 
ao entendimento do STF - que veda a substituição da 
referida base de cálculo por decisão judicial -, se o título 
é posterior à manifestação do Pretório excelso acerca do 
tema, forçoso reconhecer a força rescisória dos Embargos 
à Execução (cf. AgRg no REsp 1304536/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.06.2012).

3. Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 462.690-MG (2014/0008060-3) - Relator: 
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 

Agravante: Sandra Maria Coelho Diniz Margon.  
Advogados: Humberto Marcial Fonseca e outros. 
Agravado: Município de Ipatinga.  Advogados: Cláudio 
Lobato Fonseca, Cláudio Xavier Simões Gilmar, Heyder 
Leonardo Barbosa Torre e outros. 

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: 
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observada a prescrição quinquenal, tendo por base de 
cálculo o vencimento do servidor com adicional de 1/3 de 
férias efetivamente gozadas, eventual gratificação de função, 
quinquênio, abono salarial (quando houver), férias, décimo 
terceiro salário e horas extras, sendo excluídas do cômputo a 
parcela indenizatória de 1/3 de férias e o RSR já diluído na 
remuneração mensal’.
Por sua vez, o i. magistrado a quo julgou procedentes os 
embargos por entender, como dito alhures, que ‘a decisão 
dos autos, por entendimento errôneo da súmula vinculante, 
a qual foi aclarada pelo STF (Rcl. 6.266), gerou uma decisão 
fundada na súmula vinculante n 04, mas que foi, totalmente 
contrária ao preceito da súmula’, impondo-se, assim, a 
extinção da execução ‘por inexigibilidade do título no teor do 
§ 1º do art. 475-L do CPC’. 
Do acurado exame de todo o processado, vejo que razão 
assiste ao eminente magistrado sentenciante.
De fato, o STF, ao julgar o RE nº 565.714-1/SP, concluiu, por 
unanimidade, não ser legítimo o cálculo do adicional de insa-
lubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de 
indexação, implicando tal prática ofensa ao art. 7º, IV, da 
Carta Magna.
Tanto é assim que a Colenda Corte de Justiça editou a Súmula 
Vinculante nº 04/08, que dispõe expressamente: ‘Salvo nos 
casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode 
ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem 
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial’.
[...] no caso em comento, o que se percebe é que a decisão 
judicial proferida nos autos teve fundamento em enten-
dimento indiscutivelmente contrário ao preconizado pela 
Excelsa Corte Judicial, importando a mesma em verdadeira 
ofensa aos preceitos da Súmula Vinculante nº 04/08.
Destarte, restou indevida e ilegítima a aplicação dos preceitos 
da citada súmula ao caso descrito, mormente porque a 
decisão judicial que se executa nos autos foi proferida poste-
riormente à edição daquele regramento de observância obri-
gatória pelos magistrados brasileiros.
[...]
De fato, a disposição contida nas Súmulas Vinculantes 
emitidas pelo STF possuem a força de inibir a execução de 
eventuais execuções de sentenças judiciais contrárias às 
mesmas, nos termos do que dispõem os artigos 741, pará-
grafo único e 475-L, parágrafo primeiro do CPC, com a 
redação dada pela Lei Federal nº 11.232/05.
Portanto, como percucientemente anotado pelo i. magis-
trado singular, forçoso torna-se o reconhecimento da inexi-
gibilidade do título judicial em comento, impondo-se, via de 
regra, o julgamento procedente dos embargos apresentados 
pelo Município de Ipatinga e o desprovimento do presente 
recurso’.
Há de se relembrar, conjuntamente, que a motivação 
contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao 
artigo 535 do CPC (v.g.: REsp 686.631/SP, Rel. para acórdão 
Min. Sidnei Beneti, DJe de 01.04.2009 e REsp 459.349/MG, 
Rel. Min. Castro Filho, DJ de 18.12.2006).
No mérito, sabe-se que, em se tratando de sentença contrária 
à orientação firmada em súmula vinculante, é possível a 
sua modificação na via dos embargos, desde que o trân-
sito em julgado seja posterior à nova redação do parágrafo 
único do art. 741 do CPC (AgRg no AgRg no Ag 1316102/
PR, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 
19.06.2013), tal como ocorreu na espécie.
Desse modo, não há que se falar em violação dos arts. 131, 
467 e 741, II do CPC.
A respeito do tema, confira-se: 

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.” 

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros 
Humberto Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro 
Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de março de 2014. - Ministro 
Mauro Campbell Marques, Relator. 

Relatório

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL 
MARQUES (Relator) - Trata-se de agravo regimental inter-
posto por Sandra Maria Coelho Diniz Margon contra 
decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu 
do agravo para negar seguimento ao recurso especial 
da agravante.

O aludido decisum é assim ementado (f. 289):

Administrativo e processual civil. Embargos à execução 
de sentença. Art. 535 do CPC. Inexistência de violação. 
Vinculação do salário mínimo a vantagem salarial. Definição 
da base de cálculo do adicional de insalubridade. Ofensa ao 
comando da Súmula Vinculante nº 04/08. Extinção do feito 
por iliquidez do título judicial. Possibilidade. Agravo conhe-
cido para negar seguimento ao recurso especial.

No presente recurso, reitera a parte agravante os 
fundamentos lançados ao especial, por ter o acórdão 
local desconsiderado a exigibilidade do título judicial 
(f. 296/303).

Pugna, por fim, a reconsideração da decisão, em 
juízo de retratação, ou a remessa do presente recurso ao 
órgão colegiado.

É o relatório.

Voto

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL 
MARQUES (Relator) - O presente agravo regimental não 
merece lograr êxito. 

Com efeito, dessume-se das razões recursais que o 
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar 
a decisão agravada, que, de fato, deu a solução que 
melhor espelha a orientação jurisprudencial do STJ sobre 
a matéria. 

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora 
recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurí-
dicos fundamentos, in verbis:

[...] A respeito da inexigibilidade da sentença judicial, 
contrária a Súmula Vinculante nº 4 do STF, marcou o Tribunal 
de origem:
‘No caso dos autos, colhe-se da sentença exequenda que 
o Município-embargado foi condenado ao pagamento dos 
substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos de Ipatinga 
da gratificação de insalubridade, vencidas e vincendas, 
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‘Processual civil. Sentença inconstitucional. Embargos 
à execução. Exegese e alcance do parágrafo único do 
art. 741 do CPC. Aplicabilidade. Inconstitucionalidade de 
vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. 
Impossibilidade de modificar a base de cálculo do benefício 
por decisão judicial. 1. O parágrafo único do art. 741 do CPC, 
buscando solucionar específico conflito entre os princípios 
da coisa julgada e da supremacia da Constituição, agregou 
ao sistema de processo mecanismo com eficácia rescisória 
de sentenças inconstitucionais. Sua utilização, contudo, não 
tem caráter universal, sendo restrita às sentenças fundadas 
em norma inconstitucional, assim consideradas as que: a) 
aplicaram norma inconstitucional (1ª parte do dispositivo), 
ou b) adotaram regra em situação tida por inconstitucional 
ou,  ainda, c) utilizaram legislação com sentido conside-
rado inconstitucional (2ª parte do dispositivo). 2. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714/SP, decidiu 
ser ilegítimo o cálculo do adicional de insalubridade com 
fulcro no valor do salário mínimo. Apesar de reconhecer a 
proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem 
ao salário mínimo, entendeu que o Judiciário não poderia 
substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar 
como legislador positivo. 3. Na hipótese dos autos, a Ação de 
Cobrança que deu origem ao título judicial executado deter-
minou a substituição do salário mínimo pelo vencimento dos 
servidores, como base de cálculo do adicional de insalubri-
dade. Assim, percebe-se que tal decisão vai de encontro ao 
entendimento do STF, que veda a substituição da referida 
base de cálculo por decisão judicial. 4. Vale mencionar que 
a decisão que deu causa ao referido título executivo é poste-
rior à manifestação do STF acerca do tema. Logo, forçoso 
reconhecer que o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses 
que permitem a força rescisória dos Embargos à Execução. 
5. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp 1304536/
MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 12.06.2012, DJe de 26.06.2012)’.

Com essas considerações, nego provimento ao 
agravo regimental. 

É como voto.

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, negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros 
Humberto Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de março de 2014. - Bel.ª Valéria 
Alvim Dusi - Secretária.

(Publicado no DJe de 21.03.2014.)

. . .

Agravo regimental no recurso especial - Exibição 
de documento - Competência - Consumidor autor -
 Escolha aleatória - Impossibilidade - Precedentes

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação 
da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibi-
lita que este proponha ação em seu próprio domicílio, 
no entanto, não se admite que o consumidor escolha, 
aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do 
domicílio do réu para o ajuizamento do processo.

2. Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
Nº 1.405.143 - MG (2013/0318781-3) - Relator: 
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Agravante: Diego Oliveira D’Eleutério. Advogados: 
Cristiana Azze Reis e outro, Patrícia Bregalda Lima e outro, 
Reinaldo Azoubel Filho. Agravado: Banco Bradesco S.A. 
Advogados: Cristiana Azze Reis e outro.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos, em que são partes 
as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unani-
midade, negar provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy 
Andrighi e João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 20 de março de 2014 (data do julga-
mento). - Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Relator.

Relatório

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator) 
- Trata-se de agravo regimental interposto por Diego 
Oliveira D’Eleutério contra decisão (f. 182/184-STJ) que 
negou seguimento ao recurso especial.

Naquela oportunidade, concluiu-se que, quando a 
autoria do feito pertence ao consumidor, não se admite, 
sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro.

Nas razões do regimental (f. 188/224-STJ), o agra-
vante aduz, em síntese: “que o consumidor litiga como 
autor e optou em ajuizar a ação no foro de eleição; logo, 
deve prevalecer o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Varginha”.

É o breve relatório.

Voto

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator) 
- Não obstante os argumentos do agravante, o recurso 
não merece provimento.

Como consignado na decisão agravada, é notória 
a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de 
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que, tratando-se de relação de consumo, a compe-
tência é absoluta em favor do consumidor quando figure 
no polo passivo, permitindo a declinação de ofício 
da competência.

Referido entendimento não se aplica quando o 
consumidor litiga como autor, hipótese em que ele pode 
optar entre o domicílio do réu, o de eleição ou o do 
cumprimento da obrigação, ou seja, no juízo que melhor 
atenda a seus interesses. Contudo, não se enquadrando 
o caso em nenhuma dessas situações, o consumidor não 
pode escolher o juízo aleatoriamente, sem justificação 
plausível demonstrada nos autos.

A esse respeito, os seguintes julgados:

Conflito de competência. Embargos de declaração. 
Contradição. Efeitos modificativos. Previdência privada. 
Funcef. Economiárias aposentadas. Relação de consumo. 
Ajuizamento da ação, sem justificativa, em comarca que não 
é domicílio da ré, foro contratual, local do cumprimento da 
obrigação ou domicílio das autoras. Impossibilidade.
1 - Verificada a presença de contradição no julgamento, 
possível conferir efeitos infringentes aos embargos de decla-
ração a fim de extirpar o vício.
2 - Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas 
contra o consumidor, a competência pode ser declinada de 
ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, 
inciso I, do CDC e no parágrafo único do art. 112 do CPC.
3 - Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, 
permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, consi-
derando que a norma protetiva, concebida em seu bene-
fício, não o obriga, quando optar por demandar fora do 
seu domicílio.
4 - Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a 
escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do 
consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local 
de cumprimento da obrigação.
5 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modifi-
cativos para conhecer do conflito, declarando competente a 
Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida 
pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de 
Porto Alegre, RS (EDcl no AgRg nos EDcl no CC nº 116.009/
PB, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, 
Segunda Seção, DJe de 20.04.2012 - grifou-se).

Contrato bancário. Arrendamento mercantil. 
Cláusulas. Discussão. Competência. Foro. Escolha. 
Advogado. Impossibilidade.
1 - Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de 
relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser 
declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33 do Superior 
Tribunal de Justiça.
2 - O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a 
escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao 
consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurí-
dica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de 
o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem 
o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, 
ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, ende-
reço fictício.
3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 
Direito da 1ª Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante (CC 
106.990/SC, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda 

Seção, julgado em 11.11.2009, DJe de 23.11.2009 - 
grifou-se).

Processo civil. Recurso especial. Ação individual proposta 
por associação, na qualidade de representante de um único 
consumidor associado, com fundamento no art. 5º, XXI, 
da CF. Propositura da ação no foro do domicílio da asso-
ciação, que é diverso dos domicílios, tanto do autor da ação, 
como do réu. Declinação da competência promovida de 
ofício. Manutenção.
- O permissivo contido no art. 5º, XXI, da CF, diz respeito 
apenas às ações coletivas passíveis de serem propostas por 
associações, em defesa de seus associados. Tal norma não 
contempla a representação do consumidor em litígios indi-
viduais, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade 
ativa da associação.
- Não obstante a exclusão da associação do polo ativo da 
relação processual, a existência de procuração passada dire-
tamente pelo consumidor à mesma advogada da associação 
autoriza o aproveitamento do processo, mantendo-se, como 
autor da ação, apenas o consumidor.
- A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo 
possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. 
Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, 
aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do 
domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, 
portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a 
que se nega provimento (REsp 1.084.036/MG, Rel.ª Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.03.2009, 
DJe de 17.03.2009 - grifou-se).

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido 
consignou o seguinte:

[...] o agravante ingressou com a ação na Comarca de 
Varginha, local que não é o seu domicílio, tampouco o da 
pessoa jurídica.
Assim, o foro eleito não obedeceu às regras de competência 
da legislação processual, sendo certo que não é dado ao 
consumidor escolher aleatoriamente o foro em que pretende 
demandar, uma vez que há de ser observado o princípio do 
Juiz Natural previsto constitucionalmente no art. 5º, LIII, da 
CR/88 (f. 89 - STJ).

Por fim, cumpre destacar que a alegação de que 
o foro de eleição é o da Comarca de Varginha não foi 
debatida pelas instâncias ordinárias e está desprovida 
de comprovação.

Desse modo, considerando-se que o agravante 
não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a 
conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida por 
seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo regimental.

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:
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Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy 
Andrighi e João Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de março de 2014. - Maria Auxiliadora 
Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 27.03.2014.)

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.”

Os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

. . .
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Agravo regimental no recurso extraordinário com 
agravo - Tributário - Taxa de controle e fiscalização 

ambiental do Estado de Minas Gerais -
 TFAMG - Lei Estadual 14.940/2003, com as 

alterações da Lei Estadual 17.608/2008 - Base de 
cálculo - Somatório das receitas brutas de todos 
os estabelecimentos do contribuinte - Art. 145, 

II, § 2º, da CF - Constitucionalidade - Agravo 
regimental a que se nega provimento

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reco-
nhecido a constitucionalidade de taxas cobradas em razão 
do controle e fiscalização ambiental, por serem cobradas 
em razão do exercício regular do poder de polícia.

II - É legítima a utilização do porte da empresa, obtido 
a partir do somatório das receitas brutas de seus estabe-
lecimentos, para mensurar o custo da atividade despen-
dida na fiscalização que dá ensejo à cobrança da 
taxa. Precedente.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO Nº 738.944 - MG - Relator: MINISTRO 
RICARDO LEWANDOWSKI

Agravante: Sada Bio-Energia e Agricultura Ltda. 
Advogados: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire e 
outro. Agravado: Estado de Minas Gerais. Advogado: 
Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência da Senhora Ministra Cármen 
Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas 
taquigráficas, por votação unânime, negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 11 de março de 2014. - Ministro Ricardo 
Lewandowski - Relator.

Relatório

MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (Relator) - 
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão 
que negou seguimento ao agravo.

A agravante, inconformada, interpõe este agravo 
regimental pelas razões expostas no documento eletrô-
nico 5 e requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (Relator) - 
Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão 
ora atacada não merece reforma, visto que a recor-
rente não aduz argumentos capazes de afastar as razões 
nela expendidas.

Isso porque, conforme consignado na decisão 
ora agravada,

O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, que tem reconhecido a cons-
titucionalidade de taxas similares, por serem cobradas em 
razão do exercício regular do poder de polícia, a exemplo do 
que se observa do julgamento do RE 416.601/DF, Rel. Min. 
Carlos Velloso, cuja ementa segue transcrita:
‘Constitucional. Tributário. Ibama: Taxa de fiscalização. Lei 
6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 
17-C, 17-D, 17-G. CF, art. 145, II.
I. - Taxa de controle e fiscalização ambiental - 
TCFA - do Ibama: Lei 6.938, com a redação da Lei 
10.165/2000: Constitucionalidade.
II. - RE conhecido, em parte, e não provido’.
No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre 
outras: RE 682.168-AgR/MG e RE 408.582-AgR/RS, Rel. Min. 
Marco Aurélio; RE 603.513-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; 
RE 452.408-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau; RE 397.342/
SC, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 401.071-AgR/SC, Rel. Min. 
Carlos Britto; RE 453.649-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 
460.066-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
Além disso, essa Corte já se manifestou pela legitimidade da 
utilização do porte da empresa, obtido a partir do somatório 
das receitas brutas de seus estabelecimentos, para mensurar 
a atividade despendida na fiscalização que dá ensejo à 
cobrança da taxa em questão. Nesse sentido, destaco o julga-
mento do AI 746.875 - AgR/MG, Relatora Ministra Cármen 
Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa 
de fiscalização ambiental. Lei Estadual nº 14.940/2003. 1. 
Potencial de poluição. Possibilidade de utilização da receita 
da empresa como um dos critérios para fixação do valor da 
taxa. 2. Controvérsia sobre o efetivo exercício do poder de 
polícia: Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. 
Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento’.

Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 
Relator. 2ª Turma, 11.03.2014.

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. Odim 
Brandão Ferreira.

Brasília-DF, 11 de março de 2014. - Ravena Siqueira 
- Secretária Substituta.

(Publicado no DJe em 26.03.2014.)

. . .
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Tribunais Superiores quando ele for parte no litígio, o que 
não ocorre no caso em apreço.

Oportunamente, na QO-RE 593.727/MG, fora 
reconhecida a possibilidade de o Parquet estadual proferir 
sustentação oral perante o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por ocupar, naquela ocasião, o polo passivo 
da demanda. Confira, a seguir, trechos do Informativo 
nº 671/STF: 

O Supremo, por votação majoritária, resolveu questão de 
ordem - suscitada pelo PGR - com fito de assentar a legiti-
midade do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minais 
Gerais, ora recorrido, para proferir sustentação oral. O 
Ministro Cezar Peluso, relator, anotou que o Plenário já teria 
reconhecido que o Parquet estadual disporia de legitimação 
para atuar diretamente nesta Corte nas causas por ele promo-
vidas originariamente. Elucidou que o PGR poderia desempe-
nhar, no Supremo, dois papéis simultâneos: a) o de fiscal da 
lei; ou b) o de parte. Assim, quando o MPU, em qualquer dos 
seus ramos, figurasse como parte no feito, só ao PGR seria 
dado oficiar perante o STF, porque ele seria quem encarnaria 
os interesses confiados pela lei ou pela Constituição a este 
órgão. Explicou que, nos demais casos, esse Parquet exer-
ceria, evidentemente, a função de fiscal da lei. Nesta última 
condição, a sua manifestação não poderia preexcluir a das 
partes, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório (RE 
593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 21.06.2012). 

Ainda que assim não fosse, verifico que a questão 
de fundo, notadamente, a possibilidade de o Superior 
Tribunal de Justiça rever a imputação das circunstâncias 
agravantes no delito praticado pelo recorrido, pautou-se 
no campo da legislação infraconstitucional e na análise 
dos fatos e das provas. 

Assim, para se entender de forma diversa e superar 
o entendimento adotado pelo Tribunal ad quem, seria 
necessário o revolvimento do acerco fático-probatório e 
da legislação infraconstitucional, providência esta vedada 
em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurispru-
dência desta Corte. Nesse sentido: 

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, que teve o 
seguimento negado. Anulação de decisão absolutória de 
tribunal do júri. Alegação de violação da regra que assegura 
a soberania dos veredictos do júri. Não ocorrência. Recurso 
não provido. - Esta Corte tem entendido que a anulação de 
decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à 
prova dos autos, não viola a regra constitucional que asse-
gura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, 
c). Nesse sentido, o HC 73.349 (red. p/ acórdão Min. 
Maurício Corrêa, DJ de 1º.12.2000) e o RE 166.896 (Rel. 
Min. Néri da Silveira, DJ de 17.05.2002). - Além disso, a 
análise da questão constitucional suscitada nas razões recur-
sais demanda o reexame aprofundado dos fatos e provas que 
sustentaram o acórdão atacado, o que inviabiliza o conheci-
mento do extraordinário, ante a vedação contida na Súmula 
279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não 
provido (Segundo Agravo Regimental no AI 728.023/RS, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 28.02.2011). 

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Processual penal. 
Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova 

Agravo regimental em recurso extraordinário. 
2. Penal e processo penal. 3. Possibilidade do 

Ministério Público estadual de atuar perante os 
Tribunais Superiores somente quando for parte 
no litígio. QO-RE 593.727/MG. Precedentes. 4. 
Ausência de argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se 
nega seguimento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 759.132 - MG - Relator: MINISTRO GILMAR MENDES

Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Procurador: Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais. Agravado: Ademar Pessoa Cardoso. 
Advogado: Bruno Rodrigues. Interessado: Ministério 
Público Federal. Procurador: Procurador-Geral da 
República. Interessado: Ismael Keller Loth. 

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, 25 de fevereiro de 2014. Ministro Gilmar 
Mendes - Relator. 

Relatório

MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Trata-se 
de agravo regimental interposto contra decisão de minha 
lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, 
por entender que o acórdão impugnado decidiu em 
estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, 
no sentido de que cabe ao Ministério Público Federal 
atuar perante os Tribunais superiores, salvo nos casos em 
que o Parquet estadual é parte no litígio.

O agravante reitera a alegação de possibilidade de 
o Ministério Público Estadual atuar perante os Tribunais 
Superiores. No mérito, requer seja restaurada a circuns-
tância agravante, antes afastada pelo STJ, a fim de fazer 
prevalecer o que decidido pelo Conselho de Sentença. 

É o relatório. 

Voto

MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - O agra-
vante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a 
decisão agravada. Visa apenas à rediscussão da matéria 
já decidida em conformidade com a jurisprudência 
desta Corte.

Como já registrado na decisão impugnada, é legí-
timo ao Ministério Público Estadual atuar perante os 
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dos autos. Realização de novo julgamento. Não violação do 
princípio constitucional da soberania dos veredictos. Reexame 
de fatos e provas. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. 1. 
Não viola o princípio constitucional da soberania dos vere-
dictos o comando de realização de novo julgamento pelo 
Tribunal do Júri, no caso de decisão proferida manifesta-
mente contrária à prova dos autos. 2. A soberania dos vere-
dictos não é um princípio intangível que não admita relativi-
zação. A decisão do Conselho de Sentença quando manifes-
tamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta 
em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, 
nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de 
Processo Penal. 3. Para acolher a tese do recorrente de que o 
veredicto não se mostra contrário à prova dos autos, impres-
cindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, o que 
é inadmissível na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas 
corpus desprovido (RHC 107.250/SP, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 
Primeira Turma, DJe de 30.04.2012). 

Ante o exposto, mantenho o que decidido anterior-
mente por seus próprios fundamentos para negar provi-
mento a este agravo regimental. 

É como voto.

Extrato de ata 

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 
Relator. 2ª Turma, 25.02.2014. 

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki. 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Déborah 
Duprat. 

Ravena Siqueira - Secretária Substituta. 

(Publicado no DJe de 17.03.2014.)

. . .

Agravo regimental no recurso extraordinário - 
Direito penal - Bombeiro militar - Condenação 

imposta pelo Tribunal do Júri - Perda da função 
como efeito da condenação - Competência da 
Justiça Comum - Agravo regimental ao qual se 

nega provimento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO 788.341 - MG - Relatora: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA

Agravante: Giuliano Márcio Cordeiro Mathias. Advo-
gados: Sânzio Baioneta Nogueira e outro. Agravado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Procu-
rador: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas 
Gerais. Intdo.: Eduardo Correa Maia. Intdo.: Anderson 
Veríssimo da Costa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda 
Turma, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes.

Brasília, 25 de fevereiro de 2014. - Ministra Cármen 
Lúcia - Relatora.

Relatório

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora) 
- 1. Em 13 de fevereiro de 2014, neguei seguimento ao 
recurso extraordinário interposto por Giuliano Marcio 
Cordeiro Mathias contra julgado do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, que decidiu ser a Justiça comum compe-
tente para determinar a perda da função pública imposta 
ao Agravante como efeito de condenação pela prática de 
crime doloso contra a vida. A decisão agravada teve a 
seguinte fundamentação:

3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A decisão 
recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal, consolidada no sentido de ser permitida a decre-
tação da perda da função pública de policial militar, como 
efeito secundário da condenação, quando praticado crime 
sujeito à competência da Justiça Comum:
[...]
‘Ementa: Crime de tortura - Condenação penal imposta a 
oficial da Polícia Militar - Perda do posto e da patente como 
consequência natural dessa condenação (Lei nº 9.455/97, 
art. 1º, § 5º) - Inaplicabilidade da regra inscrita no art. 125, 
§ 4º, da Constituição, pelo fato de o crime de tortura não 
se qualificar como delito militar - Precedentes - Segundos 
embargos de declaração - Inocorrência de contradição, 
obscuridade ou omissão - Pretensão recursal que visa, na 
realidade, a um novo julgamento da causa - Caráter infrin-
gente - Inadmissibilidade - Pronto cumprimento do julgado 
desta Suprema Corte, independentemente da publicação 
do respectivo acórdão, para efeito de imediata execução 
das decisões emanadas do Tribunal local - Possibilidade - 
Embargos de declaração não conhecidos - Tortura - Compe-
tência da Justiça Comum - Perda do cargo como efeito auto-
mático e necessário da condenação penal. - O crime de 
tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não se qualifica como 
delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso 
mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum 
(federal ou local, conforme o caso), ainda que praticado por 
membro das Forças Armadas ou por integrante da Polícia 
Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, função 
ou emprego público - que configura efeito extrapenal secun-
dário - constitui consequência necessária que resulta, auto-
maticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta 
ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda 
que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe apli-
cando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, a 
cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da Repú-
blica. Doutrina. Precedentes. […]’ (AI 769.637-AgR-ED-ED, 
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Relator o Ministro Celso de Mello, SegundaTurma, DJe de 
16.10.2013).
‘Ementa: RE. Agravo regimental. Policial militar condenado 
por crime comum (art. 297, § 1º, do CP). Perda da função 
pública. Possibilidade. Desnecessidade de procedimento 
específico. Agravo desprovido. I - O Tribunal, por meio de 
remansosa jurisprudência, firmou o entendimento de que à 
Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da 
graduação de praças somente quando se tratar de crime em 
que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares. 
II - No caso sob exame, o recorrente foi condenado à pena 
de dois anos e oito meses de reclusão, pela prática do crime 
de falsificação de documento público, previsto no art. 297, 
§ 1º, do Código Penal, sendo a reprimenda substituída por 
prestação de serviços à comunidade. Perdeu, ainda, a função 
de policial militar. III - Nessas hipóteses, é permitida a decre-
tação, como efeito secundário da condenação, da perda da 
função pública (policial militar), pelo juízo sentenciante, sem a 
necessidade de instauração de procedimento específico para 
esse fim. IV - A garantia prevista no art. 142, § 3º, VI e VII, da 
Constituição Federal abrange apenas os oficias. V - Agravo 
regimental desprovido’ (RE 602.280-AgR, Relator o Ministro 
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.3.2011, grifos 
nossos).
Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Recorrente.
5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 38 da Lei 8.038/90 e art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal).

2. Publicada essa decisão no DJe de 17.2.2014, 
interpõe Giuliano Marcio Cordeiro Mathias, em 
21.2.2014, tempestivamente, agravo regimental.

3. Afirma o agravante que 

o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não possui competência 
para determinar a perda do cargo relativamente ao réu, pois, 
segundo o art. 125, § 4º, da Carta Magna, tal competência 
pertencia tão somente à Justiça Castrense e desde que haja 
procedimento específico para este fim, garantindo-se, ainda, 
ao militar o devido processo legal.

Assevera que a 

questão tratada no presente recurso escapa claramente à 
competência da Justiça Estadual, sendo nula a passagem 
da sentença que decidiu pela aplicação da perda do 
cargo público ao agravante, bombeiro militar, por se tratar 
de matéria afeta à competência absoluta do Tribunal de 
Justiça Militar.

Argumenta, ainda, que 

o mérito da ação penal já foi analisado durante a instrução 
processual. Acabou o julgamento, não cabe ao Tribunal 
castrense entrar na discussão de mérito, mas, tão somente 
decidir se o militar continua ou não nas fileiras da corporação 
[…] O processo penal originário com trânsito em julgado e o 
processo da declaração da perda da graduação são distintos.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o 
provimento do presente recurso.

É o relatório.

Voto

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora) - 
1. Razão jurídica não assiste ao Agravante.

2. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão 
recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, que assentou a competência da Justiça 
comum para determinar a perda da função de militares 
condenados pela prática de crimes comuns. Confiram-se 
os seguintes julgados:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Penal e processual penal. Militar. Exclusão da corporação. 
Pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão pela 
prática do crime de homicídio qualificado. Competência da 
Justiça comum. 1. Compete à Justiça Militar Estadual decidir 
sobre a perda da graduação de praças somente quando se 
tratar de crimes militares. 2. No caso sub examine, o recor-
rente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, 
pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito 
secundário dessa condenação, perdeu a função de policial 
militar, sem a necessidade de instauração de procedimento 
específico para esse fim. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. 
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 3. In casu, 
o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘Criminal 
- Homicídio qualificado - Decisão que não se apresenta 
manifestamente contrária à prova dos autos - Condenação 
mantida - Perda do cargo público - Manutenção. Encon-
trando o veredicto apoio no conjunto probatório, a sentença 
deve ser confirmada, não havendo falar-se em decisão mani-
festamente contrária à prova dos autos. A perda do cargo 
público constitui efeito da condenação, quando a pena priva-
tiva de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, 
sendo decidida tal questão - perda do cargo público -, pelo 
Tribunal Militar apenas em caso de cometimento de crime 
militar, o que não se verifica na espécie. Desprovimento ao 
recurso que se impõe’ (fl. 132 do volume 3 dos autos eletrô-
nicos). 4. Agravo regimental desprovido (ARE 742.879-AgR, 
Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013).

Crime de tortura - Condenação penal imposta à oficial da 
Polícia Militar - Perda do posto e da patente como conse-
quência natural dessa condenação (Lei nº 9.455/97, art. 1º, 
§ 5º) - Inaplicabilidade da regra inscrita no art. 125, § 4º, da 
Constituição, pelo fato de o crime de tortura não se quali-
ficar como delito militar - Precedentes - Segundos embargos 
de declaração - Inocorrência de contradição, obscuridade ou 
omissão - Pretensão recursal que visa, na realidade, a um 
novo julgamento da causa - Caráter infringente - Inadmissibi-
lidade - Pronto cumprimento do julgado desta Suprema Corte, 
independentemente da publicação do respectivo acórdão, 
para efeito de imediata execução das decisões emanadas do 
Tribunal local - Possibilidade - Embargos de declaração não 
conhecidos - Tortura - Competência da Justiça comum - Perda 
do cargo como efeito automático e necessário da condenação 
penal. - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não 
se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se 
incluído, por isso mesmo, na esfera de competência penal da 
Justiça comum (federal ou local, conforme o caso), ainda que 
praticado por membro das Forças Armadas ou por integrante 
da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, 
função ou emprego público - que configura efeito extrapenal 
secundário - constitui consequência necessária que resulta, 
automaticamente, de pleno direito, da condenação penal 
imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, 
ainda que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe 
aplicando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, 
a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da 
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público, desde que esse não esteja concluído e homo-
logado, quando houver necessidade de adaptação do 
certame a nova legislação aplicável ao caso.

2. A jurisprudência da Corte é de que o pagamento de 
remuneração a servidor público, assim como o reconhe-
cimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressu-
põem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enrique-
cimento sem causa.

Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO 814.164 - MG - Relator: MINISTRO DIAS TOFFOLI

Agravante: Marcos Calixto Santos. Advogado: Moisés 
Elias Pereira. Agravado: Estado de Minas Gerais. Advo-
gado: Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, 
na conformidade da ata do julgamento e das notas taqui-
gráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 4 de fevereiro de 2014. - Ministro Dias 
Toffoli - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) - 
Marcos Calixto Santos interpõe tempestivo agravo regi-
mental contra decisão em que neguei provimento ao 
agravo de instrumento, com a seguinte fundamentação:

Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso 
extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, 
caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LV, 37, caput e incisos I e II, e 
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere ao artigo 93, inciso IX, da Constituição 
Federal, apontado como violado, carece do necessário 
prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos 
pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a 
qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios 
opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas 
nos 282 e 356 desta Corte.
Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no 
sentido de que as alegações de afronta aos princípios da 
legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do 
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infra-
constitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em 
recurso extraordinário. Sobre o tema:
‘Agravo de instrumento - Alegação de ofensa ao postulado 
da motivação dos atos decisórios - Inocorrência - Ausência 
de ofensa direta à Constituição - Recurso improvido. O 

Agravo regimental no agravo de instrumento - 
Administrativo - Concurso público - Alteração 

legal dos requisitos para provimento no cargo - 
Certame em andamento - Adequação do edital à 
norma - Possibilidade - Nomeação posterior por 

força de lei - Indenização pelo período não 
trabalhado - Impossibilidade

1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendi-
mento de que é possível a alteração de edital de concurso 

República. Doutrina. Precedentes. Embargos de declaração 
- Utilização procrastinatória - Execução imediata - Possibili-
dade. - A reiteração de embargos de declaração, sem que 
se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabili-
dade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia 
o intuito protelatório que anima a conduta processual da 
parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, 
de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão 
que lhe foi desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da 
utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declara-
tórios incabíveis -, constitui fim que desqualifica o compor-
tamento processual da parte recorrente e que autoriza, em 
consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada 
desta Suprema Corte, independentemente da publicação do 
acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Prece-
dentes. (AI 769.637-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Celso de 
Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2013.)

3. Os argumentos do agravante, insuficientes para 
modificar a decisão agravada, demonstram apenas 
inconformismo e resistência em pôr termo a processos 
que se arrastam em detrimento da eficiente prestação 
jurisdicional. 

4. Pelo exposto, nego provimento ao agravo 
regimental.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
da Relatora. Ausentes, justificadamente, os Senhores 
Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 
25.02.2014.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewan-
dowski e Teori Zavascki.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros 
Celso de Mello e Gilmar Mendes.

Subprocuradora-Geral da República, Dr.ª Déborah 
Duprat.

Ravena Siqueira - Secretária Substituta.

(Publicado no DJe de 12.03.2014.)

. . .
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‘Administrativo. Concurso público. Nomeação retroativa. 
Direito à remuneração sem o efetivo exercício do cargo. 
Impossibilidade. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa 
indireta à CF. Regimental não provido’ (RE nº 248.803/RS, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 
23/3/2001).
Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 
nº 460.285/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 
24/8/06; RE nº 421.254/DF, Relatora a Ministra Cármen 
Lúcia, DJe de 4/6/07; RE nº 449.903/DF, DJe de 2/3/10, e 
RE nº 514.416/RJ, DJe de 4/3/11, ambos de minha relatoria.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
Publique-se.

Insiste o agravante em que foram violados os arts. 
5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LV; 37, caput e incisos 
I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz, in verbis, que

[a] Constituição Federal determina que o Poder do Estado 
obedeça aos princípios de legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade, devendo, portanto, serem observados 
obrigatoriamente pelo administrador público, portanto, a 
exclusão do agravante do concurso de forma arbitrária ao 
convocar apenas aqueles candidatos que possuíam o 2º 
Grau, infringiu o Comandante-Geral da PM o artigo 37, 
caput, da CF, de forma frontal e não reflexa.
Ora, Ex.ª, como somente foi convocado em 2002, mesmo 
tendo o concurso já homologado, nada mais justo senão 
pagar os vencimentos a título de indenização que receberia 
caso tivesse tomado posse naquela época, consequente-
mente, teria seu tempo de serviço para todos os fins, assim, 
faz jus ao período que deixou de trabalhar como indeni-
zação, consequentemente, mais o tempo de serviço relativo 
ao período para todos os fins, portanto, inaplicáveis as juris-
prudências colacionadas por V. Ex.ª, quanto a impossibilidade 
de pagamento e do tempo de serviço.
Portanto, Ex.ª, ao afirmar que Supremo Tribunal Federal já 
decidiu, em casos análogos, que é permitido à Administração 
Pública alterar as condições de concurso público constantes 
de edital, enquanto não concluído e homologado o certame, 
para torná-lo compatível com nova legislação aplicável, equi-
vocou-se, pois, neste caso, não se aplica as decisões cola-
cionadas por V. Ex.ª dessa Eg. Corte Suprema, visto que o 
concurso já se achava homologado, e como foi dito, só não 
foi convocado porque não possuía o 2º Grau.
O que se pretende aqui é o pagamento do período que deixou 
de trabalhar por culpa exclusiva da Administração, a título de 
indenização, portanto, pleiteia-se o pagamento do período 
que foi alijado, assim como os demais direitos em igualdade 
de condições com os demais colegas da época que fizeram 
o curso em 1998, consequentemente, não há enriquecimento 
ilícito, mas o recebimento do período que deixou de traba-
lhar por culpa exclusiva da Administração Militar, que, num 
ato arbitrário e ilegal, impediu que os candidatos aprovados 
e que tinham apenas o 1º Grau ingressasse na Corporação, 
mesmo já tendo sido o concurso homologado.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) - O 
inconformismo não merece prosperar. Relata o ora agra-
vante nas razões do recurso extraordinário:

Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, 
as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, 
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, 
do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de 
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circuns-
tância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 
Precedentes’ (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator 
o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
Além disso, este Supremo Tribunal Federal já decidiu, em 
casos análogos, que é permitido à Administração Pública 
alterar as condições de concurso público constantes de edital, 
enquanto não concluído e homologado o certame, para 
torná-lo compatível com nova legislação aplicável, dado que, 
antes da efetiva investidura no cargo, seu efetivo provimento é 
objeto de mera expectativa de direito. A propósito:
‘Administrativo. Servidor público. Concurso. Alteração do 
edital. 1. Enquanto não concluído e homologado o concurso 
público, pode a Administração alterar as condições do 
certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à 
nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento 
do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à 
nomeação. Precedentes. 2. Recurso provido’ (RE nº 318.106/
RN,Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 
18/11/05).
‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. 
Concurso público. Retificação do edital antes da homolo-
gação do resultado. Possibilidade. Precedentes. Agravo regi-
mental ao qual se nega provimento’ (RE nº 646.491/SC-AgR, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 
23/11/11).
Por fim, ressalte-se que esta Corte já assentou que o paga-
mento de remuneração ou importância econômica equiva-
lente a servidor público, assim como o reconhecimento dos 
correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo 
exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:
‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabi-
lidade civil do Estado. Nomeação retroativa. Direito à remu-
neração sem o efetivo exercício do cargo e contagem de 
tempo de serviço. Impossibilidade. Precedentes. 3. Alegação 
de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 
Inexistência. Precedente. AI-QORG 791.292. 4. Ausência de 
argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. 
Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 840.597/
MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
DJe de 29/6/2011).
‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Prequestio-
namento. Ausência. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se 
admite o recurso extraordinário quando os dispositivos consti-
tucionais que nele se alegam violados não estão devidamente 
prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 
2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa 
reflexa à Constituição Federal, consistente na análise de 
nexo causal entre alegado ato ilícito e a existência de danos 
a serem ressarcidos. 3. Agravo regimental não provido’ (RE 
nº 449.903/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 
9/6/11).
‘Agravo regimental. Concurso público. Nomeação. Provi-
mento judicial. Indenização. Impossibilidade. Nos termos da 
orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo 
tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre 
aprovação em concurso público. Agravo regimental a que se 
nega provimento’ (RE nº 593.373/DF-AgR, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/2011).
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não estava encerrado quando do advento da Lei Comple-
mentar estadual nº 50/98, que passou a exigir o 2º grau 
completo para os aspirantes ao cargo de soldado, uma 
vez que o certame teria sido suspenso em decorrência de 
greve na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Ademais, asseverou a Corte de origem que, sendo 
válida a alteração do edital de concurso em andamento 
para promover sua adequação à norma superveniente, o 
ora agravante não teria sido ilegalmente excluído, porque 
não preenchia os requisitos legais para permanecer na 
disputa, e, portanto, não tinha direito a ser convocado 
para o curso de formação.

Extrai-se, ainda, que o agravante somente passou 
a frequentar curso de formação para soldados da Polícia 
Militar de Minas Gerais em 2002, por força da Lei 
Complementar mineira nº 62/01, a qual excepcionou, 
para aqueles que estavam na mesma situação do recor-
rente, a necessidade de possuir 2º grau para permanecer 
no certame.

O Tribunal de Justiça não divergiu do entendimento 
firmado nesta Corte no sentido da possibilidade de alte-
ração de edital de concurso público, desde que esse não 
esteja concluído e homologado, quando houver necessi-
dade de adaptação do certame a nova legislação apli-
cável ao caso.

Especificamente sobre a situação dos autos, 
anote-se o seguinte precedente:

Constitucional. Concurso público. Curso de formação de 
soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Lei 
Complementar estadual nº 50/98, que, após a conclusão da 
primeira etapa, passou a exigir escolaridade de nível secun-
dário. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. Direito 
adquirido inexistente. - Em face do princípio da legalidade, 
pode a Administração Pública, enquanto não concluído e 
homologado o concurso público, alterar as condições do 
certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à 
nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do provi-
mento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito 
à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda 
etapa do processo seletivo (RE nº 290.346/MG, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 29.6.01).

No mesmo sentido, registrem-se os julgados a 
seguir colacionados:

Agravo interno. Edital. Concurso público. Magistratura 
federal. Alteração de cláusula editalícia no decorrer do 
certame. Obediência a deliberação formalizada em momento 
anterior à publicação do edital. Legitimidade. Recurso que 
não impugna a ocorrência e a publicidade da mencio-
nada deliberação. Inadmissibilidade. Ausência de elementos 
concretos que demonstrem a legítima expectativa dos candi-
datos. Aplicação dos Enunciados 279 e 283, com as devidas 
adaptações. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos 
são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando 
alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou 
para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda 
a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurispru-
dência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde 

O Recorrente se inscreveu no concurso para ingresso nos 
quadros da PMMG e inclusão no Curso Técnico de Segu-
rança Pública em 1997 - CFSd/97, tendo sido aprovado em 
todas as fases do concurso com a devida aprovação. No 
entanto, o concurso foi paralisado em função de uma greve 
na PMMG em 1997.
Ocorre que o recorrente não foi convocado quando do final 
da greve, devido à nova exigência superveniente introduzida 
pela LC nº 50/98, que estabeleceu novo requisito para o 
ingresso na carreira militar: possuir 2º grau completo.
Assim, apenas os candidatos aprovados nas fases anteriores 
e com 2º grau completo foram convocados pelo Coman-
dante-Geral da PMMG em abril/98 com sustento na Lei 
Complementar nº 50/98, restando os demais aprovados 
fora do certame. Tudo isso em total desrespeito ao direito do 
autor, já que à época da inscrição para o concurso CFSd/97 
o candidato preenchia os requisitos para ingresso e tal 
exigência não existia.
No entanto, em 19 de dezembro de 2001 foi sancionada a 
Lei Complementar 62, que assim determinou:
‘Art. 1º As pessoas que, em 13 de janeiro de 1998, estavam 
inscritas, em qualquer de suas fases, em concurso público ou 
em curso de formação para ingresso em carreira da Polícia 
Militar do Estado de Minas de Minas Gerais - PMMG -, ficam 
dispensadas do cumprimento da exigência estabelecida no 
artigo 5º, III, ‘a’, 6, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 
1969, com a redação dada pela Lei Complementar nº 50, de 
13 de janeiro de 98’.
Assim aqueles excluídos do certame em questão pelo motivo 
acima apontado começaram a ser convocados, e então o 
recorrente foi convocado apenas em junho de 2002, fazendo 
matrícula no CFSd/2002.

Colhe-se, ainda, do voto condutor do acórdão 
recorrido:

Extrai-se dos autos que o ora apelante Marcos Calixto dos 
Santos inscreveu-se em concurso público para o preen-
chimento de vagas de soldados realizado na Polícia Militar 
de Minas Gerais no ano de 1997 (Curso de Formação de 
Soldados de 1997), tendo sido aprovado - em todas as fases.
Constata-se, entretanto, que o concurso foi interrompido 
em decorrência da greve deflagrada pela PMMG naquele 
ano, tendo sido os critérios do edital modificados pela LC 
50/98, que passou a exigir o 2º grau de escolaridade para o 
ingresso na Corporação. O apelante, contudo, deixou de ser 
nomeado por não preencher o novo requisito.
[…]
[…] consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal 
‘enquanto não concluído e homologado o concurso público, 
pode a Administração alterar as condições do certame cons-
tantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação 
aplicável à espécie’ (RE nº 318.106/RN, Relatora Ministra 
Ellen Gracie, julgado aos 18/1012005).
No caso ora em análise, o cargo para qual o apelante 
concorreu teve seus requisitos de investidura alterados por 
lei superveniente ao edital do certame, que restou suspenso, 
ainda, em razão de greve deflagrada pela Polícia Militar de 
Minas Gerais.
[…]
Ausente, in casu, prestação de serviço por parte do apelante, 
não há que se falar em direito ao recebimento de vantagens 
pecuniárias ou em indenização por danos materiais.

Destarte, depreende-se dos excertos acima trans-
critos que o concurso do qual participava o ora agravante 
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aos vencimentos retroativos, já que não houve efetivamente 
exercício da função pública. Conquanto que se trate de ato 
ilegal, passível de anulação via ação judicial, não gera direito 
a vencimentos retroativos, tampouco a perdas e danos. Prece-
dentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras inte-
grantes do 2º Grupo Cível do TJRS.’ 6. A decisão fundamen-
tada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em 
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamen-
tação. No julgamento da questão de ordem no AI-QO-RG 
791.292, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
DJe de 13.08.2010, entendeu-se que a decisão judicial tem 
que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, 
sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada 
pela parte. 7. Agravo regimental. Alegação de ofensa ao 
disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Inexis-
tência. Conforme se pode haurir da documentação que instrui 
estes autos, os pedidos formulados na ação ordinária foram 
julgados parcialmente procedentes pelo Juízo de Primeira 
Instância, quando declarou a nulidade do ato administrativo 
que considerou o autor inapto para o exercício da função de 
professor e assegurou a posse no referido cargo para o qual 
foi nomeado, mas julgou improcedente o pedido de indeni-
zação do valor correspondente aos vencimentos retroativos, o 
que está de conformidade com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de ser indevida indenização pelo 
tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre 
aprovação em concurso público. Precedentes: Recurso Ordi-
nário em Mandado de Segurança nº 22.063/RJ, Segunda 
Turma, redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, 
DJ 07.12.95; AI (AgR) nº 794.192-DF, relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12.11.2010; 
RE (AgR) nº 593.373/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, 
Segunda Turma, DJe de 15.04.2011. 8. Incabível, ademais, 
a invocação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal 
como fundamento para o pleito de indenização formulado 
pelo candidato recorrente, haja vista que a norma constitu-
cional se refere à responsabilidade civil do Estado por danos 
causados a terceiros na prestação de serviços públicos, não 
tendo aplicação às hipóteses de realização de concursos e 
de não nomeação, por interesse da Administração, de candi-
dato aprovado no certame, consoante o que se contém nos 
julgados antes mencionados. No caso sub examine, há de ser 
observado o que preleciona Carlos Maximiliano, in Herme-
nêutica e Aplicação do Direito, p. 134, in verbis: ‘Tome como 
ponto de partida [para a interpretação e aplicação do Direito] 
o fato de não ser lícito aplicar uma norma jurídica senão à 
ordem das coisas para a qual foi feita’. 9. Agravo regimental 
não provido (AI nº 823.484/RS-AgR, Primeira Turma, Relator 
o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/5/13).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso 
público. Nomeação. Provimento judicial. Negativa de pres-
tação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Inde-
nização. Impossibilidade. 1. A jurisdição foi prestada pelo 
Tribunal de origem mediante decisão suficientemente funda-
mentada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do 
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, 
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, 
quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise 
de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indi-
reta ou reflexa à Constituição da República. 3. A jurispru-
dência da Corte é no sentido de que o pagamento de remu-
neração a servidor público, assim como o reconhecimento 
dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo 
exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. 

que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada 
prévia e publicamente pela comissão organizadora, em 
momento anterior ao início do próprio certame. À falta de 
elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agra-
vantes e de questionamento específico do ponto referido, 
considero aplicáveis, mutatis mutandi, os Enunciados 279 
e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo regimental (AI nº 332.312/DF-AgR, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 6/4/11).

Por outro lado, conforme expresso na decisão 
agravada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido de que o pagamento de remuneração a servidor 
público, assim como o reconhecimento dos correspon-
dentes efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício 
do cargo, sob pena de haver enriquecimento sem causa. 

O mesmo entendimento é de se aplicar se o servidor 
pleiteia reparação patrimonial correspondente às remu-
nerações não percebidas no período em que entende 
deveria estar em exercício, mas não estava.

Em situações similares à dos autos, esta Corte assim 
se tem pronunciado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ato adminis-
trativo. Nulidade. Indenização. Falta de prequestionamento 
dos preceitos da Constituição tidos por violados. Arguição 
de violação à ampla defesa e ao contraditório. Ofensa 
reflexa. Alegação de falta de fundamentação. Artigo 93, IX, 
da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. 1. A 
repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo 
dos demais requisitos constitucionais e processuais de admis-
sibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso 
é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender 
seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões consti-
tucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. 
O prequestionamento explícito da questão constitucional 
é requisito indispensável à admissão do recurso extraordi-
nário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recor-
rido reclama embargos de declaração. 3. As Súmulas 282 e 
356 do STF dispõem respectivamente, verbis: ‘É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘O ponto omisso da 
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos decla-
ratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por 
faltar o requisito do prequestionamento.’ 4. Os princípios 
da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa 
e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem 
como os limites da coisa julgada, quando a verificação de 
sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infra-
constitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Consti-
tuição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da 
instância extraordinária. Precedentes. AI nº 804.854-AgR, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 
24/11/2010 e AI nº 756.336-AgR, Segunda Turma, Rela-
tora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 5. In casu, 
o acórdão recorrido assentou: ‘Apelação cível. Concurso 
público. Magistério público estadual. Nomeação tornada 
insubsistente por ausência de preenchimento de requisitos 
para a nomeação. Procedência do pleito relativo ao direito 
à nomeação. Nulidade do ato administrativo. Indenização. 
Vencimentos retroativos. Inadmissibilidade. O direito à 
nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz 
à indenização pelos vencimentos retroativos. A nulidade do 
ato administrativo não gera ao candidato indenização relativa 
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Extrato de ata

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Unânime. 
Não participou, justificadamente, deste julgamento, o 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Presidiu, este julgamento, 
o Senhor Ministro Dias Toffoli. Primeira Turma, 4.2.2014.

Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. 
Presentes à Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz 
Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso.

Subprocuradora-Geral da República, Dr.ª Cláudia 
Sampaio Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

(Publicado no DJe de  11.03.2014.)

4. Agravo regimental não provido (AI nº 839.459/MG-AgR, 
Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 30/4/13).

Anote-se, por fim, que o presente caso não se ajusta 
àquele objeto do RE nº 724.347/DF, no qual o Plenário 
Virtual reconheceu a repercussão geral da discussão rela-
tiva “ao direito de candidatos aprovados em concurso 
público à indenização por danos materiais em decor-
rência da demora na nomeação determinada judicial-
mente”, uma vez que, no caso dos autos, o direito do 
agravante de continuar no certame e participar do curso 
de formação não estava sub judice, sendo certo que não 
foi beneficiado em virtude de decisão judicial, mas, sim, 
por ato do legislador que excepcionou, para todos que 
estavam na mesma situação do agravante, a necessidade 
de possuir 2º grau para permanecer no concurso.

Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo regimental.

. . .
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